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1. RESUMO 

A escolha da alimentação ideal a ser oferecida aos recém-nascidos pré-termos 

ainda é um desafio, sendo que não há ainda evidências claras de qual alimentação 

forneceria mais vantagens para o recém-nascido (RN) pré-termo: fórmulas ou leite 

materno, nutrição enteral ou parenteral (ROZÉ, 2012). A necessidade nutricional do 

RN prematuro varia de acordo com a idade gestacional e com o quadro clínico, 

sendo que uma nutrição correta nessa etapa interfere positivamente no 

desenvolvimento do prematuro internado, mas existem diversos fatores limitantes. 

Trata-se de um estudo de coorte, no qual 41 crianças nascidas prematuramente 

foram acompanhadas durante a internação na UTI neonatal do Mário Palmério 

Hospital Universitário (MPHU) de agosto de 2015 a agosto de 2017, para avaliação 

do desenvolvimento pondero-estatural dos mesmos com base na dieta e suportes 

ofertados. As mães dos neonatos possuem média da idade de 27,17 anos, já a 

média de idade fetal ao nascimento de 32,2 semanas de gestação. 73% de 

neonatos eram Adequados para Idade Gestacional (AIG) e 27% Pequenos para a 

Idade Gestacional (PIG). Houve uma significativa taxa de intercorrências (48,78% da 

amostra), sendo 40% resíduo gástrico; 20% vômitos e 6,7% fezes 

mucossanguinolentas. Em relação à dieta, 20,4% de prematuros foram nutridos com 

Leite materno, 68,4% de fórmulas para prematuros, 8,4% de fórmulas de partida e 

2,8% de fórmulas extensamente hidrolisadas. Houve um desenvolvimento pondero-

estatural adequado, sendo que apenas 7,7% dos pacientes observados não 

atingiram o peso ao nascer durante a internação. Conclui-se, então, que na ausência 

de aleitamento materno, a fórmula infantil é vista como um substituto apropriado 

para garantir nutrição adequada. 

Palavras-chave: desenvolvimento pondero-estatural; prematuros; aleitamento.  

2. INTRODUÇÃO 

A introdução de nutrição parenteral deve ser iniciada logo após o nascimento 

em prematuros, assim todos os nutrientes necessários são fornecidos. Até que seja 

possível a oferta de dieta por via oral, a criança será alimentada por sonda naso ou 

orogástrica. (HAY;2008). O leite materno é o alimento de escolha a ser introduzido. 

(RODRIGUES, et al; 2013). 

A necessidade nutricional do recém-nascido prematuro varia de acordo com a 

idade gestacional e com o quadro clínico, visando atingir um crescimento 



semelhante ao intrauterino no 3ª trimestre. Entretanto, existem fatores limitantes, 

como: imaturidade do trato gastrintestinal, intolerância à glicose e limitação do 

volume a ser ofertado mediante as necessidades nutricionais elevadas. (AQUINO, 

OSÓRIO; 2008) 

3. OBJETIVOS  

O objetivo do presente projeto é determinar o ganho pondero-estatural os 

recém-nascidos prematuros, as formas de alimentação empregadas, os parâmetros 

nutricionais da dieta ofertada aos RNs e as intercorrências gastrointestinais 

ocorridas. 

4. METODOLOGIA  

Trata-se de um estudo de coorte, no qual 41 RNs pré-termos moderados 

internados foram acompanhados durante o período de internação de agosto de 2015 

a agosto de 2017. Os parâmetros foram obtidos no sistema eletrônico MV, após 

obtenção do termo de consentimento e assentimento livre e esclarecido para a 

coleta dos dados (CAAE 51180715.3.0000.5145). Foram monitorados peso, 

comprimento corporal e perímetro craniano, administração e prescrição dietética e 

composição da alimentação diária, idade materna, idade fetal ao nascimento, 

tamanho para idade gestacional (IG), índice APGAR. Em relação às intercorrências, 

os RNs foram analisados a partir do 1º dia de nutrição enteral plena (NEP) ao 10º 

dia subsequente. A tolerância à dieta foi observada pelo resíduo gástrico presente 

em todos os horários da oferta. 

5. DESENVOLVIMENTO  

Os dados foram tabulados em planilha eletrônica submetidos a estatística 

descritiva simples (média, desvio padrão). Para a verificação de associação entre as 

variáveis será usado o teste Exato de Fisher, enquanto a correlação entre variáveis 

será realizada pelo tese de Spearman. 

6. RESULTADOS PRELIMINARES  

As mães dos neonatos possuem uma média da idade de 27,17 anos, sendo a 

média de idade fetal ao nascimento de 32,2 semanas de gestação, sendo 69% do 

sexo masculino e 31% do sexo feminino. Quanto ao tamanho para a IG ao 

nascimento, houve uma proporção de 73% de neonatos Adequados para Idade 

Gestacional (AIG) e 27% Pequenos para a Idade Gestacional (PIG). Em relação ao 

índice de APGAR, a média foi de 8 no primeiro minuto e 9 no quinto minuto. 20 RNs 



apresentaram intercorrências (48,78% da amostra), sendo que 40% apresentaram 

resíduo gástrico; 20% vômitos e 6,7% fezes mucossanguinolentas. 

Em relação à dieta, foram fornecidos 77023,5ml de leite materno e fórmulas 

no total entre os 41 RNs, sendo 20,4% de Leite materno, 68,4% de fórmulas para 

prematuros (Aptamil pré e Pre Nan), 8,4% de fórmulas de partida (Aptamil 1 e Nan 1) 

e 2,8% de fórmulas extensamente hidrolisadas (Neocate e Alfamino). Quanto as 

calorias recebidas pelos RNs o total foi de 57665,25kcal, sendo a média de leite 

materno 237,67kcal. Observou-se que 36,5% dos RNS receberam acima da média e 

63,4% abaixo desse valor, enquanto a média de fórmulas para prematuros foi de 

1.030kcal (46,3% receberam acima da média e 53,7% abaixo); a média de fórmulas 

de partida foi de 105kcal (sendo que 19,5% receberam quantidade acima dessa 

média e 80,5% abaixo). Por fim, a média de fórmulas extensamente hidrolisadas foi 

35,86kcal, sedo que 7,3% receberam acima dessa média e 92,7% abaixo. Na 

análise de macronutrientes, o total de proteínas foi de 1.501,45g, (média 36,63g; 

53,6% acima desse valor e 46,3% abaixo), o total de carboidratos foi de 6181,185g 

(média 150,76g, sendo que 47,7% receberam acima e 52,2% abaixo desse valor). 

Por fim verificou-se um total de 3018,3g de lipídeos (média de 73,62g, sendo que 

53,7% das crianças receberam acima da média e 46,3% abaixo). 

A média do Perímetro Craniano (PC) foi de 30,5cm ao nascer, 29,7 cm na 2ª 

semana, 30,7cm na 3ª semana, 31,8cm, na 4ª semana e na 5ª semana 32 cm. A 

média do comprimento (em cm) foi de 42; 43,3; 43; 43,9 e 43,3, respectivamente na 

ao nascer, 2ª, 3ª, 4ª e 5ª semanas de internação. Já a média do peso (em Kg) foi de 

1,809 ao nascer,1,798 no 1º dia; 1,688 no 3º dia; 1,711 no 5º dia; 1,744 no 7º dia; 

1,801 no 10º dia e 1,892; 2,025; 1,961; 2,014 e 2,128, na 2ª, 3ª, 4ª, 5ª e 6ª semanas, 

respectivamente.  Apenas 7,7% não atingiram o peso ao nascer durante a 

internação, 7,7% atingiram o peso ao nascer no 3º dia, 17,9% no 5º dia, 12,8% no 7º 

dia, 20,5% no 10º dia, 28,2% na 2ª semana. A média do ganho de peso na 

internação foi de 0,4282g. 
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