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RESUMO 

SILVA, Rhuama Karenina Costa e. Avaliação do ganho de peso de bebês 

prematuros em relação ao leite materno cru e leite pasteurizado. 90 fls. 

Dissertação (Mestrado acadêmico) – Programa de Pós-Graduação em Enfermagem, 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal/RN, 2014. 

Este estudo objetivou avaliar o ganho de peso ponderal de recém-nascidos 

prematuros de acordo com a predominância do tipo de leite materno ofertado em 

suas dietas diárias. Trata-se de uma pesquisa do tipo quantitativa, descritiva e 

observacional. Realizada na Unidade de Terapia Intensiva Neonatal e Alojamento 

Conjunto da Maternidade Escola Januário Cicco (MEJC), unidade de referência para 

gravidez e nascimento de risco no Rio Grande do Norte. Foram envolvidos recém-

nascidos prematuros que atenderam aos seguintes critérios de inclusão: idade 

gestacional entre 26 a 37 semanas, internados inicialmente na UTIN, com dieta oral, 

por gavagem, copo e/ou sucção. Foram excluídos do estudo prematuros com dieta 

zero maior do que sete dias ou complicações que interferissem na avaliação do 

ganho de peso. A amostra foi selecionada por conveniência e constou de todos os 

recém-nascidos hospitalizados na UTIN no período de maio a junho de 2014, com 

seguimento até a alta hospitalar, finalizado em agosto de 2014, e que atenderam aos 

critérios de inclusão do estudo. Foram admitidos 60 recém-nascidos prematuros no 

período correspondente à coleta de dados e, destes, 39 compuseram a amostra. O 

projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da UFRN, sob CAAE nº 

0699.0.000.294-11. Os dados foram analisados por meio de estatística descritiva e 

inferencial. Os resultados indicaram que os envolvidos no estudo nasceram de mães 

com média de idade de 25,36 anos, 21 delas com menos de nove anos de estudo 

(53,8 %), e 24 possuíam renda familiar menor que um salário mínimo (61,5 %). 

Predominou o sexo feminino, com 20 (51,3 %), parto cesárea em 25 (64,1 %), 

prematuridade moderada em 29 (74,4 %), mais de 1.500 g ao nascer em 22 (56,4 

%). A média de peso ao nascer foi de 1.608,49 g. O total de dietas foi 9.994, e média 

de 256 por recém-nascido, no período de 32,12 dias de hospitalização. O 

predomínio de oferta das dietas (50,34 %) foi do Banco de Leite Humano, no entanto 

56,4 % dos recém-nascidos receberam dieta com maior quantidade de leite materno 

ordenhado. Detectou-se que 38,5 % dos neonatos receberam, em algum momento, 

leite artificial. A média de ganho de peso diário de todos os recém-nascidos foi de 

2,59 g, e 35 % tiveram uma média acima de 10 g/dia. Do grupo de neonatos (n = 25) 

que apresentaram ganho de peso apenas nove (36,0 %) receberam 

predominantemente Leite Materno Ordenhado de suas próprias mães. Conclui-se 

que a maioria dos recém-nascidos apresentou ganho de peso com predomínio de 

dietas fornecidas pelo Banco de Leite Humano, mostrando a necessidade de um 

maior incentivo ao aleitamento materno exclusivo.  

Descritores: Aleitamento Materno; Prematuro; Ganho de Peso; Enfermagem 

Neonatal. 



 

 

 

ABSTRACT 

SILVA, Rhuama Karenina Costa e. Avaliação do ganho de peso de bebês 

prematuros em relação ao leite materno cru e leite pasteurizado. 90 fls. 

Dissertação (Mestrado acadêmico) – Programa de Pós-Graduação em Enfermagem, 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal-RN, 2014. 

This study aims to evaluate the weight gain of premature newborns fed with breast 

milk from their mothers' from those that are fed with breast milk from the milk bank. 

The research is the quantitative, descriptive and observational kind. It was conducted 

in the Neonatal Intensive Care Unit and Housing from the Maternity Hospital Escola 

Januário Cicco (MEJC), that is a reference for high risk pregnancy and birth in Rio 

Grande do Norte. The premature newborns included were following these 

parameters: gestational age from 26 to 37 weeks, initially hospitalized at UTIN, with 

oral diet, by means by gavage, cup and/or suction. Studies with premature newborns 

with a zero diet longer than seven days or complications that interfered in the 

evaluation of weight gain were excluded from this study. The sample was selected 

for convenience and had data of all newborns hospitalized at UTIN from the May to 

June of 2014 time period, followed to their discharge, ended by August of 2014 and 

had the inclusion parameters of the study. From the period of the data collection, 60 

premature newborns entered the maternity and 39 of those were the sample of 

research. The project was approved by the Research Ethics Committee from UFRN, 

under CAAE nº 0699.0.000.294-11. The data was analyzed by means of descriptive 

and deduced statistics. The results indicated that the involved in the study, were born 

from mother with average age of 25,36 years, with less than nine years education 21 

(53,8%), had the family income less than a minimum wage 24 (61,5%). Among the 

newborn, the female gender predominated 20 (51,3%), had cesarean delivery 25 

(64,1%), had moderate prematurity 29 (74,5%), more of 1.500g 22 (556,4%). The 

birth weight average was 1.608,49g. The total of diets were 9.994, and an average of 

256 for each newborn, in a 32,12 days of hospitalization time period. Most of the diet 

supplies were from the breast milk bank (50,34%), however 56,4% of the newborns 

had most of the diet from their mothers' milked breast milk. It was detected that 

38,5% of the newborns had, in some given moment, artificial milk. The daily weight 

gain average of all newborns was 2,59g, but 35% of them had an average above 10g 

per day. From the newborn's group (n=25) that had medium weight gain, only 9 of 

them (36,0%) received mainly their own mothers' milked breast milk.  It's been 

conclusive that most of the premature newborns gained weight predominantly from 

diets from the breast milk of the Milk Bank, showing the need of a bigger incentive to 

exclusive breast feeding. 

Keywords: Breastfeeding; Premature; Weight Gain; Neonatal Nursing. 
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1 INTRODUÇÃO 

Alimentação e nutrição são consideradas aspectos essenciais e básicos 

para a manutenção da vida, principalmente quando se trata de um recém-nascido 

prematuro, transferido para o ambiente extrauterino antes de completar as 37 

semanas de gestação. Em se tratando da nutrição do recém-nascido (RN) o 

aleitamento materno é o modo mais natural e seguro de alimentação para o bebê, e 

vários são os aspectos que tornam esse leite particularmente adequado para a 

alimentação do recém-nascido prematuro, pois supre todas as suas necessidades. 

(BRAGA, 2008; TAMEZ, 2009a). 

Considera-se prematuro o bebê cuja gestação termina antes da 37ª 

semana, chamado de recém-nascido pré-termo (RNPT). O nascimento de um pré-

termo traz consigo dificuldades de adaptação à vida extrauterina, como resultado de 

um desenvolvimento gestacional interrompido; portanto, este bebê é mais vulnerável 

às morbidades neonatais. No Brasil, por volta de 10% dos nascimentos são 

prematuros, sendo responsáveis por 75% das mortes neonatais. (TAMEZ, 2009a; 

SOUZA, 2010a; PACHECO, 2013). 

Ao nascer, o recém-nascido possui seus sistemas e órgãos 

anatomicamente formados, porém fisiologicamente imaturos, apresentando 

limitações nas quantidades de alimentos a serem ingeridas e digeridas. No que se 

refere ao RNPT, geralmente hospitalizado em Unidade de Terapia Intensiva Neonatal 

(UTIN), a situação é mais complicada, pois a nutrição nesta fase crítica para o 

desenvolvimento neuropsicomotor, quando não é feita adequadamente, acarreta 

repercussões ao longo da sua vida. (TAMEZ, 2009a). 

A Academia Americana de Pediatria (AAP) definiu como objetivo 

primordial da nutrição do RN de baixo peso a busca do mesmo ritmo de crescimento 

intrauterino esperado para a mesma idade gestacional. A avaliação do crescimento 

adequado do RN deve levar em consideração o peso, perímetro cefálico e 

comprimento. (CAMELO, 2005; TAMEZ, 2009c). 

O profissional que lida com esse pequeno ser em desenvolvimento deve 

ter o conhecimento sobre aleitamento materno, como também sobre as técnicas de 

alimentação alternativas (parenteral, sondas, gastrostomia) para promover a 

adequação da função alimentar. Além disso, ele deve saber avaliar e diagnosticar 
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alterações da função oral motora para promover condições de alimentação normal, 

assim que seja clinicamente possível. (ALMEIDA, 2010; CAMAROTTI, 2011). 

O suporte nutricional precoce de prematuros é essencial para melhorar a 

sobrevida, reduzir o catabolismo e promover o seu crescimento; e vários foram os 

estudos em que é incontestável afirmar que o leite materno é o alimento mais 

adequado para o lactente. (VALLET, 2009; BRASIL, 2011; ARAÚJO, 2013; 

RODRIGUES, 2013; TAMEZ, 2013). 

O esvaziamento gástrico do lactente alimentado somente com leite 

materno é de aproximadamente uma hora e meia, sendo possível que ele volte a 

sentir fome após esse período. Recomenda-se a amamentação sob livre demanda, 

ou seja, quando o lactente solicita, e não com um horário pré-estabelecido; tanto 

para a frequência como para a duração da mamada. (SANTOS, 2005; BRASIL, 

2009a). 

Apesar das evidências científicas provarem a superioridade do 

aleitamento materno em relação a outras formas de alimentar a criança pequena, a 

maioria das crianças brasileiras não é amamentada por dois anos ou mais e não 

recebe leite materno exclusivo nos primeiros seis meses, como preconizam a 

Organização Mundial de Saúde (OMS) e o Ministério da Saúde (MS) do Brasil. A II 

Pesquisa de Prevalência de Aleitamento Materno nas Capitais Brasileiras e Distrito 

Federal mostrou que, do total de crianças analisadas, apenas 66,7% mamaram na 

primeira hora de vida; ficando o Nordeste acima dessa média, com 66,9%, e a 

capital Natal com percentual de 70,3%. (BRASIL, 2009b). 

Já, em relação ao aleitamento materno exclusivo (AME) nos primeiros 

seis meses de vida, a pesquisa mostrou prevalência de 41% no conjunto das 

capitais brasileiras, sendo a Região Norte a de maior prevalência desta prática 

(45,9%), seguida da Centro-Oeste (45,0%), Sul (43,9%) e Sudeste (39,4%), com a 

Região Nordeste apresentando a pior situação (37,0%). A estimativa de duração 

mediana do AME foi de 54,11 dias (1,8 meses) no conjunto das capitais brasileiras. 

Verificou-se que a Região Centro-Oeste apresentou a maior estimativa de duração 

em dias desta prática (66,6 dias), seguida da Norte (66,2 dias), Sul (59,3 dias), 

Sudeste (55,0 dias) e Nordeste (34,9 dias). (BRASIL, 2009b). 

O leite materno de mães de recém-nascidos a termo (RNT) e pré-termo 

difere em sua composição, por isso, dá-se a preferência ao uso do leite da própria 

mãe para alimentar o seu filho prematuro. Os estudos revelam que o leite no 
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nascimento pré-termo é mais concentrado em proteínas, sódio, cálcio, lipídeos e 

várias propriedades anti-infecciosas. A literatura é quase unânime em apresentar o 

leite da própria mãe como o alimento ideal para o RNPT; tendo o período inicial da 

amamentação como ponto crítico para o neurodesenvolvimento. (CAMELO JR, 

2008; TAMEZ, 2009a; BAPTISTA, 2014; SILVA, 2014). 

As diferenças na composição nutricional do leite materno do neonato a 

termo e do neonato prematuro foram detectadas em um estudo de Tamez (2009b). 

Após o primeiro mês de lactação, o leite do neonato pré-termo assemelha-se ao leite 

materno do neonato a termo. Porém, em alguns casos, os níveis de proteína, cálcio, 

fósforo e vitamina D são insuficientes para o crescimento ótimo do prematuro, daí há 

a necessidade de se acrescentar suplementos que forneçam maior dosagem desses 

compostos, mas essa suplementação ao leite humano só ocorre após uma 

monitorização do prematuro e a identificação de real necessidade. (TAMEZ, 2009a). 

Tal fato justifica o uso da complementação do leite materno com doses de 

proteínas, calorias e minerais, a fim de promover um aumento no ganho de peso, no 

comprimento, na circunferência cefálica (reflexo do crescimento do cérebro) e na 

densidade óssea. (TAMEZ, 2009b). 

Desse modo, o suporte fornecido pela instituição, principalmente o apoio 

dos profissionais às mães de prematuros, revela-se como elemento decisivo para a 

prática do aleitamento materno. Contudo, há aquelas mães que não podem 

amamentar por diversos motivos, daí surgiu a necessidade de não desperdiçar o 

leite produzido por essas mães e aproveitá-lo para alimentar bebês de mães que 

não conseguem produzir o leite necessário para seu filho. (BRAGA, 2008; 

ROZENDO, 2009). 

Um grande avanço na alimentação do prematuro foi o surgimento dos 

Bancos de Leite Humano (BLHs), os quais trabalham com leite materno 

pasteurizado e o distribuem para todos os recém-nascidos que dele necessitarem, 

sob indicação de profissionais médicos ou nutricionistas e sem fins lucrativos. 

(NÓBREGA, 2011). 

 Assim sendo, a implantação do Hospital Amigo da Criança, a formação 

do banco de leite e postos de coleta têm atendido um grupo especial de mulheres 

que não dispõem do desejo e/ou condições de amamentar, principalmente mães de 

prematuros da UTIN. Colaborando, assim, não só com a nutrição desses recém-

nascidos, como também com o fortalecimento de políticas públicas na área do 
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aleitamento materno. (ROZENDO, 2009). 

Vale salientar que o BLH é um estabelecimento sem fins lucrativos, sendo 

proibida a compra ou a venda de seu produto – leite humano – que deve ser doado 

por mulheres em lactação, garantindo que a doação seja exclusivamente do 

excedente. O banco de leite é uma área física capacitada para coletar, armazenar e 

distribuir adequadamente o leite humano; tendo rigoroso controle de qualidade para 

assegurar que o produto seja de boa qualidade, controle esse realizado desde a 

coleta até o consumo, visando desde o baixo custo até o mínimo de risco para a 

saúde do consumidor. (BRASIL, 2008; SANTOS, 2009). 

Os benefícios do BLH são inúmeros. Porém, o leite materno sofre 

algumas modificações quando pasteurizado, pois alguns dos fatores de proteção do 

leite materno são total ou parcialmente destruídos pelo calor, razão pela qual o leite 

humano pasteurizado (submetido a uma temperatura de 62,5°C por 30 minutos) não 

tem o mesmo valor biológico que o leite cru. (BRASIL, 2008). 

O Enfermeiro é um dos profissionais que diretamente lida com a 

alimentação do prematuro; é ele quem administra frequentemente a dieta por 

diferentes vias, além de orientar e incentivar as puérperas sobre alimentação do RN 

prematuro. Esse profissional tem papel fundamental, atuando 24 horas no cuidado 

direto ao neonato, exercendo papel relevante na promoção ao aleitamento materno.  

Assim sendo, cabe à enfermagem juntamente com a equipe 

multiprofissional o auxílio para as mães de prematuros, para fazer com que elas se 

sintam importantes e capazes em relação à lactação, para favorecer o 

desenvolvimento do seu bebê e que possam sair do ambiente hospitalar com esse 

vínculo fortalecido através do aleitamento materno. 

Diante do enfoque na literatura das diferenças nas composições dos leites 

de bebês a termo e pré-termo, é, portanto, necessário que o neonato prematuro seja 

alimentado preferencialmente com leite da própria mãe. Considera-se que a nutrição 

adequada do prematuro é primordial para seu ganho de peso ideal. A literatura é 

quase unânime em apresentar o leite da própria mãe como o alimento ideal para o 

RNPT, recomendando um ganho diário para prematuros em torno de 15 g/kg/dia. 

(BRASIL, 2011; MARTINS, 2013; SASSÁ, 2010). 

Desse modo nos inquietamos em saber se há diferença significativa no 

ganho de peso ponderal de um recém-nascido prematuro alimentado com o leite da 

própria mãe em relação ao leite fornecido pelo banco de leite humano, já que há 
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diferenças nutricionais na composição desses leites. 

Com base nisso temos o seguinte questionamento: O recém-nascido 

prematuro que é alimentado com o leite da própria mãe tem maior ganho de peso do 

que aqueles alimentados com o leite pasteurizado do banco de leite humano? 

Diante do exposto temos as seguintes hipóteses de pesquisa: 

 

 Hipótese Nula (H0): O leite materno da própria mãe não favorece maior 

ganho de peso ponderal ao seu recém-nascido pré-termo. 

 

 Hipótese Alternativa (H1): O leite materno da própria mãe favorece maior 

ganho de peso ponderal ao seu recém-nascido pré-termo. 

 

 

1.1 JUSTIFICATIVA 

 

 

O ponto de partida para esse projeto foi a observação da prática em 

Unidades de Terapias Intensivas Neonatais no sentido do favorecimento ao 

aleitamento materno. Experiências vivenciadas através de estágios em UTIN, nas 

quais percebi uma deficiência em relação à promoção do aleitamento materno da 

própria mãe, caracterizada por prescrições que priorizam apenas a quantidade e não 

a qualidade do leite ofertado aos recém-nascidos. A relevância desta pesquisa está 

em conhecer a qualidade nutricional, ou seja, a melhor dieta que pode ser ofertada 

aos prematuros para um maior ganho de peso. 

Diante do enfoque na literatura de que o leite materno da mãe do 

prematuro tem composição diferente do leite materno da mãe de recém-nascido a 

termo, sendo, portanto, necessário que o neonato prematuro seja alimentado 

preferencialmente com leite da própria mãe, nos inquieta saber o tipo de leite 

materno que está sendo oferecido diariamente para os bebês prematuros e a 

relação do ganho de peso dos recém-nascidos prematuros de acordo com o tipo de 

leite que lhes é ofertado.  

A relevância deste estudo encontra-se em oferecer subsídios para 

melhoria na alimentação de recém-nascidos prematuros visando um maior ganho de 

peso dentro de um menor espaço de tempo, o que reduziria seu tempo de 
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internamento, e com menor exposição às infecções hospitalares e outros agravos 

que possam comprometer seu desenvolvimento. Além disso, propiciaria um ganho 

positivo para a instituição na prática assistencial ao neonato e redução de custos 

hospitalares.  
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2  OBJETIVOS 

 

 

2.1 Objetivo Geral 

 

Avaliar o ganho de peso ponderal de recém-nascidos prematuros de 

acordo com a predominância do tipo de leite materno ofertado em suas dietas 

diárias. 

  

 

2.2 Objetivos Específicos 

 

 Caracterizar o perfil sociodemográfico e obstétrico materno, condições 

de nascimento do neonato e dados antropométricos. 

 Caracterizar o perfil alimentar diário de recém-nascidos prematuros. 

 Registrar o ganho de peso diário de recém-nascidos prematuros que se 

alimentam do leite materno da própria mãe e do fornecido pelo banco 

de leite humano. 
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3  REVISÃO DE LITERATURA 

 

No intuito de melhor contextualizar o objeto deste estudo, os subcapítulos 

seguintes trarão uma revisão bibliográfica para embasamento do estudo, abordando: 

prematuridade e alimentação do recém-nascido prematuro; diferenças na 

composição do leite materno do bebê a termo e do leite materno do pré-termo e o 

Banco de Leite Humano.  

 

3.1 PREMATURIDADE E ALIMENTAÇÃO DO RECÉM-NASCIDO PREMATURO 

 

A Organização Mundial de Saúde antigamente classificava o recém-

nascido (RN) como prematuro apenas baseando-se pelo peso de nascimento inferior 

a 2.500 g. Atualmente, a classificação é feita com base na idade gestacional e peso 

de nascimento. O prematuro nasce antes de 37 semanas de gestação e essa idade 

gestacional (IG), em semanas, é contada pela data da última menstruação ou por 

exame ultrassonográfico, confirmado pelo médico logo após o nascimento pelos 

sistemas de Ballard, Dubowits e Capurro. Quando a idade gestacional é relacionada 

ao peso de nascimento, os recém-nascidos ficam classificados como: grande (GIG), 

adequado (AIG) e pequeno para a idade gestacional (PIG). (THAMEZ, 2013). 

Há, ainda, por Tamez (2009b), a definição de prematuro extremo como 

tendo menos que 30 semanas de gestação, prematuros moderados entre 31 e 36 

semanas de gestação, e prematuros limítrofes com mais que 36 semanas de 

gestação. O parto ocorrido antes das 32 semanas é o que confere mais riscos ao 

recém-nascido, pela sua imaturidade fisiológica. (FERRAZ, 2011; RODRIGUES, 

2011). 

O prematuro é considerado de baixo peso quando atinge um peso de 

nascimento inferior a 2.500 g; ponto de corte adotado devido ao fato de o 

nascimento de um RN com baixo peso ser fator de maior influência na determinação 

de morbidade e mortalidade neonatal. No Brasil, em 2009, a proporção de baixo 

peso ao nascer foi de 8 % dos nascidos vivos. (FERRAZ, 2011). 

A assistência na neonatologia já sofreu vários avanços, nos quais 

recursos humanos e tecnologias complexas possibilitam a sobrevivência de bebês 

de muito baixo peso. No Brasil, a taxa de sobrevivência de recém-nascidos 

considerados de extrema prematuridade, com peso de nascimento na faixa de 500 g 
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a 1000 g tem aumentado; contudo aponta um elevado custo para essa assistência 

neonatal. (RODRIGUES, 2011). 

Esses neonatos geralmente precisam de cuidados intensivos e 

comumente são hospitalizados em Unidade de Terapia Intensiva Neonatal (UTIN), 

necessitando de uma nutrição adequada com oferta exclusiva de leite materno que 

atenda as necessidades nutricionais, imunológicas e psicológicas do RN, sendo de 

extrema relevância para a sobrevida infantil; é um leite extremamente nutritivo, com 

proteínas, açúcares, gorduras, minerais e vitaminas para proteger a criança contra 

várias doenças, como infecções bacterianas do sistema gastrointestinal, poliomielite, 

alergias, obesidade e alterações metabólicas. (ARAÚJO, 2013; BAPTISTA, 2014) 

O leite humano é o alimento suficiente para suprir as necessidades 

nutricionais do bebê nos seus primeiros meses de vida; é importante obedecer a 

esse requisito, pois a administração de outros alimentos pode interferir 

negativamente na absorção de nutrientes e em sua biodisponibilidade, além de 

aumentar o risco de infecções, e assim diminuir a quantidade de leite materno 

ingerido e levar a menor ganho ponderal. (PARIZOTO, 2009; TUDEHOPE, 2013a; 

UNDERWOOD, 2013). 

As vantagens do leite materno, tanto para o lactente quanto para a 

lactante, têm sido largamente descritas na literatura. E seus efeitos benéficos 

perduram por toda a vida, reduzindo o risco e a gravidade de ocorrência de 

problemas que se manifestam tardiamente, como as doenças crônicas não 

transmissíveis. (BELENTANI, 2011; BELO, 2011; SOUZA, 2010b). 

Há ainda os benefícios que o leite materno pode trazer para a mãe e o 

bebê, como evitar mortes infantis, diarreia, infecções respiratórias; além de diminuir 

os riscos de alergias, hipertensão, colesterol alto e diabetes; reduz a chance de 

obesidade, traz efeito positivo na inteligência, melhor desenvolvimento da cavidade 

bucal, além dos menores custos financeiros, auxilia em evitar nova gravidez na mãe 

e leva à diminuição nos casos de câncer de mama, promove vínculo afetivo entre 

mãe e filho e melhora a qualidade de vida. (BRASIL, 2009a; ALMEIDA, 2010; 

CAMAROTTI, 2011). 

O leite materno oferece proteção contra diarreia infecciosa, infecções 

respiratórias e de ouvido; reduz a incidência da enterocolite necrotizante; a presença 

da lactoferrina (uma proteína que aumenta a absorção do ferro e que não está 

presente nas fórmulas) diminuindo as chances de infecções gastrointestinais; o leite 
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materno também é fonte de proteína mais digerível, é 100% absorvido pelo 

organismo, enquanto, no caso das fórmulas, somente metade é absorvida. (TAMEZ, 

2009a; BELENTANI, 2011; BRASIL, 2009a). 

A produção de leite (lactogênese) pela mulher pode se iniciar a partir da 

16ª semana após a concepção. Nos primeiros dias após o parto, a secreção de leite 

é pequena, variando de 10 a 100 ml/dia, com média de 30 ml na fase de colostro; 

cerca de 600 a 700 ml/dia na fase de leite de transição, e finalmente, na fase de leite 

maduro, aproximadamente 700 a 900 ml/dia. A produção vai aumentando 

gradativamente após o quinto dia de nascimento. (BRASIL, 2009a; MEDEIROS, 

2011). 

A composição do leite materno inclui: células vivas como macrófagos, 

linfócitos, imunoglobulinas (IgA e IgG), proteínas, gorduras, colesterol, carboidratos 

(lactose), ferro, zinco, cálcio, fósforo, potássio, sódio, vitaminas D, K e E, flúor, 

hormônio da tireoide, lisozimas, lactoferrina B¹², fator bífido, fator antiestafilocócico, 

leucócitos, interferon, lactoperoxidase e água. (BRASIL, 2009a; TAMEZ, 2013). 

Há uma diversidade de componentes bioativos no leite materno que tem 

papel fundamental na sobrevivência e saúde no recém-nascido. Dentre estes 

componentes, se destacam os fatores de crescimento, os quais têm grande efeito no 

desenvolvimento dos sistemas endócrino, digestivo e nervoso, como também a 

lactoferrina, uma glicoproteína abundante no colostro, capaz de elevar o número e 

atividade dos linfócitos T e B, exibindo ainda atividade antibacteriana, antiviral, 

antifúngica e antiparasitária. (BALLARD, 2013; LIU, 2013). 

A nutrição do prematuro com o leite materno estimula a maturação do 

intestino, devido à riqueza desse leite em fatores tróficos. Concomitantemente, há 

produção progressiva de diferentes enzimas, como sacarase, aminopeptidase, 

pepsina gástrica e lactase, mesmo que em baixas concentrações. (TUDEHOPE, 

2013b). 

Neonatos alimentados com LM exclusivo têm menor taxa de crescimento, 

que pode ser explicada por quantidades de proteínas insuficientes, entretanto, 

RNPTs que recebem leite de sua própria mãe têm melhor tolerância à alimentação, 

menor incidência de enterocolite necrosante (ECN) e menor tempo de nutrição 

parenteral do que aqueles alimentados com fórmula. (CRISTOFALO, 2013). 
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3.2 DIFERENÇAS NA COMPOSIÇÃO DO LEITE MATERNO EM NASCIMENTOS A 

TERMO E PRÉ-TERMO 

 

A composição do leite materno de mães de prematuros a termo e pré-

termo difere, como já foi mencionado. (BRASIL, 2009a; TAMEZ, 2009a; 

UNDERWOOD, 2013). 

O leite humano fornece a nutrição ideal para o RN, proporcionando 

crescimento e desenvolvimento adequados. Vale salientar que o leite humano sofre 

diversas alterações em sua composição, sendo o seu conteúdo variável de acordo 

com as populações, fase da amamentação, entre mães de RNPTs e mães de RNTs, 

podendo variar também de acordo com a idade materna. (UNDERWOOD; 

HAUSMAN, 2013). 

O leite materno sofre alteração com o tempo de amamentação, sendo o 

leite dos primeiros dias chamado de colostro, que dura em torno de uma semana, 

podendo durar mais dias em mães de RNPTs. Em seguida, é produzido o leite de 

transição, que pode durar de uma a duas semanas, e, após este, a mulher produz o 

leite maduro, o qual será definitivo até o fim da lactação. (LIS; ORCZYK-

PAWILOWICZ; KATNIK-PRASTOWSKA, 2013). 

Colostro, leite de transição e o leite maduro possuem diferenças em sua 

composição, e também vão variar entre as mulheres que têm bebês prematuros 

extremos, prematuros e a termo. O leite de mães de RNPTs possui maior teor de 

gordura, principalmente de ácidos graxos saturados de cadeia média; já o colostro 

contém uma elevada concentração de nutrientes, além de conter mais substâncias 

relacionadas à proteção do RN, ou seja, os componentes imunes. (MOLTÓ-

PUIGMARTÍ, 2011; ESPINOSA MARTOS, 2013). 

Um estudo realizado por Tamez (2009a) comparando esses leites 

observou essas diferenças composicionais. Em uma quantidade de 100 ml de leite 

materno encontrou-se no leite de bebês a termo um total de 98-110 energia Kcal, 1,8 

g de proteína, 4,3-4,7 g de gordura, 11 g de carboidratos e minerais distribuídos em 

39-45 mg de cálcio, 18-24 mg de fósforo, 18-26 mg de sódio, 60-78 mg de potássio, 

55-63 mg de cloro, 0,05-0,075 mg de ferro, 0,2-0,3 mg de zinco e 4-5,5 mg de 

magnésio; vale salientar que não foram encontradas quantidades de taurina. No leite 

de RNs pré-termo foram encontrados valores diferentes na mesma quantidade de 

100 ml, nele foram encontrados um total de 70 energia Kcal, 1,3-1,8 g de proteína, 

http://pesquisa.bvsalud.org/portal/?lang=pt&q=au:%22Lis%20J%22
http://pesquisa.bvsalud.org/portal/?lang=pt&q=au:%22Orczyk-Pawilowicz%20M%22
http://pesquisa.bvsalud.org/portal/?lang=pt&q=au:%22Orczyk-Pawilowicz%20M%22
http://pesquisa.bvsalud.org/portal/?lang=pt&q=au:%22Katnik-Prastowska%20I%22
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3,0-4,2 g de gordura, 0,7-11 g de carboidratos, taurina de 4,8 umol e minerais 

distribuídos em 37-44 mg de cálcio, 19-21 mg de fósforo, 30-37 mg de sódio, 78-85 

mg de potássio, 63-82 mg de cloro, 0,2 mg de ferro, 0,5 mg de zinco e 4,4-4,9 mg de 

magnésio. 

O Ministério da Saúde também já encontrou essa diferença. No colostro 

do leite de mães que tiveram parto a termo foram encontrados 48 Kcal/dL;  1,8 g/dL 

de lipídios; 1,9 g/dL de proteínas e 5,1 g/dL de lactose; enquanto que no colostro do 

leite de bebês pré-termo foram encontrados 58 Kcal/dL;  3,0 g/dL de lipídios; 2,1 g/dL 

de proteínas e 5,0 g/dL de lactose. Já no leite maduro de RNs a termo foram 

encontrados 62 Kcal/dL, 3,0 g/dL de lipídios, 1,3 g/dL de proteínas e 6,5 g/dL de 

lactose; enquanto que no leite maduro de bebês pré-termo foram encontrados 70 

Kcal/dL; 4,1 g/dL de lipídios; 1,4 g/dL de proteínas e 6,0 g/dL de lactose. (BRASIL, 

2009a). 

Desse modo, percebe-se que o leite de mães de RNPTs difere também 

com maiores concentrações de sódio, cloreto, zinco e cálcio, cobre e ácido fólico e 

de outras substâncias protetoras, como o fator de crescimento transformante β2, e 

de citocinas, elevando a importância da nutrição com o leite da própria mãe para a 

saúde do RNPT, a fim de proporcionar benefícios que, na maioria das vezes, estão 

relacionados às melhorias da imunidade, digestão e absorção de nutrientes. 

(MEDEIROS, 2011; REEVES, 2013; TUDEHOPE, 2013b). 

As exigências nutricionais são diferentes para os RNTs e RNPTs; como, 

por exemplo, em relação à quantidade de energia, o RN a termo necessita de 

100kcal/kg, enquanto que o pré-termo necessita de 120 kcal/kg; a diferença mais 

acentuada é percebida na necessidade que cálcio, que para o RN a termo é de 45-

60 mg/kg/dia, enquanto que o RN pré-termo necessita de 120-230 mg/kg/dia. 

(TAMEZ, 2009b). 

Quanto menor a idade gestacional, mais tempo o recém-nascido 

prematuro e de baixo peso levará para atingir o peso ideal de nascimento. Estudos 

revelam que um ganho de peso entre 12 e 21 gramas/kg/dia reduz as morbidades 

neonatais nos prematuros. O prematuro que não atingir o peso de nascimento aos 

21 dias de nascido tem risco de restrição do ganho de peso pós-natal, requerendo 

atenção às exigências nutricionais para esse RN. (TAMEZ, 2009b; TAMEZ, 2009c) 

O aporte nutricional do neonato deve iniciar precocemente para promover 

a mesma taxa de crescimento intrauterino que foi interrompido antes de terminar o 
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terceiro trimestre de gestação, no qual ocorre o crescimento final, corporal e do 

cérebro, ocorrendo também o armazenamento de cálcio, gordura, fósforo, vitaminas 

e oligoelementos. A nutrição inadequada afeta o crescimento e desenvolvimento de 

todos os órgãos e sistemas. (TAMEZ, 2009c).   

A adequação da ingestão alimentar é monitorada por mudanças nas 

medidas antropométricas que se baseiam no padrão de crescimento intrauterino. 

Prematuros podem perder até 15%-20% do peso de nascimento e esta perda reflete 

alterações na hidratação, mobilização de tecido magro, de glicogênio, e reservas de 

gordura. (BHATIA, 2013). 

O peso alvo para os RNs prematuros é ao redor de 15 g/kg/dia. O 

Ministério da Saúde recomenda que seja um ganho de 14 a 16 g/kg/dia. Porém não 

se deve levar em consideração só as calorias ingeridas; o requerimento de gordura 

é de 4-6 g/kg/dia; 2,25-4 g/kg/dia de proteína; 11-16 g/kg/dia de carboidratos; e 

algumas vitaminas e minerais. (TAMEZ, 2009c; BRASIL, 2011). 

O tempo de esvaziamento gástrico varia, mas, quanto mais prematuro o 

RN, o trânsito intestinal tende a ser mais lento. A capacidade fisiológica do 

estômago aumenta de 2 ml/kg no primeiro dia de vida para 24 ml/kg no décimo dia 

de vida. O trânsito alimentar entre boca e ânus do RNPT dura cerca de 18 a 20 

horas. (TAMEZ, 2009c). 

Os RNPTs são imaturos para serem capazes de ingerir e tolerar uma 

alimentação em quantidades que mantenham o crescimento adequado no período 

pós-natal imediato, assim, o esvaziamento gástrico e o tempo de trânsito intestinal 

podem representar um retardo significativo em relação ao RNT. Desse modo, a 

alimentação é frequentemente administrada ao RNPT por gavagem, sendo uma 

alimentação gástrica contínua de vazão intermitente. Essa alimentação que chega 

ao estômago por sonda é aumentada progressivamente com base na tolerância 

individual. (CAMELO JR, 2008; PEREIRA, 2008).  

Na prematuridade, dependendo da idade gestacional, é comum a sucção 

débil, dessa forma é admissível que os RNPTs tenham dieta enteral por gavagem. A 

dieta enteral é recomendada pelo Ministério da Saúde por ser importante para 

diminuir a perda de peso nos primeiros dias de vida, além de estimular o ganho de 

peso adequado após recuperação do peso de nascimento, diminuir perda proteica 

endógena e ainda impedir que o recém-nascido alcance o termo com peso abaixo 

de dois desvios padrão. (BRASIL, 2011). 
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Vale salientar que a dieta enteral precoce, também chamada de nutrição 

mínima ou trófica, consiste em alimentação com pequenas quantidades de leite 

materno ou fórmula; essa dieta enteral mínima evita a atrofia das vilosidades da 

mucosa intestinal, recomendando ser feita nos primeiros dias de vida do prematuro a 

fim de promover o desenvolvimento e a motilidade do trato gastrointestinal, e 

consequentemente ajudar na absorção de substrato e melhorar a tolerância 

alimentar. (CURTIS; RIGO, 2012). 

Diante do exposto vê-se que a assistência nutricional é de grande 

importância para o RNPT, principalmente aos internados em UTIN; pois o ganho de 

peso contínuo e satisfatório, além da estabilidade fisiológica para a amamentação ou 

alimentação oral plena são alguns dos indicadores para alta hospitalar. (BRASIL, 

2011; MARTINS, 2013; SASSÁ, 2010). 

 

3.3  O BANCO DE LEITE HUMANO E LEITE PASTEURIZADO 

 

Em 1943 foi criado no Brasil o primeiro Banco de Leite Humano (BLH) no 

Instituto Nacional de Puericultura. Daí teve início sua primeira fase de 

funcionamento, que perdurou até 1985. Durante esse período, a quantidade de leite 

existente era destinada tanto a receptores internos do hospital quanto aos externos. 

Todavia, aqueles que não se encontravam internados recebiam leite mediante 

cadastro, requisição médica e remuneração pelo alimento. (NÓBREGA, 2011). 

A partir de 1981, observou-se um forte estímulo para a implantação de 

BLHs, com o objetivo de atender os lactentes clinicamente impossibilitados de serem 

amamentados diretamente por suas mães. De 1985 a 1986 foi desenvolvido um 

novo modelo para os BLHs, esse modelo compreendia novos procedimentos, desde 

a coleta até a distribuição do produto, como também o incentivo e promoção do 

aleitamento materno. A pasteurização e o controle de qualidade foram instituídos 

como procedimentos obrigatórios, visando assegurar a qualidade higiênico-sanitária 

e um melhor aproveitamento das propriedades imunológicas e nutricionais do leite 

humano. Assim sendo, o leite humano pasteurizado passou a ser distribuído para 

todos os RNs que dele necessitassem, sob indicação de profissionais médicos ou 

nutricionistas e sem fins lucrativos. (BRASIL, 2014a; NÓBREGA, 2011). 

A justificativa para a criação de um Banco de Leite era que 85% dos 

óbitos decorrentes de desnutrição nos lactentes desmamados estavam relacionados 
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ao uso de fórmulas artificiais. Diante dessa realidade, foram implantados BLHs em 

diversos estados do País, para suprir a demanda necessária de leite humano. Esse 

período foi marcado pelo surgimento de novos BLHs no País. (NÓBREGA, 2011).  

Dessa forma, os BLHs foram criados para atender casos especiais em 

que o leite humano fosse imprescindível, muito mais por suas propriedades 

imunológicas, consideradas farmacológicas, do que por suas qualidades 

nutricionais, para ser usado somente em situações de emergência, já que a primeira 

alternativa usada era a alimentação artificial. (NÓBREGA, 2011).    

Em maio de 1996 começou a funcionar o Banco de Leite Humano da 

Maternidade Escola Januário Cicco, que é o Centro de Referência para Bancos de 

Leite Humano do Estado do Rio Grande do Norte. (BRASIL, 2014a). 

Assim, firmou-se que o BLH é um serviço especializado vinculado a um 

hospital de atenção materna e/ou infantil, que se responsabiliza por ações de 

promoção, proteção e apoio ao aleitamento materno e execução de atividades de 

coleta, seleção, classificação, processamento, controle de qualidade e distribuição 

da produção lática da nutriz, sendo vetada a comercialização. (BRASIL, 2008). 

São consideradas doadoras as nutrizes saudáveis que apresentam 

secreção láctica superior às exigências de seu filho e que se dispõem a doar o 

excedente por livre e espontânea vontade, que fazem a ordenha para a retirada do 

leite, de maneira menos dolorosa e com menos riscos de contaminação, a fim de 

não apresentar microrganismos em quantidade ou qualidade capazes de representar 

agravos à saúde dos recém-nascidos pré-termo principalmente. (BRASIL, 2008). 

Contudo, em alguns momentos não se tem leite pasteurizado em estoque 

no BLH para suprir a demanda interna da instituição, ocasionando transtornos e 

levando até à utilização de fórmulas artificiais como único meio de suprir as 

necessidades do RN. O leite servido ao lactante tem como  primeira escolha o leite 

materno da própria mãe; como  segunda escolha, tem-se o leite humano homólogo 

adequado para idade gestacional (banco de leite – pasteurizado); em terceira 

alternativa o leite humano homólogo suplementado. (CARROL, 2013; PARKER, 

2013). 

A pasteurização é o processo pelo qual o leite humano submetido a uma 

temperatura de 62,5° C por 30 minutos; com isso o leite materno sofre algumas 

modificações, pois alguns dos fatores de proteção do leite materno, tão importantes 

para o RNPT, são total ou parcialmente destruídos pelo calor, razão pela qual o leite 
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humano pasteurizado não tem o mesmo valor biológico que o leite cru. (BRASIL, 

2008). 

Os BLHs da Região Nordeste estão desde 2010 ocupando o ranking de 

segundos colocados em quantidades de leite coletado, distribuído e em número de 

doadoras, e há três anos seguidos, desde 2012, ocupam o primeiro lugar em Região 

com maior número de receptores do leite fornecido por eles. A Região que está no 

topo com maiores número é a Região Sudeste. (BRASIL, 2014a). 

O Rio Grande do Norte, no ano de 2013, ocupou a quarta colocação 

dentre os estados nordestinos em maior quantidade de leite coletado, distribuído e 

número de receptores, porém ocupou a sexta colocação em número de doadoras. 

Apesar da quantidade de leite coletado, distribuído e número de receptores 

ocuparem posições medianas (quarta e quinta colações) em relação aos estados 

nordestinos, o número de doadoras fica entre os mais baixos da Região. (BRASIL, 

2014a). 

Em 2014, de janeiro até novembro, o Rio Grande do Norte já fez um total 

de 4.873,7 litros de leite coletados, 3.564,1 litros de leite distribuídos; para um total 

de 2.283 doadoras e 5.804 receptores. Enquanto que o Nordeste, para a mesma 

época, conta com um total de 35.923,7 litros de leite coletados, 32.618,9 litros de 

leite distribuídos; para um total de 33.964 doadoras e 50.543 receptores. Assim, 

percebe-se que a quantidade de doadoras do Rio Grande do Norte corresponde a 

apenas 6,72% de todas as doadoras do Nordeste, mostrando a necessidade de 

incentivo a doações, para aumentar o número de doadoras e consequentemente a 

quantidade de leite. (BRASIL, 2014a). 

A Portaria nº 1.153, de 22 de maio de 2014, redefine os critérios de 

habilitação da Iniciativa Hospital Amigo da Criança (IHAC), como estratégia de 

promoção, proteção e apoio ao aleitamento materno e à saúde integral da criança e 

da mulher, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS); desse modo, os Hospitais 

Amigos da Criança (HACs) adotarão ações educativas articuladas com a Atenção 

Básica, de modo a informar à mulher sobre a assistência que lhe é devida, do pré-

natal ao puerpério, visando ao estímulo das "Boas Práticas de Atenção ao Parto e 

ao Nascimento", na forma da Recomendação da OMS no Atendimento ao Parto 

Normal. Vale salientar que a MEJC tem título de HAC, devendo adotar as 

recomendações desta portaria. (BRASIL, 2014b). 
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4 METODOLOGIA 

4.1 TIPO DE ESTUDO 

Estudo do tipo quantitativo, descritivo, comparativo, observacional e 

prospectivo. Quanto ao método quantitativo-descritivo, é o método que consiste em 

investigações de pesquisas empíricas que procura o delineamento ou análise das 

características de fatos ou fenômenos, a avaliação de programas, ou o isolamento 

de variáveis principais ou chave; com a finalidade de fornecer dados para a 

verificação de hipóteses. Lakatos e Marconi (1991) define o estudo quantitativo 

como o estudo que “se caracteriza pelo emprego de quantificação tanto nas 

modalidades de coleta de informações quanto no tratamento dessas informações 

por meio de técnicas estatísticas”. (LAKATOS, 2007) 

O estudo descritivo se trata de uma pesquisa que observa, registra e 

analisa fatos ou fenômeno sem manipulá-los; trata-se do estudo e da descrição das 

características, propriedades ou relações existentes no grupo pesquisado; 

favorecendo as tarefas da formulação clara do problema e da hipótese como 

tentativa de solução. É estudo comparativo por estudar as semelhanças e diferenças 

entre diversos tipos de grupos, sociedades ou povos; a fim de verificar similitudes e 

explicar divergências; permite analisar o dado concreto, deduzindo do mesmo os 

elementos constantes, abstratos e gerais. (CERVO, 2007; LAKATOS, 1991) 

 Estudo do tipo observacional é aquele em que se aplica a técnica de 

observação; observar é aplicar atentamente os sentidos físicos a um objeto para 

dele obter um conhecimento claro e preciso. Não só a visão, mas outros sentidos 

como tato, olfato, paladar e audição são empregados na observação. A observação, 

em qualquer modalidade deve ser atenta, exata e completa, precisa e sucessiva e 

metódica. (CERVO, 2007) 

 

4.2 LOCAL DO ESTUDO 

O estudo foi realizado na Maternidade Escola Januário Cicco (MEJC), 

unidade pertencente à Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), que 

funciona como referência para gravidez e nascimento de risco no Rio Grande do 

Norte. Disponibiliza de uma Unidade de Terapia Intensiva Neonatal com 10 leitos 

para atendimento de recém-nascidos de alto risco, oito leitos semi-intensivos e uma 

enfermaria Mãe-Canguru com 16 leitos para seguimento da assistência ao ganho de 
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peso para recém-nascidos pré-termo até o estabelecido para alta (2.000 g). 

Na materninade campo de pesquisa, a ordenha do leite materno é 

realizada na sala de apoio à amamentação, através de ordenha manual, e o leite é 

recolhido em copos descartáveis ou recipientes de vidro esterilizados. Após a 

ordenha, o leite é levado para o lactário, onde será porcionado em copos dosadores 

de acordo com o volume da dieta de cada recém-nascido. O leite cru poderá ser 

armazenado em refrigeração, sendo ofertado ao bebê por sonda nasogástrica em 

até 12 horas.  

O leite pasteurizado pode ser da própria mãe ou de uma doadora. É 

encaminhado do banco de leite humano na MEJC para o lactário, onde será feito o 

descongelamento em banho-maria. Após o descongelamento, o leite é porcionado 

em copos dosadores e poderá ficar em refrigeraçãquando até ser ofertado aos RNs 

por um período de 24 horas. 

A escolha por esse campo de pesquisa deu-se pelo fato de essa 

instituição ser de referência para partos de alto risco, nascendo assim maior 

quantidade de prematuros; possuir Unidade de Terapia Intensiva Neonatal e 

enfermaria Mãe-Canguru e Banco de Leite Humano. 

 

4.3 POPULAÇÃO E AMOSTRA 

A população constou de todos os recém-nascidos admitidos na UTIN 

durante o período de arrolamento dos sujeitos, correspondendo a um total de 60 

recém-nascidos. 

Foram incluídos no estudo RNs com idade gestacional entre 26 e 37 

semanas, internados inicialmente na UTIN, com dieta oral, por gavagem, copo e/ou 

sucção. Foram excluídos do estudo neonatos prematuros com dieta zero em período 

superior a sete dias ou complicações, tais como: doenças metabólicas com 

comprovada intolerância ao leite materno; sepse neonatal; atresia de esôfago e 

outras alterações que possam comprometer avaliação do ganho de peso. 

Atendendo aos critérios, a amostra correspondeu a 39 recém-nascidos 

prematuros hospitalizados na MEJC no período de maio a agosto de 2014. 

Considerando que os dois primeiros meses foram para arrolamento dos sujeitos e 

início da coleta de dados e os outros dois meses para seguimento das medidas 

antropométricas e ganho de peso.  
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4.4 PROCEDIMENTOS DE COLETA DE DADOS 

Para procedimento de coleta de dados utilizou-se o instrumento de coleta 

de dados dividido em quatro partes, com perguntas abertas e fechadas relativas às 

variáveis do estudo (APÊNDICE A). A primeira parte referiu-se à caracterização 

sociodemográfica e obstétrica materna; a segunda referiu-se às condições de 

nascimento do neonato e dados antropométricos (peso, comprimento, perímetros 

craniano, torácico e abdominal). 

Dando sequência ao instrumento de coleta de dados, a terceira parte 

referiu-se à alimentação do RN com informações obtidas nos boletins do banco de 

leite humano; finalizando, a quarta parte, na qual eram registradas as medidas 

antropométricas semanais dos recém-nascidos envolvidos na pesquisa. 

Cabe destacar que a cópia do boletim diário de dieta dos recém-nascidos 

foi fornecida pelo lactário para a pesquisadora, sem que a mesma tivesse influência 

na escolha das dietas ofertadas. 

A coleta de dados iniciou-se após autorização do Comitê de Ética e 

Pesquisa do Hospital Universitário Onofre Lopes (ANEXO A) e parecer favorável do 

diretor da instituição campo de pesquisa (APÊNDICE B), juntamente com a carta de 

anuência da instituição (APÊNDICE C) sendo aprovado sob CAAE nº 

0699.0.000.294-11. E os responsáveis pelos RNs assinaram o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) (APÊNDICE D). 

O período de coleta de dados correspondeu a quatro meses (de maio a 

agosto de 2014) com uma equipe composta pelos pesquisadores e alunos de 

graduação devidamente treinados. 

 

4.5 TRATAMENTO DOS DADOS 

Os dados foram digitados numa planilha eletrônica, no programa 

Microsoft Excel, e em seguida foram submetidos a análises por meio de softwares 

estatísticos SPSS® (Statistical Package for the Social Sciences) 20.0, utilizando-se a 

estatística descritiva e inferencial. 

No software estatístico empregado foram utilizados testes de comparação 

de duas amostras independentes: Teste de Mean-Whitney e Teste de Wilcoxon. 

Para as variáveis contínuas, utilizou-se a Correlação de Spearman, adotando-se o 

valor de p < 0,05 para a significância estatística.  
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A interpretação dos dados e os resultados encontrados foram 

apresentados de acordo com os testes estatísticos e respaldados por evidências 

científicas sobre o objeto de estudo. 
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5 RESULTADOS 

 

Conforme as normas de apresentação do Relatório de Pesquisa, Mestrado 

Acadêmico e Doutorado, do Programa de Pós-Graduação em Enfermagem na 

Atenção à Saúde da UFRN – Regimento 2010, os resultados de dissertações devem 

ser apresentados sob a forma de artigos, relacionados com o objetivo da pesquisa. 

Assim, os resultados preliminares e discussões deste estudo estão descritos a partir 

de dois manuscritos, sendo: 

 

 Manuscrito 1: Perfil alimentar de recém-nascidos prematuros 

 Será submetido à Revista Texto & Contexto Enfermagem (QUALIS A2) 

 Normas para preparação do manuscrito (ANEXO B) 

 

 Manuscrito 2: Ganho de peso em prematuros relacionado à predominância 

do leite doado e da própria mãe  

 Será submetido à Revista Brasileira de Enfermagem (QUALIS A2) 

 Normas para preparação do manuscrito (ANEXOC) 
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5.1 MANUSCRITO 1 

 

Perfil alimentar de recém-nascidos prematuros  

Dietary profile of preterm infants 

El perfil de la dieta de los bebés prematuros 

 

Rhuama Karenina Costa e Silva – Enfermeira. Mestranda do Programa de Pós-Graduação em 

Enfermagem da UFRN. Universidade Federal do Rio Grande do Norte. 

Nilba Lima de Souza – Enfermeira. Doutora em Ciências da Saúde. Docente do Programa de 

Pós-Graduação em Enfermagem da UFRN e do Curso de Graduação. Universidade Federal do 

Rio Grande do Norte. 

 

Centro de Ciências da Saúde. Departamento de Enfermagem da Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte. Programa de Pós-Graduação em Enfermagem da UFRN. 
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106, Condomínio Indianápolis – Ap. 101 – Nova Parnamirim – Parnamirim/RN. Telefone: 
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RESUMO 

 

Objetivo: Caracterizar o perfil alimentar de recém-nascidos prematuros internados em uma 

Unidade de Terapia Intensiva Neonatal. Método: Estudo quantitativo, descritivo, 

observacional e prospectivo. Realizado numa maternidade-escola. A coleta de dados se deu 

entre maio e agosto de 2014. Foram analisadas 9.994 dietas de 39 prematuros. Resultado: O 

predomínio de oferta das dietas (50,34 %) foi do Banco de Leite Humano, no entanto 56,4 % 

dos recém-nascidos receberam dieta com maior quantidade de leite materno ordenhado. Em 

algum momento, 38,5 % dos RNs fizeram uso de leite artificial. Conclusão: O Banco de Leite 

Humano da instituição fornece um grande suporte nutricional na Unidade de Terapia 

Intensiva Neonatal, porém precisa de mais mães doadoras para garantir leite materno aos 

recém-nascidos prematuros e maior incentivo ao aleitamento materno exclusivo. 

Descritores: Prematuro; Nutrição do Lactente; Leite Humano; Terapia intensiva neonatal; 

Enfermagem Neonatal. 

 

ABSTRACT 

 

Objective: To characterize the alimentary profile of premature newborns hospitalized in a 

Neonatal Intensive Care Unit. Method: quantitative study, descriptive, observational and 

prospective. Carried out in a maternity school. Data collection was carried out between May 

and August 2014 were analyzed 9,994 diets of 39 premature. Result: The offer predominance 

of diets (50.34 %) was the Human Milk Bank, however 56.4 % of newborns were fed a diet 

with higher amounts of breastmilk. At some point, 38.5 % of RNs made use of artificial milk. 

Conclusion: The Human Milk Bank of the institution provides a great nutritional support in 

the Neonatal Intensive Care Unit, but needs more donor mothers to ensure breast milk to 

premature infants and greater promotion of exclusive breastfeeding. 

Key words: Infant; Infant Nutrition; Milk, Human; Intensive Care, Neonatal; Neonatal 

Nursing. 

 

RESUMÉN 

 

Objetivo: Caracterizar el perfil alimentario de los recién nacidos prematuros hospitalizados en 

una Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales. Método: Estudio cuantitativo, descriptivo, 

observacional y prospectivo. Llevado a cabo en una escuela de maternidad. La recolección de 
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datos se llevó a cabo entre mayo y agosto 2014 se analizaron 9.994 dietas de 39 prematura. 

Resultado: La oferta predominio de dietas (50,34 %) fue el Banco de Leche Humana, sin 

embargo el 56,4 % de los recién nacidos fueron alimentados con una dieta con cantidades más 

altas de la leche materna. En algún momento, el 38,5 % de las enfermeras hizo uso de la leche 

artificial. Conclusión: El Banco de Leche Humana de la institución ofrece un gran soporte 

nutricional en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales, pero necesita más madres 

donantes para asegurar la leche materna para los bebés prematuros y una mayor promoción de 

la lactancia materna exclusiva. 

Palabras clave: Prematuro; Nutrición del Lactante; Leche Humana; Cuidado Intensivo 

Neonatal; Enfermería Neonatal. 

 

 

INTRODUÇÃO 

Cerca de 13 milhões de recém-nascidos pré-termo (RNPTs) nascem diariamente no 

mundo segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), e o Brasil, por ser um país com 

déficits sociais e um sistema de saúde que deixa a desejar, se destaca como possuidor de 

grande número de nascimentos prematuros.
1
 

Antigamente o recém-nascido (RN) era classificado como prematuro apenas 

baseando-se pelo peso de nascimento inferior a 2.500 g. Atualmente, seguindo 

recomendações da OMS, a classificação é feita com base na idade gestacional e peso de 

nascimento. O prematuro nasce antes de 37 semanas de gestação e essa idade gestacional (IG) 

em semanas pode ser avaliada pelos sistemas de Ballard, Dubowits e Capurro; que, 

relacionada ao peso de nascimento, pode ser: grande (GIG), adequado (AIG) e pequeno para a 

idade gestacional (PIG).
2
 

Os RNs de baixo peso (peso de nascimento menor que 2.500 g) representam um grupo 

vulnerável tanto em condições ambientais quanto em sociais, estando relacionado ao aumento 

da morbidade fetal e neonatal, à inibição do crescimento e desenvolvimento cognitivo e ao 

surgimento de doenças crônicas durante seu crescimento, ficando mais significante, quando 

relacionado à baixa idade gestacional ao nascer. Assim, o aumento de peso desses RNs é uma 

forma de minimizar esses problemas, pois o RNPT e de baixo peso ao nascer apresenta 

características singulares que requerem uma adaptação complexa ao meio extrauterino.
3
 

Geralmente esses RNs necessitam de cuidados intensivos e comumente são 

hospitalizados em Unidade de Terapia Intensiva Neonatal (UTIN), precisando de uma 

nutrição adequada com oferta exclusiva de leite materno que atenda às necessidades 
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nutricionais, imunológicas e psicológicas do recém-nascido, sendo de extrema relevância para 

a sobrevida infantil; é um leite extremamente nutritivo, com proteínas, açúcares, gorduras, 

minerais e vitaminas para proteger a criança contra várias doenças, como infecções 

bacterianas do sistema gastrointestinal, poliomielite, alergias, obesidade e alterações 

metabólicas.
4,5

 

A amamentação com leite exclusivo da genitora do prematuro é de extrema 

importância, pois o leite por ela produzido tem composição diferente do produzido por mãe de 

recém-nascido a termo; o leite do pré-termo é mais concentrado em proteínas, sódio, cálcio, 

lipídeos, calorias, eletrólitos, minerais e componentes imunes, sendo ideal para atender as 

necessidades do prematuro; portanto, justifica-se ainda mais que o RNPT seja amamentado 

por sua genitora.
5,6

 

Porém, nem sempre é possível para as mães fornecerem volumes adequados de seu 

próprio leite, precisando assim do suporte dos Bancos de Leite Humano (BLHs). A Academia 

Americana de Pediatria recomenda leite humano pasteurizado à frente de fórmula para pré-

termo quando o leite da própria mãe não está disponível.
7
 

O BLH é um centro especializado vinculado a um hospital de atenção 

materno/infantil. É responsável por ações de promoção, proteção e apoio à amamentação e 

execução de atividades de coleta de leite, seleção, classificação, processamento, estocagem, 

controle de qualidade e distribuição.
8,9

 Vale salientar que este é um estabelecimento sem fins 

lucrativos, sendo proibida a compra ou a venda de seu produto – leite humano – que deve ser 

doado por mulheres em lactação, garantindo que a doação seja exclusivamente do excedente; 

sendo ajuda de grande importância para os RNs internados em UTINs.
10

 

Desse modo, o BLH tornou-se uma alternativa para que RNPTs ou de baixo peso 

recebam leite humano exclusivo, quando suas próprias mães não conseguem ordenhar 

quantidade suficiente para suprir as necessidades nutricionais dos recém-nascidos. 

Assim, a assistência nutricional neonatal oferecida a esses RNs durante o período de 

internação hospitalar ganha destaque, especialmente nas UTINs, pelo fato de que o ganho de 

peso satisfatório e a amamentação sejam indicadores para alta desta unidade.
3,11

 Entretanto, a 

alta hospitalar está condicionada ao ganho de peso contínuo, estabilidade fisiológica para 

alimentação oral plena, vínculo efetivo entre pais e bebês, preparo da família para realizar os 

cuidados no domicílio e a existência do acompanhamento ambulatorial e/ou domiciliar 

frequente nos primeiros dias após a alta, para garantir o ganho de peso adequado do bebê.
11

  

Com base nisso nos inquietou investigar: Qual o perfil alimentar de recém-nascidos 

prematuros e de baixo peso internados na UTIN de um hospital-escola, que conta com o 
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serviço de banco de leite humano? 

A relevância deste estudo encontra-se em provocar uma reflexão na equipe 

multiprofissional do campo de pesquisa, podendo subsidiar o planejamento de ações 

estratégicas de incentivo ao aleitamento materno por ser fator determinante para um ganho de 

peso eficaz, o que reduziria o tempo de internamento do RN, com menor exposição às 

infecções hospitalares e outros agravos que possam comprometer seu desenvolvimento, além 

de aumentar o vínculo mãe e filho. Desse modo, objetivou-se caracterizar o perfil alimentar 

de recém-nascidos prematuros internados em uma UTIN. 

 

MÉTODO 

Estudo do tipo quantitativo, descritivo, observacional e prospectivo. O estudo foi 

realizado na Maternidade Escola Januário Cicco (MEJC), unidade pertencente à Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte (UFRN).  

A coleta de dados se deu entre maio e agosto de 2014. Foram admitidos 60 recém-

nascidos prematuros no período correspondente à coleta de dados, e, destes, 39 compuseram a 

amostra, que obedecia aos critérios de inclusão: internados inicialmente na UTIN, com dieta 

oral, por gavagem, copo e/ou sucção. Foram excluídos do estudo neonatos prematuros com 

dieta zero em período superior a sete dias e má formação congênita. Vale salientar que nos 

primeiros dois meses fez-se o arrolamento dos sujeitos, e que os meses subsequentes foram 

para seguimento da amostra até a alta hospitalar.  

Os dados foram obtidos através de observação diária dos recém-nascidos e consultas 

aos prontuários dos RNs, bem como pelos boletins diários de dietas ofertadas pelo Lactário do 

Banco de Leite Humano do referido campo de pesquisa. O instrumento usado para a coleta de 

dados foi elaborado pelo pesquisador, juntamente com a equipe do lactário do banco de leite 

humano, para fornecer todas as informações necessárias ao estudo. A primeira parte do 

instrumento referiu-se à caracterização sociodemográfica e obstétrica materna; a segunda 

referiu-se às condições de nascimento do neonato; e a terceira referiu-se à alimentação. 

No campo de pesquisa, as dietas dos RNs são predominantemente ofertadas em oito 

porções diárias a cada três horas; em alguns casos a oferta reduz-se para intervalos de duas 

horas ou intervalos maiores, como quatro ou seis horas. Assim, por dia, os RNs recebem uma 

média de oito dietas. No período de acompanhamento das dietas recebidas pelos RNs, levando 

em consideração o período de internação de cada um, obteve-se um acompanhamento de 

9.994 dietas. 

Foi construído um banco para armazenamento dos dados coletados no Microsoft Excel 
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e esses dados foram submetidos a análises por meio de estatística descritiva. 

Atendendo à Resolução 466/12, a pesquisa recebeu aprovação do Comitê de Ética em 

Pesquisa da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, sob o CAAE nº 0699.0.000.294-

11. E os responsáveis pelos RNs assinaram o TCLE. 

 

RESULTADOS 

No período do estudo foram analisados 39 recém-nascidos prematuros. Inicialmente 

são apresentados dados relativos às mães destes e em seguida as condições de nascimento dos 

neonatos; apresentadas na Tabela 1. 

A idade materna variou de 14 a 41 anos, com média de 25,36 anos (+ 8,1 dp); viviam 

em união consensual com seu companheiro 26 (66,7 %), eram de cor parda 24 (61,5%), com 

menos de nove anos de estudo 21 (53,8 %), possuíam renda familiar menor que um salário 

mínimo 24 (61,5 %) e realizaram menos de seis consultas de pré-natal 23 (59 %). 

Tabela 1 – Caracterização das variáveis dos prematuros de uma UTIN. Natal/RN, Brasil, 2014 

VARIÁVEL CATEGORIAS n f(%) 

Tipo de parto 
Normal 14 35,9 

Cesária 25 64,1 

Sexo do bebê 
Masculino 19 48,7 

Feminino 20 51,3 

Prematuridade 
Moderada 29 74,4 

Extrema 10 25,6 

APGAR 1’ 
> 7  24 61,5 

< 7 15 38,5 

APGAR 5’  
> 7  34 87,2 

< 7 5 12,8 

Classificação da IG x Peso 
PIG  5 12,8 

AIG 34 87,2 

Peso ao nascer (g) 
 < 1.500g 17 43,6 

 >1.500g 22 56,4 

Dias internados 
< 30 23 59,0 

                            > 30 16 41,0 

Tipo de dieta predominante 
LBL 17 43,6 

LMO 22 56,4 

Fez uso de fórmula infantil 
Sim 15 38,5 

Não 24 61,5 

* LBL – Leite do Banco de Leite / LMO – Leite Materno Ordenhado 

Fonte: Dados coletados pelo pesquisador. 

 As dietas oferecidas aos RNs foram acompanhadas durante o período de internação de 

cada envolvido; as internações variaram de cinco a 87 dias, com média de 32,13 (+ 20,1 dp). 

As dietas enterais foram ofertadas aos recém-nascidos em sua maioria entre 24 e 48 horas de 

vida para 27 (69,23 %), apenas três (7,69 %) receberam sua primeira dieta antes das 24 horas 

de vida, e nove (23,07 %) receberam após as 48 horas de vida. 
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 Durante a pesquisa, obteve-se o acompanhamento de um total de 9.994 dietas, sendo 

uma média por recém-nascido de 256,05 dietas (+ 159,43 dp). As dietas foram observadas em 

cada porção oferecida ao RN, assim, podiam ser: dieta zero, dieta de leite do banco de leite 

(LBL) ou leite humano pasteurizado (LHP), dieta de leite materno ordenhado (LMO) cru, 

sendo este o leite da própria mãe; ou ainda leite artificial ou fórmula artificial (FA), ofertado 

na falta de LBL ou por prescrição médica. Desse modo, do total de dietas ofertadas, os RNs 

desse estudo se alimentaram conforme a Tabela 2.  

Tabela 2 – Controle das dietas ofertadas aos recém-nascidos de uma Unidade de Terapia 

Intensiva. Natal/RN, Brasil, 2014 

TIPO DE DIETA n f(%) 

Zero 558 5,58% 

Leite do Banco de Leite 5.031 50,34% 

Leite Materno Ordenhado 4.037 40,39% 

Fórmula Artificial 368 3,68% 

TOTAL 9.994 100% 
Fonte: Dados coletados pelo pesquisador. 

Vale salientar que 15 (38,5 %) dos recém-nascidos fizeram uso de fórmula infantil em 

pelo menos uma dieta ofertada para eles; todos os RNs receberam leite da própria mãe e em 

algum momento leite pasteurizado do banco de leite, ou seja, leite doado. Não havendo 

exclusividade de LMO cru. 

O predomínio de oferta das dietas (50,34 %) foi do Banco de Leite Humano, no 

entanto 56,4 % dos recém-nascidos receberam dieta com maior quantidade de leite materno 

ordenhado. Foi calculado o percentual de acordo com o tipo de leite ofertado para cada 

recém-nascido; observa-se que o percentual de maior concentração do LMO foi entre 51 % e 

75%; enquanto que o LBL concentrou-se em 76 % a 100 %. Essa distribuição pode ser 

observada na Tabela 3.  

Tabela 3 – Distribuição das porcentagens de dietas oferecidas aos recém-nascidos de uma 

maternidade escola. Natal/RN, Brasil, 2014  

PERCENTIL DA DIETA 

PREDOMINANTE 

LMO LBL 

n  (%) n  (%) 

0 a 25% 0 0% 0 0% 

26 a 50% 2 9,5% 1 5,9% 

51 a 75% 16 76,2% 7 41,2% 

76 a 100% 3 14,3% 9 52,9% 

TOTAL 21 100% 17 100% 
* LBL – Leite do Banco de Leite / LMO – Leite Materno Ordenhado 

Fonte: Dados coletados pelo pesquisador. 

Em relação ao modo de administração das dietas, todos os RNs tiveram seu início 

administrado por sonda orogástrica (SOG); assim permanecendo por uma média de 12,4 dias, 
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período que compreendia os primeiros dias de vida. Na transição da sonda para o seio fez-se o 

uso de copinho. Os RNs em seu período de internação ficaram uma média de 19,61 dias em 

sucção ao seio. 

 

DISCUSSÃO 

As condições maternas apresentadas neste estudo, como baixa idade, baixa 

escolaridade e baixa renda econômica, caracterizam um grupo com condições de vida 

desfavoráveis, predisposto a situações de risco para o binômio mãe-filho. Isso restringe o 

acesso às informações e dificulta o entendimento da necessidade de cuidados especiais 

durante a gestação, o que pode levar ao início tardio ou ausência de pré-natal, alimentação 

inadequada, e a colocar em risco o desenvolvimento do feto. Assim, as condições perinatais 

desfavoráveis, como prematuridade e baixo peso ao nascer, relacionam-se com situações de 

vulnerabilidade social advindas de baixa renda, baixa escolaridade e estado civil.
12,13

 

A média de idade materna deste estudo aproximou-se significativamente com outro 

estudo, com média de 24,76 anos, com variação entre 15 e 41 anos. Sabe-se que, quanto maior 

a idade da mãe, maior duração do aleitamento materno exclusivo (AME). Do mesmo modo o 

grau de instrução, com prevalência de menos de nove anos de estudo; quanto maior o grau de 

instrução, maior o tempo de AME.
4,14

  

Estudos apontam que um aumento de 1% no percentual de partos cesarianos implica 

acréscimo de 0,02% na proporção de baixo peso ao nascer. Relacionando-se com dados da 

pesquisa, que teve maioria de cesarianas e baixo peso ao nascer. A maior proporção dessa 

realidade é evidenciada em regiões mais desenvolvidas, revelando altas taxas de cesarianas no 

Brasil, as quais podem levar ao mau uso da tecnologia médica na atenção ao parto e podem 

constituir problemas de saúde pública, associados a fatores sociais e econômicos com o 

aumento de nascimentos prematuros e crianças de baixo peso.
15

 

Crianças que nascem com baixo peso têm 20 vezes mais chance de ir a óbito do que 

bebês que nascem com mais peso. Estudos revelam que muitas das características presentes 

no perfil dos prematuros poderiam ser evitadas com a adoção de medidas que geram bons 

resultados no combate ao nascimento prematuro e mortalidade infantil, demonstrando que os 

principais agravos ligados ao nascimento prematuro estão relacionados ao baixo acesso aos 

serviços de saúde e à qualidade do pré-natal, fato também relacionado ao perfil 

socioeconômico das gestantes.
15,16

 

Geralmente recém-nascidos prematuros são imediatamente admitidos em UTIN. No 

momento da internação na UTIN, é comum que os RNs não recebam nenhum tipo de 
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alimentação, incluindo o leite materno; assim justifica-se neste estudo a predominância do 

início das dietas entre 24 e 48 horas. O início da dieta depende da evolução clínica do RN, 

sendo recomendável que os bebês recebam leite materno o mais precocemente possível. O 

oferecimento do leite pode ser via sonda orogástrica ou via oral, pois ambas as formas 

atendem às necessidades de aporte proteico-energético e imunológico do RN.
3,14

 

O início da alimentação após o nascimento está diretamente relacionado ao atraso no 

crescimento e desenvolvimento; mesmo sendo conduta frequente o retardo no início da 

alimentação ou o uso de nutrição parenteral durante a hospitalização, essa conduta diminui a 

absorção de proteínas, causando desnutrição precoce em um momento crítico da vida do bebê 

prematuro de médio baixo peso.
6,11

 

Percebe-se que as rotinas alimentares instituídas na UTIN campo desta pesquisa, no 

que se relaciona com a forma de administração da dieta[,] estão de acordo com a literatura 

pesquisada. A sondagem orogástrica e posterior uso do copinho foi o método mais utilizado 

para início da alimentação láctea, empregada até o momento em que os RNs tenham 

habilidade para coordenar a sucção, a deglutição e a respiração. 

Quanto menor a idade gestacional (IG), maior é a imaturidade do sistema 

gastrointestinal e a maior a dificuldade de sincronia entre os processos de sucção, deglutição e 

respiração. Para que haja essa interação, principalmente entre a sucção e deglutição, é 

necessária a perfeita integração das atividades musculares nas vias superiores do RN, como 

lábios, bochechas, mandíbula, língua, palato, faringe e laringe. Com a imaturidade do sistema 

gastrintestinal, associada à dificuldade de coordenar esses movimentos no recém-nascido 

prematuro, faz-se necessário introduzir o suporte nutricional por via parenteral ou enteral, 

para que, então, o RN tenha capacidade de se alimentar pelo seio materno.
17

 

Em prematuros ainda não se observa a capacidade de sintetizar alguns ácidos graxos 

essenciais, devido à sua imaturidade hepática, impedindo assim a produção de tais ácidos a 

partir de seus precursores, que atuam sobre crescimento, funcionalidade e integridade do 

cérebro. Logo, quando há carência na suplementação de tais nutrientes durante o período de 

prematuridade, pode acontecer um comprometimento da função cerebral pelo resto da vida do 

recém-nascido.
18

 

 A melhor forma de assegurar essa suplementação é através do leite materno, mas, 

quando o aleitamento materno é impossibilitado, ocorre o uso de Fórmulas Infantis como 

alternativa para alimentação do recém-nascido. No Brasil é regulamentado o uso de fórmulas 

artificiais infantis em forma de pó ou líquida, sob prescrição, no caso de substituição total ou 

parcial do leite humano para satisfação das necessidades nutricionais dos lactentes.
18

  



48 

 

O presente estudo difere de um realizado no qual se observou uso de leite artificial em 

todas as dietas dos RNs pesquisados, atribuído ao fato de o campo de pesquisa não possuir 

BLH. Desse modo, podemos comparar com dados da presente pesquisa, onde um número 

baixo de recém-nascidos fez uso de fórmula infantil; pois, na falta do leite materno 

ordenhado, era oferecido o leite humano pasteurizado do Banco de Leite da própria 

instituição.
3
 

A necessidade de retirar o RNPT do contato com mãe logo após o nascimento e a 

ausência da amamentação ainda na sala de parto inibem o pico da produção láctea materna, e 

esse fato pode ser agravado com a internação prolongada do recém-nascido na UTIN. Além 

disso, muitas vezes, algumas mulheres não conseguem evitar a diminuição da produção de 

leite, mesmo após receberem orientações da equipe quanto à manutenção da lactação, o que 

está associado algumas vezes à incapacidade de produção.
6,19

 Diante disso, percebe-se, mais 

uma vez, a necessidade de alguns recém-nascidos receberem a dieta advinda do banco de 

leite, e, quando não houver reservas de leite humano suficientes, fazer o uso de fórmulas 

infantis. 

Nesta investigação destaca-se o fato de que todos os RNs fizeram, em algum 

momento, uso de leite doado pelo banco de leite; em outro estudo houve uso de leite doado 

em 72% de recém-nascidos de extremo baixo peso ao nascer em UTIN, e 80% de todos os 

RNs do referido estudo. Apesar de o campo de pesquisa contar com o apoio de um BLH, 

ainda houve registro de uso de fórmulas artificiais em alguns dos recém-nascidos estudados. 

Esse achado, embora correspondendo ao menor número de RNs, é preocupante por se tratar 

de RNs prematuros e pelo fato de que estudos apontam o uso de leite artificial como de  maior 

risco para  contrair enterocolite necrosante.
7
 

Fato que merece destaque é que, por se tratar de um hospital amigo da criança, um dos 

dez passos para o sucesso do aleitamento materno está em não fornecer bicos artificiais ou 

chupetas a crianças amamentadas; passo que foi valorizado, pois não foi encontrado nenhum 

dos RNs fazendo uso de mamadeiras durante a internação. O uso do copinho como meio de 

transição da sonda para o seio, ou como meio de administrar o complemento da mamada, 

evitou a ―confusão de bicos‖ quando usa-se mamadeira. Estudos mostraram que o uso de 

bicos artificiais não afeta a mamada, porém a alimentação por meio do copo aumenta 

significativamente a probabilidade de a criança ser alimentada exclusivamente no seio 

materno na alta hospitalar, embora levasse a um maior tempo de internação hospitalar; e o uso 

de copinho fornece uma experiência oral positiva para o recém-nascido, pois ele pode 

controlar o ritmo de sucção e de respiração, sendo que a deglutição ocorre apenas quando o 
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bebê está pronto.
6,14,20

  

 

CONCLUSÕES 

 O tipo de dieta prevalente dos recém-nascidos foi o leite materno ordenhado da 

própria mãe, e, do grupo que teve predomínio de LMO, a quantidade de leite materno era 

moderada; enquanto que, no grupo com predomínio de dieta do tipo LBL, a quantidade desse 

tipo de leite era significativa. O BLH da instituição é de suma importância para os recém-

nascidos internos na UTI, sendo responsáveis por mais da metade das dietas recebidas por 

esse RNs.  

 Observou-se que, devido à alta demanda de recém-nascidos prematuros, o BLH da 

instituição funciona com estoque limitado, o que sugere a necessidade de um maior número 

de mães doadoras para garantir leite produzido para bebês pré-termo aos recém-nascidos 

prematuros. O incentivo e o apoio à amamentação para as lactantes de recém-nascidos 

internados em UTIN precisam ser contínuos, para diminuir as dificuldades passadas por estas 

mães em manter a lactação. 

 Mesmo contanto com o apoio do BLH, ainda houve um número significativo de uso 

de leite artificial, mostrando assim a necessidade de incentivo às doações. 

Assim sendo, cabe à enfermagem juntamente com a equipe multiprofissional o auxílio 

para as mães de prematuros, para fazer com que elas se sintam importantes e capazes em 

relação à lactação, favorecendo o aleitamento materno e doações de leite quando excedente. 

  Espera-se que, com esses resultados, a equipe envolvida com a amamentação do 

campo de pesquisa possa fazer uma reflexão a fim de melhorar o planejamento de ações 

estratégicas de incentivo ao aleitamento materno, por ser fator determinante para um ganho de 

peso eficaz, o que reduziria o tempo de internamento dos neonatos, com menor exposição às 

infecções hospitalares e outros agravos, além de favorecer o vínculo mãe e filho. 
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Ganho de peso em prematuros relacionado à predominância de leite doado e da própria mãe 

Weight gain in preterm infants related to the predominance of donated milk and own mother 

El aumento de peso en los recién nacidos prematuros relacionados con el predominio de la 

leche donada y propia madre 
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RESUMO 

 

Objetivo: Verificar se o ganho de peso de recém-nascidos pré-termo está relacionado com a 

predominância de leite materno cru ou leite do banco de leite. Método: Estudo quantitativo, 

descritivo, observacional e prospectivo, realizado numa maternidade-escola. A coleta de dados 

ocorreu entre maio e agosto de 2014. Foram analisadas 9.994 dietas de 39 prematuros. Resultado: 

Detectou-se que 56,4% dos envolvidos receberam leite materno cru predominantemente, não 

havendo exclusividade de dieta. A média de ganho de peso geral foi 2,59 g/kg/dia. A média do 

ganho de peso após a inserção do recém-nascido ao seio foi de 13,21 g/kg/dia. Identificou-se que, 

quanto menor o peso de nascimento, maior o ganho ao ser inserido ao seio. Constatou-se que, 

quanto mais dias de hospitalização, maior o ganho de peso geral. Conclusão: A baixa oferta do leite 

materno ordenhado cru da própria mãe pode ter influenciado no ganho de peso diário insatisfatório 

dos recém-nascidos pré-termo. 

Descritores: Prematuro; Nutrição do Lactente; Leite Humano; Terapia intensiva neonatal; 

Enfermagem Neonatal. 

 

ABSTRACT 

 

Objective: To verify that the gain of preterm newborn weight is related to the predominance of raw 

milk or milk bank milk . Method : quantitative, descriptive , observational, prospective study in a 

maternity school. Data collection took place between May and August 2014 were analyzed 9,994 

diets of 39 premature . Results : There was that 56.4 % of those involved were given raw milk 

predominantly , with no diet exclusivity . The average weight gain overall was 2,59g / kg / day. The 

average weight gain after insertion of the newborn to the breast was 13,21g / kg / day. It was found 

that the lower the birth weight, the greater the gain to be inserted at the breast . It was found that the 

longer hospital stays , higher overall weight gain. Conclusion: The low supply of breast milk Raw 

own mother may have influenced the daily weight gain unsatisfactory in preterm newborns. 

Key words: Infant; Infant Nutrition; Milk, Human; Intensive Care, Neonatal; Neonatal Nursing. 

 

RESUMÉN 

 

Objetivo: Verificar que la ganancia de peso del recién nacido prematuro se relaciona con el 

predominio de la leche cruda o leche banco de leche. Método: Estudio cuantitativo, descriptivo, 

observacional, prospectivo en una escuela de maternidad. La recolección de datos se llevó a cabo 
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entre mayo y agosto 2014 se analizaron 9.994 dietas de 39 prematura. Resultados: No fue que el 

56,4 % de los participantes se les dio leche cruda predominantemente, sin exclusividad dieta. El 

aumento de peso promedio general fue de 2,59g / kg / día. El aumento de peso promedio después de 

la inserción del recién nacido al pecho fue 13,21g / kg / día. Se encontró que a menor peso al nacer, 

mayor es la ganancia que se inserta en la mama. Se encontró que el hospital más tiempo se queda, 

una mayor ganancia de peso en general. Conclusión: El bajo suministro de leche materna de la 

propia madre pudo haber influido en la ganancia diaria de peso en los recién nacidos prematuros 

insatisfactoria. 

Palabras clave: Prematuro; Nutrición del Lactante; Leche Humana; Cuidado Intensivo Neonatal; 

Enfermería Neonatal. 
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INTRODUÇÃO 

A atual classificação do recém-nascido (RN) como prematuro não se limita por nascer com 

menos de 2.500 g, pois, segundo as recomendações da Organização Mundial de Saúde (OMS), a 

idade gestacional deve ser considerada como fator de categorização da prematuridade. O prematuro 

nasce antes de 37 semanas de gestação e essa idade gestacional (IG) em semanas pode ser avaliada 

pelos sistemas de Ballard, Dubowits e Capurro logo após o nascimento; que, relacionada ao peso de 

nascimento, pode ser: grande para a idade gestacional (GIG), adequado (AIG) e pequeno (PIG)
(1)

.  

O aporte nutricional para o prematuro na primeira semana de vida promove grandes 

benefícios para seu desenvolvimento, além de diminuir riscos de infecção, intolerância alimentar e 

enterocolite necrosante. Desse modo, a recomendação é de que o recém-nascido prematuro (RNPT) 

receba o leite da própria mãe, pois este tem composição diferente daquele produzido por mães que 

tiveram parto a termo. Estudos demonstram que o leite pré-termo é mais concentrado em proteínas, 

sódio, cálcio, lipídeos, calorias, eletrólitos, minerais e componentes imunes, sendo ideal para 

atender as necessidades do prematuro
(2-5)

.  

Na prematuridade, quanto menor a IG, menores os reflexos de sucção e deglutição, 

prejudicando assim a lactação ao seio. A alimentação enteral por gavagem, recomendada pelo 

Ministério da Saúde (MS) para prematuros, permite principalmente o desenvolvimento do aparelho 

digestivo, estimulando também o sistema nervoso, o que fará com que o RN desenvolva os 

referidos reflexos
(6-8)

.  

Geralmente os RNPTs necessitam de internação em Unidade de Terapia Intensiva Neonatal 

(UTIN), afastando assim o contato materno com a amamentação, desafiando as mães a fornecerem 

seu leite para seus filhos. Estudo mostra que mães de prematuros internos em UTIN devem iniciar 

ordenha dentro de seis a 12 horas após o parto e numa frequência de oito a 12 vezes por dia, para 

conseguirem manter a produção do leite e quantidades suficientes, aumentando significativamente a 

probabilidade do prematuro receber o leite de sua genitora
(3)

.  

Porém, nem sempre é possível para as mães fornecerem volumes adequados de seu próprio 

leite, pela diminuição da produção láctea por falta do estímulo ao seio devido à incapacidade de 

sucção do RNPT. A Academia Americana de Pediatria recomenda leite humano pasteurizado à 

frente de fórmula para pré-termo quando o leite da própria mãe não está disponível
(9-10)

. Desse 

modo, o Banco de Leite Humano (BLH) tornou-se uma alternativa para que RNPTs ou de baixo 

peso recebam leite humano exclusivo, quando suas próprias mães não conseguem ordenhar 

quantidade suficiente para suprir as suas necessidades nutricionais. 

Contudo, a maioria do leite humano doado é fornecido por mulheres que tiveram parto a 

termo, já não sendo o ideal para o prematuro; e o leite, quando passa por processo de pasteurização, 
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perde quantidades significativas de nutrientes essenciais para a recuperação dos RNs internados em 

UTIN, principalmente para a recuperação de crianças de baixo peso
(2-3)

.  

Vale salientar que o Ministério da Saúde recomenda que seja um ganho de 14 a 16 g/kg/dia. 

Assim, durante a internação hospitalar, principalmente em UTIN, a assistência nutricional é de 

grande importância, pois o ganho de peso contínuo satisfatório e a amamentação são indicadores 

para alta desta unidade,
 
além da estabilidade fisiológica para alimentação oral plena, vínculo efetivo 

entre pais e bebês, preparo da família para realizar os cuidados no domicílio e a existência do 

acompanhamento ambulatorial e/ou domiciliar frequente nos primeiros dias após a alta
(6, 11-12)

.  

Parte-se da hipótese de que o leite materno cru da própria mãe favorece o ganho de peso em 

prematuros quando comparado ao leite fornecido pelo BLH. Desse modo, o objetivo deste estudo 

foi verificar se o ganho de peso de RNPTs está relacionado com a predominância de leite materno 

cru ou leite do banco de leite. 

A relevância deste estudo encontra-se em fornecer subsídios para o planejamento de ações 

estratégicas de incentivo ao aleitamento materno por ser fator determinante para um ganho de peso 

eficaz, o que reduziria o tempo de internamento dos bebês, com menor exposição às infecções 

hospitalares e outros agravos que possam comprometer seu desenvolvimento, além de aumentar o 

vínculo mãe e filho.  

 

MÉTODO 

Estudo quantitativo do tipo observacional prospectivo, realizado na Unidade de Terapia 

Intensiva Neonatal e Alojamento Conjunto de uma maternidade-escola pertencente à Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte (UFRN).  

Participaram do estudo 60 recém-nascidos prematuros no período de maio a agosto de 2014. 

De acordo com os critérios de inclusão, tais como: internados inicialmente na UTIN, com dieta oral, 

por gavagem, copo e/ou sucção, 39 RNPTs compuseram a amostra. A exclusão esteve relacionada 

aos RNPTs com dieta zero em período superior a sete dias e má formação congênita. Vale salientar 

que nos primeiros dois meses fez-se o arrolamento dos sujeitos, e que os meses subsequentes foram 

para seguimento da amostra até a alta hospitalar.  

Os dados foram obtidos através de observação diária das pesagens dos recém-nascidos e 

consultas aos prontuários destes, bem como pelos boletins diários de dietas ofertadas pelo Lactário 

do Banco de Leite Humano do referido campo de pesquisa. Para coleta de dados foi utilizado um 

instrumento elaborado pelo pesquisador, baseado nos documentos oficiais do campo de pesquisa 

para registro das dietas, sendo assim constituído: a primeira parte referiu-se à caracterização 
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sociodemográfica e obstétrica materna; a segunda, às condições de nascimento do neonato; e a 

terceira, ao tipo de dieta e o registro de peso diário do RN. 

Inicialmente optou-se pelo levantamento antropométrico dos RNPTs, pois esses dados são 

relevantes para nortear o crescimento e desenvolvimento dos recém-nascidos. 

No referido campo de pesquisa, as dietas dos RNPTs são predominantemente ofertadas em 

oito porções diárias a cada três horas. Assim, por dia, são ofertadas em média oito dietas, o que 

totalizou um acompanhamento de 9.994 dietas no período correspondente à coleta de dados. 

A ordenha do leite materno é realizada na sala de apoio à amamentação e o leite é 

encaminhado para o lactário, onde é proporcionado de acordo com o volume da dieta prescrita para 

cada recém-nascido. O leite cru fica armazenado em refrigeração, sendo ofertado ao bebê por sonda 

em até 12 horas. O leite pasteurizado pode ser da própria mãe ou de uma doadora; este é 

encaminhado do BLH da instituição para o lactário, onde será feito o descongelamento em banho-

maria, ficando em refrigeração até ser ofertado aos RNs por um período de 24 horas. 

As dietas foram classificadas em leite materno cru da própria mãe (LMC), quando o leite era 

ordenhado pela mãe e recebido pelo RN, e em leite do banco de leite (LBL), quando o leite era de 

doadora e pasteurizado. 

Para tratamento dos dados foi construída uma planilha eletrônica no Microsoft Excel, sendo 

posteriormente submetidos a análise estatística descritiva e inferencial, utilizando-se testes de 

comparação entre duas amostras independentes, Mann-Witney e, para variáveis contínuas, o teste 

de correlação de Spearman; adotou-se o valor de p< 0,05 para significância estatística. 

Atendendo à Resolução 466/12, a pesquisa recebeu aprovação do Comitê de Ética em 

Pesquisa da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, sob o CAAE nº 0699.0.000.294-11. E 

os responsáveis pelos RNs assinaram o TCLE. 

  

RESULTADOS 

A caracterização materna apontou idade média de 25,36 anos (+ 8,1 dp); predomínio da 

união consensual (66,7 %), menos de nove anos de estudo (53,8 %), e baixo nível socioeconômico 

(renda menor que um salário mínimo - 61,5 %). O número de consultas pré-natal foi inferior a seis 

consultas (59 %). Entre os recém-nascidos predominaram o sexo feminino (51,3 %), parto cesárea 

(64,1 %), prematuridade moderada (74,4 %), peso ao nascer superior a 1.500 g (56,4 %), com 

média de 1.608,49 g (+ 471 dp). 

A Tabela 1 descreve o comportamento das medidas antropométricas dos RNs no momento 

do nascimento e no momento de alta, apresentando o nível de significância entre as diferenças das 
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mesmas a partir do teste de Wilcoxon, que considera as medianas das variáveis em função da 

assimetria no segundo momento de mensuração.  

Tabela 1 – Descrição das medidas antropométrica dos recém-nascidos pré-termo, Natal/RN 2014 

Medidas antropométrica Média DP Máximo Mínimo p 

Comprimento de nascimento 39,8 3,6 50,0 32,0 
0,001 

Comprimento de alta 43,2 2,8 50,2 32,2 

Perímetro cefálico de nascimento 27,2 2,7 32,0 19,0 
0,001 

Perímetro cefálico de alta 30,4 2,2 33,5 20,0 

Perímetro torácico de nascimento 23,9 2,7 29,0 18,0 
0,001 

Perímetro torácico de alta 26,1 2,1 29,8 19,0 

Perímetro abdominal de nascimento 23,8 3,8 32,0 14,0 
0,001 

Perímetro abdominal de alta 27,4 2,9 34,0 18,0 
Fonte: Dados do próprio pesquisador. DP = Desvio padrão. p = Nível de significância 

Quanto ao período de internação, foi observada uma média de 32,13+20,1 dias de 

hospitalização.  

Não houve exclusividade de dieta com LMC nem com LBL. Assim, optou-se por trabalhar 

com a predominância do tipo de dieta recebida pelos RNs. Os RNPTs foram divididos em dois 

grupos: predomínio de LMC e predomínio LBL. Considerando todas as dietas recebidas observou-

se que 22 (56,4 %) dos RNPTs receberam predominantemente LMC, porém, detectou-se que 38,5 

% dos neonatos receberam, em algum momento, leite artificial. O percentual de leite materno cru 

recebido por toda a amostra foi 40,39 %. 

Durante o período do estudo foram registradas em alguns RNPTs perdas em vez do ganho 

de peso, sendo o ganho médio de peso diário dos recém-nascidos de 2,59 g + 9,5, com 35 % com 

média diária acima de 10 g. Salientando que, antes de serem inseridos ao seio materno, a média 

diária do ganho de peso dos neonatos era de -19,73 g + 23,42; porém, após inserção e estímulo à 

mamada, essa média subiu consideravelmente para 13,21 g/dia (+ 11,2). A média de dias ao seio foi 

de 19,72 (+ 12,2). Do grupo de 25 neonatos (64,1 %) que apresentaram ganho de peso, apenas nove 

(36,0 %) receberam predominantemente leite materno ordenhado cru de suas próprias mães.  

A média do ganho de peso mediante o predomínio dos tipos de dieta não apresentou 

significância a partir do teste de Mann-Whitney, conforme a Tabela 2. 

Tabela 2 – Escores médios de comparação do ganho de peso dos recém-nascidos pré-termo, 

mediante o tipo de dieta. Natal, RN. 2014 

 
Predominância da 

dieta 
N Média Desv. Pad. p valor 

Ganho de peso 

médio 

LBL 17 4,76 9,31 2,26* 

LMC 22 0,91 9,57 2,04* 

* Teste Mann-Whitney 

Fonte: Dados do próprio pesquisador. 
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A média do peso de nascimento (1.608 g + 471), comparada com a média do peso de alta 

(1.822 g + 278), a partir do teste não paramétrico de Wilcoxon, apontou diferenças significativas 

com p < 0,002. O teste de correlação de Spearman apresentou um r = 0,649 com p < 0,001. 

Observou-se uma correlação moderada (40 % com p < 0,01) entre o peso de nascimento e 

ganho de peso quando inseridos ao seio, mostrando um resultado inversamente proporcional. Já o 

ganho de peso e dias de internamento mostraram uma correlação forte (70 % com p < 0,001), sendo 

diretamente proporcional. Assim, quanto menor o peso de nascimento, maior o ganho ao ser 

inserido ao seio; e, quanto mais dias de hospitalização, maior o ganho de peso geral. 

As correlações de algumas variáveis em relação ao ganho médio de peso podem ser 

observadas na matriz abaixo, aponta que o mesmo foi influenciado pela quantidade de dias de 

internação e com quantidade de dias ao seio, comprimento e perímetro cefálico de alta e 

principalmente com a quantidade de dias em uso de SOG, apresentando correlações moderadas (61 

%).  

Tabela 3 – Escores médios de correlação entre variáveis do estudo. Natal/RN, Brasil, 2014 
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Quantidade de dias 

de internação 

r 1 -,131 ,567 ,217 ,787 -,469 -,480 

r
2
 . 1% 31% 4% 61% 21% 23% 

p . 0,217 0,001 0,095 0,001 0,001 0,001 

Ganho médio de 

peso ao ser inserido 

ao seio 

r  1 -,374 -,479 ,121 -,035 ,083 

r
2
  . 13% 22% 1% 0,01% 0,06% 

p  . 0,010 0,001 0,235 0,417 0,310 

Quantidade de dias 

ao seio 

r   1 -,195 -,061 -,033 -,011 

r
2
   . 3% 0,03% 0,01% 0,001% 

p   . 0,121 0,359 0,423 0,474 

Ganho médio de 

peso em uso da SOG 

r    1 ,412 -,383 -,236 

r
2
    . 16% 14% 5% 

p    . 0,005 0,009 0,077 

Quantidade de dias 

em uso da SOG 

r     1 -,538 -,564 

r
2
     . 28% 31% 

p     . 0,001 0,001 

Comprimento de alta 

r      1 ,649 

r
2
      . 42% 

p      . 0,001 

Perímetro cefálico 

de alta 

r       1 

r
2
       . 

p       . 
* Correlação de Spearman. 

Fonte: Dados do próprio pesquisador. 
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  Assim, considerando a correlação, observou-se que, quanto menor o número de dias em uso 

de sonda e de internamento, foi mais significativo o ganho de peso dos prematuros. 

 

DISCUSSÃO 

Quando o leite materno é insuficiente, frequentemente tem-se usado o leite humano 

pasteurizado, visto o enfoque direcionado sobre os benefícios do leite da genitora para prematuros à 

frente de fórmulas para os pré-termo, porém ainda são poucas as investigações que comparam os 

benefícios no ganho de peso de RNPTs em relação a esses tipos de leite. As limitações provêm da 

justificativa lógica quanto aos poucos estudos comparando o leite materno cru com o leite 

pasteurizado, já que nenhuma investigação irá privar um recém-nascido de receber leite da própria 

mãe, visto os benefícios deste, em função de um estudo
(2, 13)

. 

O fato de ser necessária a internação do RNPT em UTIN logo após o nascimento e a 

consequente ausência da amamentação ainda na sala de parto, com longo período de internação, 

provoca a inibição da produção láctea materna. Por mais que as lactantes recebam orientações da 

equipe quanto à manutenção da lactação, muitas vezes, algumas mulheres não conseguem evitar a 

diminuição da produção de leite
(14,15)

.
 
Desse modo, quando não houver reservas de leite humano 

suficientes, é necessário que os recém-nascidos recebam a dieta advinda do banco de leite ou até 

mesmo fazer o uso de fórmulas infantis, para favorecer nutrição e o consequente ganho de peso. 

Contudo, a literatura mostra que o modelo ideal de crescimento pós-natal de recém-nascidos 

de baixo peso ainda não foi claramente definido, o que se objetiva é atingir o potencial de 

crescimento para esses neonatos e garantir bom estado de saúde e desenvolvimento neurológico 

normal. Esse crescimento melhora com uma maior ingesta de proteínas, que estão em maior 

quantidade no leite materno da própria mãe do prematuro, conferindo assim prioridade a esse leite 

para melhor crescimento
(2)

. 

A dieta enteral é recomendada pelo Ministério da Saúde por ser importante para diminuir a 

perda de peso nos primeiros dias de vida, pois prematuros podem perder de 15% a 20% do peso de 

nascimento
(6)

. Vale salientar que a média de ganho negativa apresentada no presente estudo, antes 

da inserção dos RNPTs ao seio, foi considerada já excluindo-se essa perda inicial esperada. 

Mostrando assim a importância do leite materno da própria genitora para estimular o ganho de peso 

adequado (14 a 16 g/kg/dia) após recuperação do peso de nascimento e ainda impedir que o recém-

nascido alcance o termo com peso abaixo de dois desvios padrão
(6)

. 

O ganho médio de peso dos envolvidos no presente estudo (2,59 g/kg/dia) mostrou-se muito 

baixo em relação a outras investigações com amostra semelhante, que tiveram média próxima ao 

recomendado pelo MS. Esse baixo ganho pode ser atribuído à falta de exclusividade em leite 
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materno ordenhado cru. Porém o percentual médio de leite materno cru, nesta investigação, 

mostrou-se maior (40,39%) que o encontrado no estudo referenciado (32,45), além disso, foi 

verificado que o ganho de peso diminuiu em média por 5,10 g/kg/dia nos neonatos que receberam 

menos de 20% de leite da mãe
(13-15)

.  

A literatura aponta que bebês alimentados exclusivamente com leite materno têm menor taxa 

de crescimento, contudo, RNPTs que recebem leite de sua própria mãe têm melhor tolerância à 

alimentação, menor incidência de ENC e menor tempo de nutrição parenteral do que aqueles 

alimentados com fórmula artificial. A explicação do menor crescimento pode se dar por quantidades 

de proteínas insuficientes no leite materno de bebês a termo
(16)

. A enterocolite necrosante é uma das 

principais morbidades que afetam os RNPTs, e estudos sugerem menor incidência em bebês 

alimentados com leite humano
(2,3,16)

. 

Por fim, o incremento no ganho de peso foi observado satisfatório quando os RNPTs foram 

inseridos ao seio materno, dado corroborado por investigações que apontam o leite materno da 

própria mãe como responsável pelo maior ganho de peso em recém-nascidos pré-termo
(14,16)

. 

 

CONCLUSÃO 

 Os resultados encontrados neste estudo divergem das hipóteses pré-estabelecidas, uma vez 

que optou-se por trabalhar com a predominância da dieta recebida pelos RNPTs para estabelecer o 

ganho de peso, já que o campo de pesquisa em um mesmo dia ofertava tanto leite materno cru 

quanto pasteurizado para o mesmo recém-nascido, dificultado a realização de uma comparação por 

falta de exclusividade de dietas; embora as evidências dos achados literários apontem que o leite 

materno exclusivo da própria mãe é o alimento ideal para atender as necessidades nutricionais dos 

RNPTs. 

 Acredita-se que devido à baixa oferta do leite materno ordenhado cru da própria mãe tenha 

influenciado no ganho de peso diário insatisfatório dos RNPTs, resultando com isso em maior 

tempo de hospitalização. 

Apesar de não haver exclusividade de dieta com leite materno cru da própria mãe, quando 

inseridos ao seio[,] os RNs apontaram maior ganho de peso, já que aumentava a proporção de leite 

materno cru recebido. 

 Este estudo direciona ações de apoio e incentivo para que mães de RNPTs produzam 

leite em quantidades que possam suprir as necessidades diárias de seus filhos, aumentando assim a 

probabilidade de seus filhos utilizarem o leite com composição específica inerente à prematuridade. 
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6 CONCLUSÃO 
Os dados desta pesquisa revelam que a maioria dos recém-nascidos 

apresentou ganho de peso e teve o Leite Materno Ordenhado Cru como mais 

predominante em suas dietas, porém o maior fornecimento de dietas foi de leite 

pasteurizado do Banco de Leite Humano.  

O ganho diário de peso dos recém-nascidos estudados encontra-se muito 

abaixo do recomendado nas evidências, o que mostra a necessidade de um maior 

incentivo ao aleitamento materno exclusivo, para favorecer o maior ganho de peso, 

pois foi possível perceber que, após a inserção do recém-nascido ao seio, o ganho 

de peso diário aumentava consideravelmente. 

Os resultados foram divergentes das hipóteses apresentadas, uma vez 

que os neonatos não se alimentaram exclusivamente com leite materno ordenhado 

cru da própria mãe; o que representou uma limitação do estudo, inviabilizando a 

comparação entre o ganho de peso e o tipo de leite recebido. Pois alguns dos 

envolvidos no estudo recebiam, em um mesmo dia, leite materno ordenhado cru e 

leite pasteurizado.   

Considera-se que o BLH da instituição fornece um grande suporte 

nutricional na UTIN, porém precisa de um maior incentivo quanto às ordenhas 

frequentes e apoio à lactação para não haver diminuição da produção láctea por 

essas mães de recém-nascidos, facilitando assim o trabalho do banco de leite, como 

também aumentando as chances de garantir leite de bebê pré-termo aos recém-

nascidos pré-termo. 

O estudo foi pertinente para a instituição poder promover o aleitamento 

materno junto à maior protagonista desse contexto: a lactante. O incentivo e o apoio 

à amamentação para as lactantes de recém-nascidos internados em UTIN precisam 

ser contínuos, para diminuir as dificuldades vivenciadas por estas mães em manter a 

lactação. 

Contudo, apenas garantir o aumento de peso e a sobrevivência no 

ambiente intra-hospitalar não é suficiente, é necessário que esses bebês e suas 

famílias encontrem suporte nos serviços de atenção primária após a alta hospitalar, 

com destaque à promoção do aleitamento materno. 
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APÊNDICE A – Instrumento de Coleta de Dados 

INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS 
AVALIAÇÃO DO GANHO DE PESO DE BEBÊS PREMATUROS EM RELAÇÃO 

AO LEITE MATERNO CRU E LEITE PASTEURIZADO. 
 

1. Caracterização Sociodemográfica referente às condições de nascimento do 

neonato e dados obstétricos maternos: 

RN: _______________________________________________    Registro:______________ 

Sexo: _______  IG (CAPURRO): ___________   Data de Nascimento: _______________ 

 

Idade materna: _____ IG no parto: _____________ Tempo de bolsa rota: ________________ 

Intercorrências na gestação: ____________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Escolaridade:  

(  ) Analfabeta, (  ) Ensino fundamental incompleto, (  ) Ensino fundamental completo,  

(  ) Ensino médio incompleto, (  ) Ensino médio completo, (  ) Ensino superior incompleto,  

(  ) Ensino superior completo 

Estado civil:  

(  ) Casada, (  ) Solteira, (  ) União consensual, (  ) Separada/divorciada, (  ) Viúva     

Renda familiar: 

(  ) < 1 salário mínimo,  (  ) 1- 3 salários mínimos, (  ) > 4 salários mínimos  

Profissão: ___________________________________________________________________ 

Antecedentes obstétricos: G ________ / P _________ / A _________. 

Número de filhos vivos: ________ 

Tipo de parto da última gestação:  

(  ) Parto normal, (  ) Parto Cesário, (  ) Parto fórceps. 

Intercorrências na Gravidez anterior: _____________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Admissão do RN: 

(  ) UTI-N __________________________________ Data: __________ Leito: ___________ 

(  ) UTI-N (MR) _____________________________ Data: __________ Leito: ___________ 

(  ) Enf. Canguru ____________________________ Data: __________ Leito: ____________ 

 

2. Condições de nascimento: 

Tipo de parto: (  ) Normal    (   ) Cesária 

Apgar: 1’ _____m / 5' _____m 

Peso: __________  Altura: _________  PC: _________  PT: ________  PA: __________ 

Intercorrências: _____________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 
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3. Alimentação:  

Data: ____/_____/_____. Peso: _________________ 

(   ) LMOC    (  )LBL   Quantidade: _____  

Intervalo: ______  

Administração da dieta: (  ) SOG (   ) Copinho  

(   ) Copinho e Sucção (  ) Sucção 

Tempo de gestação da doadora: __________ 

Dias pós-parto: ______________ 

Obs.: _______________________________________ 

____________________________________________ 

Data: ____/_____/_____. Peso: _________________ 

(   ) LMOC    (  )LBL   Quantidade: _____  

Intervalo: ______  

Administração da dieta: (  ) SOG (   ) Copinho  

(   ) Copinho e Sucção (  ) Sucção 

Tempo de gestação da doadora: __________ 

Dias pós-parto: ______________ 

Obs.: _______________________________________ 

____________________________________________ 

Data: ____/_____/_____. Peso: _________________ 

(   ) LMOC    (  )LBL   Quantidade: _____  

Intervalo: ______  

Administração da dieta: (  ) SOG (   ) Copinho  

(   ) Copinho e Sucção (  ) Sucção 

Tempo de gestação da doadora: __________ 

Dias pós-parto: ______________ 

Obs.: _______________________________________ 

____________________________________________ 

Data: ____/_____/_____. Peso: _________________ 

(   ) LMOC    (  )LBL   Quantidade: _____  

Intervalo: ______  

Administração da dieta: (  ) SOG (   ) Copinho  

(   ) Copinho e Sucção (  ) Sucção 

Tempo de gestação da doadora: __________ 

Dias pós-parto: ______________ 

Obs.: _______________________________________ 

____________________________________________ 

Data: ____/_____/_____. Peso: _________________ 

(   ) LMOC    (  )LBL   Quantidade: _____  

Intervalo: ______  

Administração da dieta: (  ) SOG (   ) Copinho  

(   ) Copinho e Sucção (  ) Sucção 

Tempo de gestação da doadora: __________ 

Dias pós-parto: ______________ 

Obs.: _______________________________________ 

____________________________________________ 

Data: ____/_____/_____. Peso: _________________ 

(   ) LMOC    (  )LBL   Quantidade: _____  

Intervalo: ______  

Administração da dieta: (  ) SOG (   ) Copinho  

(   ) Copinho e Sucção (  ) Sucção 

Tempo de gestação da doadora: __________ 

Dias pós-parto: ______________ 

Obs.: _______________________________________ 

____________________________________________ 

Data: ____/_____/_____. Peso: _________________ 

(   ) LMOC    (  )LBL   Quantidade: _____  

Intervalo: ______  

Administração da dieta: (  ) SOG (   ) Copinho  

(   ) Copinho e Sucção (  ) Sucção 

Tempo de gestação da doadora: __________ 

Dias pós-parto: ______________ 

Obs.: _______________________________________ 

____________________________________________ 

Data: ____/_____/_____. Peso: _________________ 

(   ) LMOC    (  )LBL   Quantidade: _____  

Intervalo: ______  

Administração da dieta: (  ) SOG (   ) Copinho  

(   ) Copinho e Sucção (  ) Sucção 

Tempo de gestação da doadora: __________ 

Dias pós-parto: ______________ 

Obs.: _______________________________________ 

____________________________________________ 

Data: ____/_____/_____. Peso: _________________ 

(   ) LMOC    (  )LBL   Quantidade: _____  

Intervalo: ______  

Administração da dieta: (  ) SOG (   ) Copinho  

(   ) Copinho e Sucção (  ) Sucção 

Tempo de gestação da doadora: __________ 

Dias pós-parto: ______________ 

Obs.: _______________________________________ 

____________________________________________ 

Data: ____/_____/_____. Peso: _________________ 

(   ) LMOC    (  )LBL   Quantidade: _____  

Intervalo: ______  

Administração da dieta: (  ) SOG (   ) Copinho  

(   ) Copinho e Sucção (  ) Sucção 

Tempo de gestação da doadora: __________ 

Dias pós-parto: ______________ 

Obs.: _______________________________________ 

____________________________________________ 

4. Medidas antropométricas semanais:  

Semana: ____ Data: ___/___/___  a  ___/___/___ 

Peso:  __________ Altura: ______________ 

Perímetros: 

-Cefálico: ______________ 

-Torácico: ______________ 

-Abdominal: ____________ 

Semana: ____ Data: ____/____/____  a  ___/___/___ 

Peso:  __________ Altura: _______________ 

Perímetros: 

-Cefálico: ______________ 

-Torácico: ______________ 

-Abdominal: ____________ 
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APÊNDICE B – Carta ao diretor do local da Pesquisa 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 
CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM – UFRN 
 

Ofício nº___/2014                             Natal/RN, ____ de março de 2014(.) 

 

Senhor Diretor da Maternidade Escola Januário Cicco, 

 Venho solicitar de V. Sra. a autorização para o desenvolvimento da pesquisa 

intitulada “Avaliação do ganho de peso de bebês prematuros em relação ao leite 

materno e leite do Banco de Leite”, que tem por objetivo geral “Comparar o ganho de 

peso ponderal de recém-nascidos prematuros de acordo com o tipo de leite materno 

ofertado em suas dietas diárias ” e específicos: “identificar prematuros que se 

alimentam exclusivamente do leite materno da própria mãe; identificar prematuros 

que se alimentam do leite fornecido pelo banco de leite humano; fazer medidas 

antropométricas (peso, comprimento, perímetros craniano e torácico) diariamente, 

durante a coleta de dados e identificar se o leite fornecido pelo BLH para 

alimentação dos prematuros foi de doadoras que tiveram parto pré-termo ou a 

termo”. Para tanto, faz-se necessária a observação de registros realizados por 

profissionais da saúde nos prontuários dos neonatos que estiveram internados na 

Unidade de Terapia Intensiva Neonatal desta instituição, para oferecer subsídios que 

norteiem a alimentação dos recém-nascidos prematuros de forma a garantir maior 

ganho ponderal e contribuir para um desenvolvimento saudável, e reduzir os índices 

de morbidade e mortalidade maternas. O estudo trata-se de uma atividade 

obrigatória para os acadêmicos obterem o título de graduação em enfermagem. O 

mesmo será realizado pela acadêmica de enfermagem Rhuama Karenina Costa e 

Silva sob orientação da Profa. Dra. Nilba Lima de Souza. 

Na certeza de contar com sua compreensão, agradeço antecipadamente.  

         Respeitosamente, 

 

___________________________________ 

Profª Drª Nilba Lima de Souza 

Programa de Pós-Graduação e Departamento de Enfermagem da UFRN 

 

___________________________________ 

      Rhuama Karenina Costa e Silva 

Mestranda do Programa de Pós-Graduação em Enfermagem da UFRN
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APÊNDICE C – Carta de Anuência da Instituição  
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APÊNDICE D – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 
CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO DE ENFERMAGEM 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – TCLE 

Esclarecimentos 

Estamos solicitando a você a autorização para que o menor pelo qual você é responsável 

participe da pesquisa: “Avaliação do ganho de peso de bebês prematuros em relação ao leite 

materno cru e leite pasteurizado”, que tem como pesquisador responsável a Profª Drª Nilba Lima de 

Souza. Esta pesquisa pretende avaliar o ganho de peso ponderal de recém-nascidos prematuros 

alimentados com leite materno da própria mãe e daqueles recém-nascidos alimentados com leite 

fornecido pelo banco de leite humano. 

O motivo que nos leva a fazer este estudo é que o leite materno é o melhor e mais completo 

alimento para um bebê prematuro; porém, sabe-se que, por dificuldades diversas, algumas mães 

deixam de produzir leite suficiente para alimentar seus filhos prematuros. Nessas situações os bebês 

passam a ser alimentados por leite fornecido pelos bancos de leite humano, que muitas vezes por 

dificuldades em seus estoques fornecem leite de mães que tiveram bebê a termo, cuja composição é 

diferente do leite da mãe do prematuro. Além disso, o leite fornecido pelo BLH passa por um 

processo de pasteurização e requer aquecimento para ser fornecido ao recém-nascido, o que altera, 

embora sem grandes prejuízos, a sua composição. A relevância deste estudo encontra-se em 

oferecer subsídios para melhoria na alimentação de recém-nascidos prematuros visando a um maior 

ganho de peso dentro de um menor espaço de tempo, o que reduziria seu tempo de internamento,  

com menor exposição às infecções hospitalares e outros agravos que possam comprometer seu 

desenvolvimento. Além disso, propiciaria um ganho positivo para a instituição na prática assistencial 

ao neonato e redução de custos hospitalares. 

Caso você decida autorizar, ele deverá ser pesado rotineiramente pela equipe de saúde do 

setor e mensuradas as medidas antropométricas (estatura, perímetro cefálico, perímetro torácico e 

perímetro abdominal). Durante a realização da pesagem e da mensuração das medidas, a previsão 

de riscos é mínima, ou seja, o risco que ele(a) corre é semelhante àquele sentido num exame físico 

de rotina. Em caso de algum problema que ele(a) possa ter, relacionado com a pesquisa, ele(a) terá 

direito a assistência gratuita, que será prestada em conformidade com a norma em uso.  

Durante todo o período da pesquisa você poderá tirar suas dúvidas ligando para Rhuama 

Silva – (84) 96592808 / (84) 88271109 ou mandando e-mail para rhuamak@gmail.com. Você tem o 

direito de recusar sua autorização, em qualquer fase da pesquisa, sem nenhum prejuízo para você e 

para ele(a). Os dados que ele(a) irá nos fornecer serão confidenciais e serão divulgados apenas em 

congressos ou publicações científicas, não havendo divulgação de nenhum dado que possa 

identificá-lo(a). Esses dados serão guardados pelo pesquisador responsável por esta pesquisa em 

local seguro e por um período de 5 anos. 

Se você tiver algum gasto pela participação dele(a) nesta pesquisa, ele será assumido pelo 

pesquisador e reembolsado para você. Se ele(a) sofrer algum dano comprovadamente decorrente 

mailto:rhuamak@gmail.com
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desta pesquisa, ele(a) será indenizado. 

Qualquer dúvida sobre a ética desta pesquisa você deverá ligar para o Comitê de Ética em 

Pesquisa da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, telefone 3215-3135. 

Este documento foi impresso em duas vias. Uma ficará com você e a outra, com o 

pesquisador responsável, Rhuama Karenina Costa e Silva. 

Consentimento Livre e Esclarecido 

 Eu, _____________________________________________________________________, 

representante legal do menor ____________________________________________, autorizo sua 

participação na pesquisa “Avaliação do ganho de peso de bebês prematuros em relação ao leite 

materno e leite do banco de leite”. 

 Esta autorização foi concedida após os esclarecimentos que recebi sobre os objetivos, 

importância e o modo como os dados serão coletados, por ter entendido os riscos, desconfortos e 

benefícios que esta pesquisa pode trazer para o meu bebê, e também por ter compreendido todos os 

direitos que ele(a) terá como participante e eu como seu(sua) representante legal. 

Autorizo, ainda, a publicação das informações fornecidas por ele(a) em congressos e/ou 

publicações científicas, desde que os dados apresentados não possam identificá-lo(a). 

 

 Natal, _______ de _____________ de 2014 

 

_________________________________________________________________________________ 

Assinatura do representante legal 

 

 

 

 

 

Declaração do pesquisador responsável 

Como pesquisador responsável pelo estudo “Avaliação do ganho de peso de bebês 

prematuros em relação ao leite materno cru e leite pasteurizado”, declaro que assumo a inteira 

responsabilidade de cumprir fielmente os procedimentos metodologicamente e direitos que foram 

esclarecidos e assegurados ao participante deste estudo, assim como manter sigilo e 

confidencialidade sobre a identidade do mesmo. 

Declaro ainda estar ciente que na inobservância do compromisso ora assumido estarei 

infringindo as normas e diretrizes propostas pela Resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde 

– CNS, que regulamenta as pesquisas envolvendo o ser humano. 

 

Natal, _______ de ______________ de 2014 

 

________________________________________________________ 

Rhuama Karenina Costa e Silva 

Impressão 
datiloscópica do 

representante legal 
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ANEXO A – CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DO CEP 
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ANEXO B – NORMAS PARA PREPARAÇÃO DO MANUSCRITO REVISTA TEXTO 

E CONTEXTO ENFERMAGEM 

Normas para Preparo dos Manuscritos – Revista Texto & Contexto Enfermagem 

 

Os manuscritos devem ser preparados de acordo com as normas editoriais da Revista, 

redigidos na ortografia oficial e digitados com espaço de 1,5cm, configurados em papel A4 e 

com numeração nas páginas. A margem esquerda e superior será de 3cm e a margem direita e 

inferior de 2cm. Letra Times New Roman 12, utilizando Editor Word for Windows 98 ou 

Editores que sejam compatíveis. Página de identificação: a) título do manuscrito (conciso, 

mas informativo) em português, inglês e espanhol; b) nome completo de cada autor, com 

seu(s) título(s) acadêmico(s) mais elevado(s) e afiliação institucional; c) o(s) nome(s) do(s) 

departamento(s) e da instituição(ões) a(os) qual(is) o trabalho deve ser atribuído; d) nome, 

endereço completo, telefone/fax e endereço eletrônico do autor responsável pela 

correspondência relacionada ao manuscrito. 

 

Resumo e Descritores: o resumo deve ser apresentado na primeira página, em português, 

inglês (abstract) e espanhol (resumen), com limite de 150 palavras, em espaço simples. Deve 

indicar o(s) objetivo(s) do estudo, o método, principais resultados e conclusões. Abaixo do 

resumo, incluir 3 a 5 descritores nos três idiomas. Para determiná-las consultar a lista de  

Descritores em Ciências da Saúde (DeCS) elaborada pela BIREME e disponível na internet 

no site: http://decs.bvs.br ou o Medical Subject Headings (MeSH) do Index Medicus. Quando 

o artigo tiver enfoque interdisciplinar, usar descritores, universalmente, aceitos nas diferentes 

áreas ou disciplinas envolvidas. 

 

Apresentação das seções: o texto deve estar organizado sem numeração progressiva para 

título e subtítulo, devendo ser diferenciado através de tamanho da fonte utilizada. Exemplos: 

Título = OS CAMINHOS QUE LEVAM À CURA 

Primeiro subtítulo = Caminhos percorridos 

Segundo subtítulo = A cura pela prece 

 

Ilustrações: as tabelas, quadros e figuras devem conter um título breve e serem numeradas 

consecutivamente com algarismos arábicos, na ordem em que forem citadas no texto, sendo 

limitadas a 5 no conjunto. Exceto tabelas e quadros, todas as ilustrações devem ser designadas 

como figuras. As tabelas devem apresentar dado numérico como informação central, não 

utilizar traços internos horizontais ou verticais. As notas explicativas devem ser colocadas no 

rodapé da tabela, utilizando os símbolos na seqüência *, †, ffi, §, ||, ¶, **, ††, ffiffi. Os quadros 

devem apresentar as informações na forma discursiva. Se houver ilustrações extraídas de 

outra fonte, publicada ou não publicada, os autores devem encaminhar permissão, por escrito, 

para utilização das mesmas. As figuras devem conter legenda, quando necessário, e fonte 

sempre que for extraída de obra publicada (as fontes têm que estar na referência). Além das 

ilustrações estarem inseridas no texto, deverão ser encaminhadas em separado e em qualidade 

necessária a uma publicação. As fotos coloridas serão publicadas a critério do Conselho 

Diretor. Se forem utilizadas fotos, as pessoas não poderão ser identificadas, ou então, deverão 

vir acompanhadas de permissão, por escrito, das pessoas fotografadas. Todas as figuras e/ou 

fotos, além de estarem devidamente inseridas na seqüência do texto, deverão ser 

encaminhadas em separado com a qualidade necessária à publicação. As imagens deverão ser 

enviadas no formato jpeg ou tiff, resolução de 300 dpi, tamanho 23×16 cm e em grayscale. 

Imagens fora dessas especificações não poderão ser utilizadas. 
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Citações no texto: as citações indiretas deverão conter o número da referência da qual foram 

subtraídas, suprimindo o nome do autor, devendo ainda ter a pontuação (ponto, vírgula ou 

ponto e vírgula) apresentada antes da numeração em sobrescrito. Exemplo: as trabalhadoras 

também se utilizam da linguagem não verbal.7 

 

Quando as citações oriundas de 2 ou mais autores estiverem apresentadas de forma sequencial 

na referência (1, 2, 3, 4, 5), deverão estar em sobrescrito separados por um hífen. Exemplo: 

estabeleceu os princípios da boa administração, sendo dele a clássica visão das funções do 

administrador.1-5 

 

As citações diretas (transcrição textual) devem ser apresentadas no corpo do texto entre aspas, 

indicando o número da referência e a página da citação, independente do número de linhas. 

Exemplo: ―[...] o ocidente surgiu diante de nós como essa máquina infernal que esmaga os 

homens e as culturas, para fins insensatos‖.1:30-31 

 

As citações de pesquisa qualitativa (verbatins) serão colocadas em itálico, no corpo do texto, 

identificando entre parênteses a autoria e respeitando o anonimato. Exemplo: [...] envolvendo 

mais os acadêmicos e profissionais em projetos sociais, conhecendo mais os problemas da 

comunidade [...] (e7); 

 

Citações no texto para artigos na categoria Revisão da Literatura. O número da citação pode 

ser acompanhado ou não do(s) nome(s) do(s) autor(es) e ano de publicação. Se forem citados 

dois autores, ambos são ligados pela conjunção ―e‖; se forem mais de dois, cita-se o primeiro 

autor seguido da expressão ―et al‖. 

 

Exemplos: 

Segundo Oliveira et al9 ou Segundo Oliveira et al9  (2004), entende-se a rede como a 

transgressão de fronteiras, a abertura de conexões, a multiplicidade, a flexibilidade, a 

transparência, a interdependência e o acesso de todos a informação. 

 

Entende-se a rede como a transgressão de fronteiras, a abertura de conexões, a multiplicidade, 

a flexibilidade, a transparência, a interdependência e o acesso de todos a informação.9 

Notas de rodapé: o texto deverá conter no máximo três notas de rodapé, que serão indicadas 

por: * primeira nota, ** segunda nota, *** terceira nota. 

 

Referências: as referências devem estar numeradas consecutivamente na ordem que aparecem 

no texto pela primeira vez e estar de acordo com os Requisitos Uniformes do Comitê 

Internacional de Editores de Revistas Médicas (International Committee of Medical Journal 

Editors – ICMJE). Exemplos: 

 

Livro padrão 

 

Gerschman S. A democracia inconclusa: um estudo da reforma sanitária brasileira. Rio de 

Janeiro (RJ): Fiocruz; 2004. 

 

Capítulo de livro 

 

Melo ECP, Cunha FTS, Tonini T. Políticas de saúde pública. In: Figueredo NMA, 

organizador. Ensinando a cuidar em saúde pública. São Caetano do Sul (SP): Yends; 2005. 

p.47-72. 
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Livro com organizador, editor ou compilador 

 

Elsen I, Marcon SS, Santos MR, organizadores. O viver em família e sua interface com a 

saúde e a doença. Maringá (PR): EDUEM; 2002. 

 

Livro com edição 

 

Vasconcelos EM. Educação popular e a atenção à saúde da família. 2ª ed. São Paulo (SP): 

Hucitec; 2001. 

 

Trabalho apresentado em congresso 

 

Lima ACC, Kujawa H. Educação popular e saúde no fortalecimento do controle social. In: 

Anais do 7o Congresso Nacional da Rede Unida, 2006 Jul 15-18; Curitiba, Brasil. Curitiba 

(PR): Rede Unida; 2006. Oficina 26. 

 

Entidade coletiva 

 

Ministério da Saúde (BR). Secretaria de Atenção a Saúde, Departamento de Ações 

Programáticas Estratégicas. Manual técnico pré-natal e puerpério: atenção qualificada e 

humanizada. Brasília (DF): MS; 2005. 

 

Documentos legais 

 

Ministério da Saúde (BR). Conselho Nacional de Saúde, Comissão Nacional de Ética em 

Pesquisa. Resolução No 196 de 10 de outubro de 1996: diretrizes e normas regulamentadoras 

de pesquisa envolvendo seres humanos. Brasília (DF): MS; 1996. 

 

Brasil. Lei n. 7.498, de 25 de junho de 1986. Dispõe sobre a regulamentação do exercício da 

Enfermagem e dá outras providências. Diário Oficial da República Federativa do Brasil, 26 

Jun 1986. Seção 1. 

 

Tese/Dissertação 

 

Azambuja EP. É possível produzir saúde no trabalho da enfermagem?: um estudo sobre as 

relações existentes entre a subjetividade do trabalhador e a objetividade do trabalho [tese]. 

Florianópolis (SC): Universidade Federal de Santa Catarina. Programa de Pós-Graduação em 

Enfermagem; 2007. 

 

Artigo de jornal 

 

Zavarise E. Servidores da UFSC fazem movimento em defesa do HU. Diário Catarinense, 

2007 Jun 28; Geral 36. 

 

Artigo de periódico com até 6 autores 

 

Kreutz I, Gaiva MAM, Azevedo RCS. Determinantes sócio-culturais e históricos das práticas 

populares de prevenção e cura de doenças de um grupo cultural. Texto Contexto Enferm. 

2006 Jan-Mar; 15(1):89-97. 
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Artigo de periódico com mais de 6 autores 

 

Azambuja EP, Fernandes GFM, Kerber NPC, Silveira RS, Silva AL, Gonçalves LHT, et al. 

Significados do trabalho no processo de viver de trabalhadoras de um Programa de Saúde da 

Família. Texto Contexto Enferm. 2007 Jan-Mar; 16(1):71-9. 

 

Material audiovisual 

 

Lessmann JC, Guedes JAD, entrevistadoras. Lúcia Hisako Takase Gonçalves entrevista 

concedida ao acervo do Grupo de Estudos de História do Conhecimento da Enfermagem 

GEHCE/UFSC [fita cassete 60 min]. Florianópolis (SC): Universidade Federal de Santa 

Catarina. GEHCE; 2006 jul 23. 

 

Mapa 

 

Santos RO, Moura ACSN. Santa Catarina: físico [mapa]. Florianópolis (SC): DCL; 2002. 

Dicionários e referências similares 

Ferreira ABH. Novo dicionário da língua portuguesa. 3ª ed. Florianópolis (SC): Ed. Positivo; 

2004. 

 

Homepage/web site 

 

Ministério da Saúde [página na Internet]. Brasília (DF): MS; 2007 [atualizado 2007 Maio 04; 

acesso 2007 Jun 28]. Disponível em: www.saude.gov.br 

 

Material eletrônico 

 

Programa de Pós-Graduação em Enfermagem. Anais do 3o Seminário Internacional de 

Filosofia e Saúde [CD-ROM]. Florianópolis (SC): Universidade Federal de Santa Catarina. 

Pós-graduação em Enfermagem; 2006. 

 

Barbosa MA, Medeiros M, Prado MA, Bachion MM, Brasil VV. Reflexões sobre o trabalho 

do enfermeiro em saúde coletiva. Rev Eletr Enferm [online]. 2004 [acesso 2006 Out 01]; 6(1). 

Disponível em: http://www.fen.ufg.br/Revista/revista6_1/f1_coletiva.html 

 

Corona MBEF. O significado do ―Ensino do Processo de Enfermagem‖ para o docente 

Improving palliative care for cancer [tese na Internet]. Ribeirão Preto (SP): Universidade 

Federal de São Paulo. Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto; 2005 [acesso 2007 Jun 28]. 

Disponível em: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22132/tde-06052005-100508/ 

 

Observação: trabalhos não publicados não deverão ser incluídos nas referências, mas 

inseridos em nota de rodapé. Para outros exemplos de referências, consultar o site: 

http://www.nlm.nih.gov/bsd/uniform_requirements.html. Para as abreviaturas de títulos de 

periódicos em português consultar o site: http://www.ibict.br e em outras línguas, se 

necessário, consultar o International Nursing Index, Index Medicus ou o site 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=journals 
 

 



87 

 

ANEXO C – NORMAS PARA PREPARAÇÃO DO MANUSCRITO REVISTA  

BRASILEIRA DE ENFERMAGEM 

Normas para Preparo dos Manuscritos – Revista Brasileira de Enfermagem. 

 

Aspectos gerais 

 

A REBEn adota os Requisitos Uniformes para Manuscritos Submetidos a Revistas 

Biomédicas (Uniform Requirements for Manuscripts Submitted to Biomedical Journals), do 

Comitê Internacional de Editores de Revistas Médicas (International Committee of Medical 

Journal Editors – ICMJE), atualizados em abril de 2010. Esses requisitos, conhecidos como 

estilo Vancouver, estão disponíveis na URL <http://www.icmje.org/urm_main.html>. 

 

Os manuscritos de todas as categorias aceitas para submissão à REBEn deverão ser digitados 

em arquivo do Microsoft Office Word, com configuração obrigatória das páginas em papel 

A4 (210x297mm) e margens de 2 cm em todos os lados, fonte Times New Roman tamanho 

12, espaçamento de 1,5 pt entre linhas. As páginas devem ser numeradas, consecutivamente, 

até às Referências. O uso de negrito deve se restringir ao título e subtítulos do manuscrito. O 

itálico será aplicado somente para destacar termos ou expressões relevantes para o objeto do 

estudo, ou trechos de depoimentos ou entrevistas. Nas citações de autores, ipsis litteris, com 

até três linhas, usar aspas e inseri-las na sequência normal do texto; naquelas com mais de três 

linhas, destacá-las em novo parágrafo, sem aspas, fonte Times New Roman tamanho 11, 

espaçamento simples entre linhas e recuo de 3 cm da margem esquerda. 

 

As citações de autores no texto devem ser numeradas de forma consecutiva, na ordem em que 

forem mencionadas pela primeira vez no texto. Devem ser utilizados números arábicos, entre 

parênteses e sobrescritos, sem espaço entre o número da citação e a palavra anterior, e 

antecedendo a pontuação da frase ou parágrafo [Exemplo: cuidado(5),]. Quando se tratar de 

citações sequenciais, os números serão separados por um traço [Exemplo: cuidado(1-5);]; 

quando intercaladas, separados por vírgula [Exemplo: cuidado(1,3,5).]. 

 

Não devem ser usadas abreviaturas no título e subtítulos do manuscrito. No texto, usar 

somente abreviações padronizadas. Na primeira citação, a abreviatura é apresentada entre 

parênteses, e os termos a que corresponde devem precedê-la. As notas de rodapé deverão ser 

restritas ao mínimo indispensável, não sendo aceitas notas de fim nos manuscritos. 

 

As ilustrações (tabelas, quadros e figuras, como fotografias, desenhos, gráficos, etc.) serão 

numeradas, consecutivamente, com algarismos arábicos, na ordem em que forem inseridas no 

texto, não podendo ultrapassar o número de cinco (5).  Qualquer que seja o tipo de ilustração, 

sua identificação aparece na parte superior, precedida da palavra designativa (desenho, 

esquema, fluxograma, fotografia, gráfico, mapa, organograma, planta, quadro, retrato, figura, 

imagem, entre outros), seguida do número de ordem de sua ocorrência no texto, em 

algarismos arábicos, travessão e do respectivo título (Ex.: Tabela 1 – título). Após a 

ilustração, na parte inferior, indicar a fonte consultada (elemento obrigatório, mesmo que seja 

produção do próprio autor), legenda, notas e outras informações necessárias à sua 

compreensão, se houver (ver: ABNT NBR 14724 / 2011 - Informação e documentação — 

Trabalhos acadêmicos — Apresentação). 

 

As tabelas devem ser padronizadas conforme recomendações do Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística – IBGE. Normas de apresentação tabular. 3.ed. Rio de Janeiro, 1993, 
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disponíveis em <http://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv23907.pdf>. 

O(s) autor(es) do manuscrito submetido à REBEn deve(m) providenciar a autorização, por 

escrito, para uso de ilustrações extraídas de trabalhos previamente publicados. 

 

Estrutura do texto 

 

É recomendável que os artigos de Pesquisa e de Revisão sigam a estrutura convencional: 

Introdução, Revisão da Literatura, Método, Resultados, Discussão e Conclusões, sendo 

necessário, às vezes, incluir subtítulos em alguma(s) dessas seções. Os manuscritos de outras 

categorias podem seguir estrutura diferente. Independentemente da categoria, os manuscritos 

devem conter, na ordem seguinte: 

 

a) Página de identificação 

 

É a primeira página do manuscrito e deverá conter, na ordem apresentada, os seguintes dados: 

título do artigo (máximo de 15 palavras) nos três idiomas (português, inglês e espanhol); 

nome do(s) autor(es), indicando, em nota de rodapé, título(s) universitário(s), cargo e função 

ocupados, Instituição a que pertence(m) e à qual o trabalho deve ser atribuído, e endereço 

eletrônico para troca de correspondência. Se o manuscrito estiver baseado em tese de 

doutorado, dissertação de mestrado ou monografia de especialização ou de conclusão de curso 

de graduação, indicar, em nota de rodapé, a autoria, título, categoria (tese de doutorado, etc.), 

cidade, instituição a que foi apresentada, e ano. 

 

b) Resumo e Descritores 

 

O resumo e os descritores iniciam uma nova página (a segunda). Independente da categoria do 

manuscrito, o Resumo deverá conter, no máximo, 150 palavras. Deve ser escrito com clareza 

e objetividade, o que, certamente, contribuirá para o interesse do público alvo na leitura do 

inteiro teor do manuscrito. No resumo deverão estar descritos o objetivo, a metodologia, os 

principais resultados e as conclusões, bem como os aspectos novos e mais importantes do 

estudo. O Resumo em português deverá estar acompanhado das versões em inglês (Abstract) 

e espanhol (Resumen). Logo abaixo de cada resumo, incluir, respectivamente, três (3) a cinco 

(5) descritores, key words e palabras clave. Recomenda-se que o(s) autor(es) do manuscrito 

confirme(m), na página eletrônica da Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), se os descritores 

que selecionou(aram) estão incluídos entre os Descritores em Ciências da Saúde - DeCS 

(<http://decs.bvs.br>). 

 

c) Corpo do texto 

 

O corpo do texto inicia nova página (a terceira), em que não devem constar o título do 

manuscrito ou o nome do(s) autor(es). O corpo do texto é contínuo. A REBEn não utiliza o 

sistema de numeração progressiva das diferentes seções que compõem o corpo do texto do 

manuscrito. 

 

d) Agradecimentos (opcional) 

 

Os agradecimentos, quando houver, devem ser colocados antes da lista de referências. O(s) 

autor(es) deve(m) explicitar, além do(s) nome(s) da(s) pessoa(s), a razão para os 

agradecimentos. É recomendável que a(s) pessoa(s) seja(m) informada(s) dos agradecimentos 

que estão sendo feitos a ela(s), e que se obtenha a concordância para inclusão de seu nome 
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nessa seção do manuscrito. 

 

e) Referências 

 

O número de referências deve ser limitado a trinta (30) nos artigos de Pesquisa e a dez (10)  

nos artigos de Reflexão e Relato de Experiência. Para os artigos de Revisão não se 

estabelecem limites no número de referências, ressaltando-se, porém, a necessidade de se 

atentar para o número máximo de páginas desta categoria de manuscrito, que deve ser 

rigorosamente observado. As referências, apresentadas no final do trabalho, devem ser 

numeradas, consecutivamente, de acordo com a ordem em que foram incluídas no texto; e 

elaboradas de acordo com o estilo Vancouver. Exemplos de referências nesse estilo, 

elaborados e atualizados pela Biblioteca Nacional de Medicina dos Estados Unidos (U.S. 

National Library of Medicine – NLM), podem ser obtidos na URL 

<http://www.nlm.nih.gov/bsd/uniform_requirements.html>. 

 

 


