
 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU EM ENFERMAGEM 

CURSO DE MESTRADO ACADÊMICO E DOUTORADO 

 

 

 

ISADORA COSTA ANDRIOLA 

 

 

 

 

 

CONSTRUÇÃO DO DIAGNÓSTICO DE ENFERMAGEM ATRASO DO 

CRESCIMENTO NO CONTEXTO DO ADOLESCENTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NATAL 

2016 



1 
 

ISADORA COSTA ANDRIOLA 

 

 

 

 

 

CONSTRUÇÃO DO DIAGNÓSTICO DE ENFERMAGEM ATRASO DO 

CRESCIMENTO NO CONTEXTO DO ADOLESCENTE 

 

 

 

 

 

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-

Graduação em Enfermagem da Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte, como 

requisito parcial para obtenção do título de 

Mestre em Enfermagem. 

 

Área de Concentração: Enfermagem na 

atenção a saúde. 

 

Linha de Pesquisa: Desenvolvimento 

tecnológico em saúde e enfermagem. 

 

Orientadora: Dra. Ana Luisa Brandão de 

Carvalho Lira. 

 

 

 

 

 

NATAL 

2016 



2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Universidade Federal do Rio Grande do Norte - UFRN  

Sistema de Bibliotecas - SISBI 

Catalogação de Publicação na Fonte. UFRN - Biblioteca Setorial da Escola de Saúde da UFRN - ESUFRN 

 

  Andriola, Isadora Costa.  

   Construção do diagnóstico de enfermagem atraso do crescimento 

no contexto do adolescente / Isadora Costa Andriola. - Natal, 

2016.  

   81f.: il.  

 

   Orientadora: Profa. Dra. Ana Luisa Brandão de Carvalho Lira.  

   Dissertação (Mestrado em Enfermagem)-Universidade Federal do 

Rio Grande do Norte. Centro de Ciências da Saúde. Programa de 

Pós-Graduação em Enfermagem.  

 

 

   1. Diagnóstico de Enfermagem - Dissertação. 2. Crescimento e 

Desenvolvimento - Dissertação. 3. Adolescentes - Dissertação. I. 

Lira, Ana Luisa Brandão de Carvalho. II. Título.  

 

RN/UF/BS - Escola de Saúde                    CDU 616-083-071 

 

 

 

  

 

 

 



3 
 

ISADORA COSTA ANDRIOLA 

 

 

 

CONSTRUÇÃO DO DIAGNÓSTICO DE ENFERMAGEM ATRASO DO 

CRESCIMENTO NO CONTEXTO DO ADOLESCENTE 

 

 

 

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-

Graduação em Enfermagem da Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte, como 

requisito parcial para obtenção do título de 

Mestre em Enfermagem. 

 

 

 

Aprovada em ___/___/______. 

 

 

 

BANCA EXAMINADORA 

 

 

 

_____________________________________________________ 

Prof.ª Dra. Ana Luisa Brandão de Carvalho Lira - Presidente 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte - UFRN 

 

 

 

  

____________________________________________________ 

Prof. Dr. Marcos Venícios de Oliveira Lopes - Examinador Externo 

Universidade Federal do Ceará - UFC 

 

 

 

____________________________________________________ 

Prof.ª Dra. Paula Fernanda Brandão Batista dos Santos – Examinador 

Interno 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte – UFRN 

 

 



4 
 

AGRADECIMENTOS  

 

A Deus, por sempre iluminar a minha vida e guiar meus passos, permitindo, com sua 

extrema generosidade, que eu chegasse até aqui. 

Ao meu pai, por nos ter sempre dado o melhor de si, acreditando que a educação 

seria um dos mais valiosos tesouros. 

À minha mãe, pelo carinho, cuidado e apoio de sempre. 

Ao meu irmão, por todos os ensinamentos e suporte que permeiam o nosso dia-a-

dia. 

À minha família, primos, tios, avós, por compreenderem minhas ausências e me 

darem forças para seguir sempre adiante. 

Ao meu amado e futuro esposo, pelo amor, carinho, compreensão, paciência e força 

de sempre. Por ter caminhado ao meu lado e ter sido meu alicerce quando mais 

precisei. Sei que fez tudo que pôde por mim e essa vitória tem muito de você. 

À família Lopes de Araújo, pela generosidade e compreensão tão importantes ao 

longo dessa árdua jornada. 

Aos amigos, que perto ou mesmo distantes participaram dessa conquista e sempre 

torceram por mim. 

À minha orientadora, Professora Ana Luisa, pelo carinho, dedicação e pelos valiosos 

ensinamentos repassados ao longo de todos esses anos, desde a graduação.  

Às ANETES, todas tão especiais, por sempre ajudarem no que preciso fosse. Sou 

grata não só pela ajuda em assuntos acadêmicos como também pela amizade, o 

que torna nossos dias mais leves.  

À Juliana e Isabel o meu agradecimento especial pelas contribuições diretas e tão 

importantes ao longo da coleta de dados. Vocês foram essenciais. 

À minha companheira de turma, Millena, pelo suporte fundamental no transcurso do 

mestrado acadêmico e pela troca de conhecimento, mesmo que por mensagens em 

qualquer horário para discutir e aperfeiçoar nossos trabalhos.   

À banca examinadora pelas imensuráveis contribuições à execução desse trabalho.  

Aos professores e funcionários do Departamento de Enfermagem da Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte, por terem contribuído sobremaneira ao longo do 

meu processo de formação.  

   

 

 

 



5 
 

RESUMO 

Estudo do tipo análise de conceito, cujo objetivo foi construir o diagnóstico de 
enfermagem Atraso do crescimento no contexto do adolescente, a partir da 
literatura. A análise de conceito ocorreu segundo o modelo proposto por Walker e 
Avant, o qual se compõe de oito etapas, a saber: seleção do conceito; determinação 
dos objetivos da análise conceitual; identificação dos possíveis usos do conceito; 
determinação dos atributos definidores; construção de um caso modelo; construção 
de casos adicionais; identificação dos antecedentes e consequentes; além dos 
referenciais empíricos. O conceito selecionado foi o atraso do crescimento e o 
objetivo da análise foi analisar o fenômeno atraso do crescimento no contexto do 
adolescente, a fim de subsidiar a sua identificação na prática clínica por parte do 
profissional enfermeiro. A fim de operacionalizar a análise, foi realizada uma revisão 
integrativa da literatura, segundo Whittermore e Knafl. A revisão ocorreu nas bases 
de dados: LILACS, PUBMED, CINAHL, SCOPUS, Web of Science, Science Direct, e 
no periódico Journal of Human Growth and Development. A partir da revisão, 
obteve-se uma amostra final de 29 estudos para análise. Esses estudos foram 
analisados através de leitura minuciosa, com vistas à identificação dos termos ou 
expressões que representassem a essência do conceito, seus atributos, 
antecedentes e consequentes. A proposta diagnóstica, a qual resultou da análise 
conceitual, apresentou a seguinte definição para o atraso do crescimento: 
crescimento abaixo do esperado para indivíduos dos 10 aos 19 anos de mesmo 
sexo: estatura inferior ao 3º percentil ou déficit em estatura acima de 2 desvios-
padrão, que, associado à velocidade de crescimento diminuída, resulta na altura 
final inferior ao alvo genético. Fatores relacionados: alterações hormonais; 
condições ambientais desfavoráveis; desnutrição crônica; doenças crônicas; 
imunodeficiência/imunossupressão; estresse físico prolongado; desordens do 
sistema nervoso central; e distúrbios genéticos. Características definidoras: baixa 
estatura por idade; baixo peso por idade; atraso no surto de crescimento puberal; 
velocidade de crescimento abaixo do esperado; estatura final inferior ao alvo 
genético; e diminuição da massa óssea. Constatou-se que, a partir da identificação 
dos atributos, antecedentes e consequentes, foi possível uma melhor compreensão 
do conceito atraso do crescimento no contexto do adolescente. O entendimento 
desse fenômeno contribui para o avanço no estado da arte da enfermagem, 
aperfeiçoando a identificação do atraso do crescimento nessa clientela e 
contribuindo para o estabelecimento de planos terapêutico mais eficazes, com 
intervenções voltadas às necessidades prementes dessa clientela.  

 

Descritores: Enfermagem. Diagnóstico de enfermagem. Crescimento e 

desenvolvimento. Adolescentes. 
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ABSTRACT 

This study is typified as concept analysis, whose objective was to build the nursing 
diagnosis “Growth delay” in adolescent context, based on literature. The concept 
analysis was performed in line with the model proposed by Walker and Avant, which 
is composed of eight steps, namely: concept analysis; determination of the objectives 
of the conceptual analysis; identification of possible uses of the concept; 
determination of the defining attributes; construction of a model case; construction of 
supplementary cases; identification of the backgrounds and consequences; besides 
the empirical benchmarks. The selected concept was the “Growth delay” and the 
objective of the analysis was to analyze the phenomenon of growth delay in 
adolescent context, with the purpose of subsidizing its identification in clinical 
practice on the part of the nursing professional. In order to operationalize the 
analysis, we held an integrative literature review, according to Whittermore and Knafl. 
The review took place in the databases: LILACS, PUBMED, CINAHL, SCOPUS, Web 
of Science, Science Direct, as well as in the Journal of Human Growth and 
Development journal. From the review, we obtained a final sample of 29 studies to be 
analyzed. These studies were analyzed by means of thorough reading, with a view to 
identifying the terms or expressions that could represent the essence of the concept, 
its attributes, backgrounds and consequences. The diagnostic proposal, which 
resulted from the conceptual analysis, showed the following definition for the growth 
delay: below expected growth for individuals from 10 to 19 years of the same sex: 
height below the 3rd percentile or deficit in height above 2 standard deviations, 
which, associated with decreased growth velocity, results in the final height lower 
than the genetic target. The related factors were: hormonal changes; unfavorable 
environmental conditions; chronic malnutrition; chronic diseases; immunodeficiency/ 
immunosuppression; prolonged physical stress; central nervous system diseases; 
and genetic disorders. The defining characteristics were: low height for age; low 
weight for age; delayed pubertal growth spurt; below expected growth velocity; final 
height lower than the genetic target; and decreased bone mass. We found that, from 
the identification of attributes, backgrounds and consequences, it was possible to 
achieve a better understanding of the concept “Growth delay” in adolescent context. 
The understanding of this phenomenon contributes to the advancement in the state 
of the art of nursing, thereby improving the identification of the delayed growth in 
these customers and contributing to the establishment of more effective therapeutic 
plans, with interventions aimed at their urgent needs. 

Descriptors: Nursing. Nursing diagnosis. Growth and development. Adolescents. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A adolescência, compreendida como uma fase transitória entre a infância e a 

idade adulta, é marcada por um complexo processo de transformações 

morfológicas, fisiológicas, psicológicas e sociais (MAGALHÃES; MENESES, 2012). 

É durante esse estágio que ocorrem o estirão do crescimento, mudanças na forma e 

na composição corporal, maturação sexual, incorporação de novos processos 

cognitivos, estruturação da personalidade, dentre outros. Assim, esse período é 

demarcado por profundas mudanças e ruptura com o mundo infantil (BRASIL, 

2013a; OMS, 1986). 

Nesse sentido, a adolescência é definida como o período no qual o indivíduo 

busca sua identidade psicossocial, e assim procura a identidade para uma vida 

adulta saudável (OMS, 1986; ROZENBERG; CRUZ, 2012). Trata-se, pois, de um 

período conflitivo, durante o qual ocorre a “crise de identidade”, o “período de 

moratória psicossocial” e de “síndrome normal da adolescência”, conforme descrito 

por Erikson (1972).  

É sabido que durante a adolescência há uma perda de 1/3 dos receptores 

dopaminérgicos, o que leva os adolescentes à perda parcial da motivação e 

capacidade de sentir prazer. Dessa forma, os prazeres que lhes satisfaziam durante 

a infância perdem o sentido e esses indivíduos precisam de mais estímulo para que 

possam alcançar a mesma sensação. Isso os faz buscarem novidades, assumirem 

riscos maiores, e, portanto aumentarem sua vulnerabilidade aos fatores externos. No 

entanto, essas alterações são imprescindíveis à ruptura com o mundo infantil e 

permitirão sua inserção na vida adulta (ROZENBERG; CRUZ, 2012).  

Segundo a OMS (1995), a adolescência faz jus ao recorte etário 

compreendido entre 10 e 19 anos de idade. Em concordância com essa delimitação, 

a NANDA internacional, taxonomia de diagnósticos de enfermagem, também traz, 

em seu eixo V, que o adolescente é a pessoa com 10 a 19 anos de idade 

(HERDMAN; KAMITSURU, 2015).  

A adolescência, além de permeada por importantes alterações de cunho 

biológico, somático e morfofisiológico, precisa ser compreendia enquanto etapa da 

vida fortemente influenciada por fatores genéticos, ambientais, nutricionais, sociais e 
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culturais (MAGALHÃES; MENESES, 2012). Entre esses fatores, capazes de 

influenciar o adequado crescimento e desenvolvimento do adolescente, destacam-

se: nutrição, condições de vida e higiene, estimulação, proteção contra agravos, 

usos de drogas lícitas e ilícitas, atividade física, sono, estresse, incapacidades 

funcionais e doenças crônicas (BRASIL, 2010). 

Enquanto fase inserida no contexto da adolescência, mais precisamente em 

sua etapa inicial, a puberdade pode ser descrita como processo de maturação 

biológica, ativado a partir do eixo neuro-hipofisário, e maturação psicológica. Entre 

as principais características desse período, destacam-se a aceleração e 

desaceleração da velocidade do crescimento, modificação na composição corporal e 

maturação sexual (MAGALHÃES; MENESES, 2012).  

As alterações puberais sofrem importantes variações segundo o sexo, de 

modo que, nas meninas a média de idade da sua ocorrência varia entre 10 e 13 

anos, e para os meninos a variação se dá entre 12 e 15 anos. No sexo feminino, as 

principais modificações corporais decorrentes desse processo são: desenvolvimento 

das mamas e pelos pubianos, pico de velocidade em estatura e menarca. Já para o 

sexo masculino são: desenvolvimento de genitais, pelos pubianos, pico de 

velocidade em estatura, aparecimento dos pelos axilares, aumento do volume 

testicular e pelos faciais (MAGALHÃES; MENESES, 2012; RÉ, 2011).  

Além da sua fundamentação em processos biológicos, somáticos, e 

mudanças fisiológicas e morfológicas, essa fase da vida envolve uma construção 

social ao longo da história, cujas manifestações são fortemente influenciadas por 

diversos fatores, entre eles os econômicos, políticos e culturais do ambiente no qual 

o indivíduo está inserido (GROSSMAN, 2010). 

A definição exclusivamente etária da adolescência, dos 10 aos 19 anos, 

torna-se arbitrária na medida em que não considera as peculiaridades variantes de 

acordo com os aspectos econômicos e culturais da sociedade em que vivem esses 

adolescentes. Atualmente, as circunstâncias sociais vivenciadas, seja no Brasil ou 

em outros países ao longo do mundo, aumentam o período da adolescência ao 

prolongarem o período de formação escolar e a competitividade do mercado 

profissional. Com isso, prolonga-se a permanência na fase da adolescência, o que 

lhes estende o tempo de dependência da família e os distancia das 

responsabilidades da vida adulta (ARAÚJO et al., 2011). 
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As experiências do mundo dos adolescentes, embora possuam diversos 

elementos em comum, dependem do contexto psicossocial vivenciado. Enquanto 

exemplo, nas classes sociais menos favorecidas o adolescente tende a iniciar e 

terminar mais cedo o adolescer, enquanto em classes mais favorecidas esse 

período pode ocorrer mais cedo, mas termina mais tarde (ARAÚJO et al., 2011).  

O contexto socioeconômico influencia, por sua vez, os fatores determinantes 

dos problemas de crescimento em adolescentes. De acordo com Pedraza e Queiroz 

(2011), o déficit de crescimento em crianças e adolescentes representa, 

majoritariamente, um problema nutricional multicausal. Nos países em 

desenvolvimento, esses fatores se associam com frequência às carências 

nutricionais e doenças que afetam negativamente o crescimento e desenvolvimento. 

Já nos países desenvolvidos, esses transtornos se devem em grande parte aos 

fatores determinantes genéticos.  

Inseridos nesse complexo contexto da adolescência, encontram-se três 

importantes conceitos, distintos em sua essência, mas igualmente relevantes: o 

crescimento, o desenvolvimento e a maturação. Esses termos são apresentados 

separadamente pela literatura científica, muito embora a maioria dos estudos não 

faça a devida distinção sobre o que compõe e o que significa especificamente cada 

um desses fenômenos.  

De acordo com Duarte (1993), o crescimento diz respeito às mudanças no 

tamanho do corpo como um todo ou de suas partes, decorrente, de modo geral, do 

aumento do número de células. O desenvolvimento, para esse mesmo autor, se 

refere às alterações nas funções orgânicas de um indivíduo ao longo do tempo. A 

maturação, por sua vez, contempla as variações na velocidade e no tempo de 

surgimento de determinadas características, o que torna o indivíduo apto a atingir a 

maturidade biológica.  

Duarte (1993) afirma ainda que as inter-relações entre crescimento, 

desenvolvimento e maturação nas crianças brasileiras ainda é pouco conhecida. De 

modo mais específico, o desenvolvimento pode ser descrito de acordo com o 

domínio progressivo de algumas funções sobre as quais é obtido um 

aperfeiçoamento: desenvolvimento sensorial; habilidades motoras grossas e finas; 

desenvolvimento da linguagem; desenvolvimento social, emocional e cognitivo. De 
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forma contrária ao crescimento, o desenvolvimento não pode ser medido com um 

mesmo indicador no decorrer da vida (PEDRAZA; QUEIROZ, 2011).  

No âmbito do crescimento, a literatura afirma que esse fenômeno abrange 

conotações diversas, entre as quais se incluem os aspectos sociais e fisiológicos 

relacionados às alterações no tamanho e forma do corpo, referindo-se, pois, às 

medidas corporais, algo que se mede, adotando-se um enfoque claramente físico 

sobre o crescimento (MONTEIRO, 2013). 

Destarte, as investigações científicas atestam que o crescimento e o 

desenvolvimento possuem concepções fisiológicas diferentes, ocorrem 

paralelamente e possuem significados associados, e por isso mantém estreita 

relação. Dessa forma, são processos simultâneos e diferenciados, apesar de 

possuírem fatores determinantes em comum, de modo que muitos dos fatores que 

atuam sobre o crescimento, também o fazem sobre o desenvolvimento 

(MARCONDES; SETIAN; CARRAZA, 2012; PEDRAZA; QUEIROZ, 2011).  

Os profissionais da saúde, em especial médicos e enfermeiros, devem estar 

aptos para monitorar o tempo e a progressão da puberdade, além de identificarem 

padrões anormais de crescimento e assim obterem intervenções mais eficazes 

(CHULANI; GORDON, 2014).   

A produção científica acerca dessa temática prioriza o estudo do atraso de 

crescimento em crianças mais jovens, tendo em vista a maior prevalência desse 

transtorno nessa população. No entanto, a adolescência é uma fase determinante 

para a idade adulta, além de ser uma das etapas de maior crescimento ao longo da 

vida (MAGALHÃES; MENESES, 2012).  

A partir da compreensão das diversas transformações ocorridas ao longo da 

adolescência, percebe-se ser esta uma fase permeada por uma particular 

complexidade. Aliado às peculiaridades dessa fase, encontram-se as dificuldades 

apresentadas pela literatura em classificar os fenômenos do crescimento e 

desenvolvimento enquanto fenômenos dissociados. 

Adversamente, Souza e Veríssimo (2013) asseveram que o crescimento e 

desenvolvimento são fenômenos separados, e por isso com características e 

definições diferentes, sujeitos, portanto, a intervenções diversas. Esses autores, ao 

realizarem estudo sobre desenvolvimento infantil e revisão do diagnóstico de 
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enfermagem Atraso no crescimento e no desenvolvimento, presente na taxonomia II 

da NANDA internacional, edição 2012-2014, propõem a separação desses dois 

núcleos conceituais (SOUZA, 2014).  

A NANDA internacional trata-se de um sistema de classificação de 

diagnósticos de enfermagem (DE), sendo um dos mais divulgados em âmbito 

mundial de acordo com Garcia e Nóbrega (2009). Em sua edição de 2015-2017, 

optou pela exclusão do DE Atraso no crescimento e no desenvolvimento, por 

acreditar que “mais investigações devam ser feitas a fim de separar os focos do 

diagnóstico de crescimento e desenvolvimento em dois conceitos diagnósticos 

distintos” (HERDMAN, 2012 p. 556).  

Destarte, fica evidenciada a crescente necessidade de clarificação dos 

termos de uso próprio da enfermagem, por ora representados pelos diagnósticos de 

enfermagem, a fim de que se tenham conceitos mais claros e precisos, direcionados 

às necessidades do indivíduo. A partir da identificação acertada do problema será 

possibilitado o planejamento das intervenções apropriadas, para posterior 

implementação e avaliação dos resultados.  

Somado à imprescindibilidade de separação desses fenômenos em face da 

sua ocorrência conjunta em um só rótulo diagnóstico, há a necessidade da 

elaboração de DE voltados para o adolescente, visto que os diagnósticos constantes 

na taxonomia II da NANDA internacional não apresentam indicadores clínicos 

apropriados às especificidades desses indivíduos. Diante desse contexto, o presente 

estudo objetiva construir um diagnóstico de enfermagem voltado ao atraso do 

crescimento em adolescentes.    

O diagnóstico de enfermagem refere-se a um “julgamento clínico sobre as 

respostas do indivíduo, da família e/ou da comunidade aos problemas de saúde e 

aos processos vitais atuais ou potenciais” (HERDMAN, 2012, p. 571). Esse elemento 

se relaciona diretamente ao planejamento da assistência, subsidiando a escolha de 

intervenções de enfermagem necessárias ao alcance dos resultados almejados para 

uma clientela específica (BRANDALIZE; KALINOWSKI, 2005; FOSCHIERA; VIEIRA, 

2004; GORDON, 1994).    

A principal justificativa para a elaboração de uma estrutura diagnóstica 

referente ao atraso do crescimento em adolescentes está pautada na necessidade 
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da utilização, pelo enfermeiro, de uma linguagem clara e precisa, voltada às 

necessidades particulares dessa clientela. Nesse sentido, é imprescindível que esse 

profissional seja capaz de realizar identificação acurada do problema apresentado 

pelo sujeito, para que, em face disso, possa intervir adequadamente.  

Nesse ínterim, o grau de dificuldade conferida ao diagnosticador, ao se ter 

um DE com dois núcleos conceituais distintos e tão complexos, como no Atraso no 

crescimento e no desenvolvimento, pode oferecer barreira ao julgamento clínico 

preciso por parte do enfermeiro. Aliado a isso, as ferramentas avaliativas para esses 

dois fenômenos são também complexas e precisam ser abordadas separadamente.  

Ademais, as necessidades requeridas pelos adolescentes, em face dessa 

particular fase de transformações, exigem uma estrutura diferenciada no 

concernente aos indicadores clínicos quando comparada aos indicadores 

evidenciados pelas crianças. Na NANDA-internacional edição 2012-2014 as 

características definidoras e fatores relacionados do Atraso no crescimento e 

desenvolvimento em muito dizem respeito à faixa etária infantil, não contemplando, 

pois, as especificidades dos adolescentes.  

Para que os diagnósticos de enfermagem sejam aprimorados ou mesmo 

formulados, é necessário que se desenvolva uma análise conceitual, momento no 

qual se realizará uma revisão da literatura para posterior construção do 

conhecimento (HERDMAN, 2012; WALKER; AVANT, 2011). Um diagnóstico de 

enfermagem, apesar de não ser um conceito em si, é composto por um núcleo 

conceitual. Esse núcleo possibilita o estabelecimento de relações temporais entre os 

fatores que antecedem a formulação de um conceito e os que o sucedem, enquanto 

consequentes (LOPES; SILVA; ARAÚJO, 2013).   

É imprescindível, portanto, compreender a utilização desses saberes 

estruturados enquanto ferramentas tecnológicas voltadas ao aperfeiçoamento do 

cuidado. Isso exige dos profissionais novas atitudes, condutas, e forma de ser e 

pensar na perspectiva de produção de novos conhecimentos e evidências que 

consubstanciem sua prática (SILVA, 2012). Ademais, o trabalho da enfermagem 

deve ser percebido nesse contexto enquanto trabalho vivo em ato, o qual consome 

trabalho morto para que seja reconhecido como tal (MERHY, 2002).  
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Ao longo desse processo de cuidado em saúde, a utilização de tecnologias 

que proporcionem inovações e transformações é indispensável à prática 

assistencial. Nesse contexto, a utilização de tecnologias leve-duras, definidas por 

Mehry (2002) como recursos que se sustentam nos saberes das diversas ciências, 

confere maestria ao desempenho do processo de trabalho do enfermeiro. Isso posto, 

infere-se que a construção de conhecimento e transformação da prática irá 

proporcionar avanço real e significativo para delimitação do papel do enfermeiro em 

seu processo de trabalho (SILVA, 2012).  

Diante da problemática exposta se buscará responder aos seguintes 

questionamentos: Como se expressa o conceito atraso do crescimento no contexto 

do adolescente? Quais são os atributos, antecedentes e consequentes, e suas 

respectivas definições conceituais e operacionais para o atraso no crescimento no 

contexto do adolescente?  
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 OBJETIVO GERAL 

- Construir o diagnóstico de enfermagem Atraso do crescimento no contexto do 

adolescente. 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Identificar os atributos, antecedentes e consequentes do atraso do crescimento no 

contexto do adolescente, a partir da literatura; 

- Construir definição para o fenômeno atraso do crescimento no contexto do 

adolescente, bem como definições conceituais e operacionais para os antecedentes 

e consequentes para esse fenômeno;  

- Propor uma estrutura de diagnóstico de enfermagem para o Atraso do crescimento.  
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3 REVISÃO DE LITERATURA 

 

3.1 O CRESCIMENTO E SUAS PARTICULARIDADES NO ADOLESCENTE 

 

O crescimento físico trata-se de um processo dinâmico, complexo e 

contínuo, compreendido como o aumento do corpo como um todo ou de suas partes, 

podendo ser medido, por exemplo, em centímetros e quilos (COUTINHO, 2011; 

GLANER et al., 2005). As modificações no tamanho corporal decorrem basicamente 

de três processos celulares: da hiperplasia, aumento do número de células; da 

hipertrofia, aumento do tamanho das células; e do aumento das substâncias 

intercelulares, que permitem a agregação celular (PIRES; LOPES, 2004). 

O crescimento, enquanto processo, resulta do somatório de fenômenos 

celulares, biológicos, bioquímicos e morfológicos, os quais sofrem influência tanto de 

fatores intrínsecos (genéticos), quanto de fatores extrínsecos (ambientais) 

(PETROSKI et al., 2008).  

Os fatores genéticos estão relacionados aos genes contidos nos 

cromossomos do núcleo celular, de modo que a metade é proveniente da mãe e a 

metade do pai. Esses fatores são capazes de influenciar a altura final do indivíduo, 

ritmo de crescimento, início e velocidade do desenvolvimento puberal, maturação 

óssea, e o desenvolvimento dentário (COUTINHO, 2011). Entre as condições 

ambientais que podem influenciar o crescimento, merecem destaque a alimentação, 

estimulação biopsicossocial, as doenças, nível sócio econômico, estresse 

psicológico, atividade física, entre outros (COUTINHO, 2011; GLANER, 2002; 

PIRES; LOPES, 2004).  

O crescimento físico divide-se em quatro subtipos: o crescimento somático 

ou geral, o qual abrange a maioria das medidas corporais e do crescimento 

orgânico, em específico o sistema musculoesquelético, o fígado e os rins; o 

crescimento neural, correspondente ao crescimento do cérebro, cerebelo e 

perímetro cefálico, cujo período de maior crescimento ocorre entre a concepção e os 

dois anos de idade; o crescimento genital, representado pelas características 

sexuais primárias e secundárias, as quais se tornam evidentes durante a puberdade; 

e o crescimento linfoide, o qual diz respeito ao timo, gânglios linfáticos, amígdalas e 
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adenóide, os quais se apresentam em processo de involução durante a 

adolescência (SEIDEL et al., 2007). 

Apesar de o crescimento iniciar-se no momento da fertilização da célula-ovo 

e se estender ao longo de toda a vida, do ponto de vista clínico, a sua vigilância se 

restringe ao período da vida compreendido entre a fecundação e a adolescência 

(ROSENBLOOM, 2007). É durante a adolescência que o crescimento esquelético se 

completa, momento no qual as epífises dos ossos longos se fundem completamente 

(SEIDEL et al., 2007). Ao longo desse período, o indivíduo incorpora cerca de 20% a 

25% da sua estatura final e de 40% a 50% de seu peso (LOURENÇO; QUEIROZ, 

2010). Com exceção do primeiro ano de vida, o período da puberdade é a fase do 

desenvolvimento humano de maior crescimento em altura e modificações na 

composição corporal (CHIPKEVITCH, 2001). 

É exigida complexa interação e equilíbrio entre diversos hormônios para que 

o crescimento e desenvolvimento normais se estabeleçam. O hormônio do 

crescimento (GH) é secretado pela hipófise e controlado por dois hormônios 

hipotalâmicos, o hormônio liberador do hormônio do crescimento (GHRH), o qual 

estimula a hipófise a liberá-lo; e a somatostatina, a qual inibe a liberação do GHRH e 

do hormônio estimulador da tireóide. O GH necessita do fator de crescimento IGF-I, 

o qual se assemelha à insulina, para estimular o crescimento muscular e 

esquelético. O IGF-I tem sua produção regulada pelo GH, hormônios da tireoide e 

provavelmente pela insulina (SEIDEL et al., 2007). 

O período da puberdade se inicia logo após reativação dos neurônios 

hipotalâmicos e tem como um dos seus fatores precipitantes o aumento da 

concentração de leptina. Esse hormônio é produzido pelo tecido adiposo e envia ao 

sistema nervoso central a informação de que o estado nutricional e a massa 

gordurosa corporal estão presentes em quantidade adequada para suportarem as 

mudanças e os processos requeridos para o crescimento (EISENSTEIN; COELHO, 

2008; SEIDEL et al., 2007). A secreção do GHRH promove, portanto, a liberação 

pulsátil dos hormônios luteinizante (LH) e folículo-estimulante (FSH) pela hipófise, os 

quais estimulam as gônadas a liberar os hormônios sexuais estrógeno e 

testosterona e a partir daí decorre uma série de modificações corporais específicas 

desse período (EISENSTEIN; COELHO, 2008).  
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A puberdade envolve as alterações biológicas que permitem o completo 

crescimento, desenvolvimento e maturação do indivíduo, assegurando assim a 

capacidade de reprodução e perpetuação da espécie humana (COUTINHO, 2011; 

EISENSTEIN; COELHO, 2008). É ao longo dessa etapa que ocorrem modificações 

biológicas em todos os órgãos. A idade de início e a duração da puberdade sofrem 

variações individuais, a partir de influência genética ambiental, conforme já 

elucidado. Nas meninas, a puberdade comumente ocorre dois anos antes do que 

nos meninos. A puberdade demarca a adolescência de modo a dividi-la em três 

períodos, a saber: pré-púbere, púbere e pós-púbere; a depender se o indivíduo já 

iniciou ou não as transformações próprias da fase (COUTINHO, 2012).  

De acordo com Marshall e Tanner (1969), as principais manifestações da 

puberdade são: crescimento rápido; mudanças na composição corporal 

(principalmente na quantidade e distribuição de gorduras em associação com o 

crescimento do esqueleto e músculos); desenvolvimento das gônadas; aumento dos 

órgãos reprodutivos e aparecimento dos caracteres sexuais secundários; além do 

desenvolvimento dos sistemas circulatório e respiratório. 

A complexa interação hormonal ocorrida durante a adolescência é 

imprescindível ao estirão de crescimento normal e à maturação sexual. O estirão, 

também denominado aceleração da velocidade de crescimento, apresenta diferença 

significativa entre os sexos, de modo que, nas meninas ocorre no início da 

puberdade, e cujo pico ocorre por volta dos 11,5 anos; enquanto que nos meninos 

esse mesmo evento ocorre na fase intermediária, e seu pico de crescimento se dá 

por volta dos 13,9 anos de idade (COUTINHO, 2012; PIRES; LOPES, 2004). 

Essa fase de aceleração dura em média 2 anos, e durante o pico de 

velocidade o adolescente atinge cerca de 90% da sua estatura final. Na vigência do 

estirão, a velocidade de crescimento aumenta gradativamente, chegando a uma 

incorporação de 10 a 12 cm/ano em indivíduos do sexo masculino, e 8 a 10 cm/ano 

no sexo feminino. Após aceleração, decorre a fase de desaceleração do 

crescimento, durante a qual o ganho de estatura é algo em torno de 6 a 7 cm/ano, 

até que ocorra cessação do crescimento somático (COUTINHO, 2012).  

Após esse período de elevado crescimento estatural, ocorre um significativo 

aumento ponderal, durante o qual o adolescente incorpora cerca de 50% do seu 

peso final. Além da mudança de peso, ocorrem importantes modificações de forma e 
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composição do corpo. É nesse momento que as distintas formas corporais são 

estabelecidas entre os sexos feminino e masculino, em um fenômeno denominado 

dismorfismo sexual, resultante do desenvolvimento esquelético e dos tecidos 

muscular e adiposo. Nas meninas, o depósito de gordura ocorre predominantemente 

na região das mamas e dos quadris. Nos meninos, ocorre acentuado 

desenvolvimento de massa muscular, além do crescimento do diâmetro bi-acromial, 

o que fornece definição da forma masculina (LOURENÇO; QUEIROZ, 2010).    

Inserido no contexto da maturação sexual e do crescimento genital, o 

surgimento das características sexuais primárias e secundárias se caracteriza 

enquanto importante modificação ocorrida no período pubertário. Essas 

modificações, no entanto, são mais bem compreendidas no âmbito do 

desenvolvimento físico (EISENSTEIN; COELHO, 2008).  

 

3.2 AVALIAÇÃO DO CRESCIMENTO EM ADOLESCENTES 

 

De acordo com Zeferino et al. (2003), ao se avaliar o crescimento de 

adolescentes é mais seguro trabalhar com o conceito de puberdade, ou seja, a 

compreensão das modificações biológicas ocorridas na adolescência. Segundo Silva 

(2008), o crescimento é avaliado por meio da antropometria. Tradicionalmente, o 

crescimento pode ser mensurado a partir das medições em centímetros (estatura) ou 

quilogramas (peso corporal), além de outras medidas antropométricas, tais como 

perímetros corporais, altura tronco-cefálica, comprimento de membros inferiores, e 

diâmetros ósseos (GLANER, 2002; GONZALES; PINHEIRO; BERGMAN, 2011).  

De acordo com Brasil (2013), o crescimento pode ser avaliado por meio de 

curvas, as quais deverão ser comparadas a um determinado padrão de referência, 

sendo atualmente recomendado o da Organização Mundial de Saúde (2007) para tal 

fim. Essas curvas se utilizam de dois conceitos estatísticos: média e desvio padrão, 

ou mediana e percentis. Deve-se valer da informação de que a altura, por exemplo, 

apresenta distribuição gaussiana (normal), fazendo com que média e mediana 

apresentem valores próximos e que ambos os lados da distribuição, acima e abaixo 

da média, apresentem áreas assemelháveis. Ademais, para avaliação do 
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crescimento e do estado nutricional são utilizados o escore Z ou unidades de desvio 

padrão (ZEFERINO et al., 2003). 

 No gráfico de estatura por idade, acima do escore z-2 a estatura é 

considerada adequada para a idade; acima do escore z-3 e abaixo do z-2, é inferida 

a baixa estatura para a idade; caso sejam inferiores ao escore z-3, serão 

consideradas muito baixas para a idade (OMS, 2007; ZEFERINO et al., 2003). Cabe 

ressaltar que as diferenças entre os sexos são consideradas por meio da existência 

de gráficos diferentes. 

 

Figura 1- Gráficos de crescimento do sexo masculino e feminino 

(respectivamente), dos 10 aos 19 anos. 

 

Fonte: Brasil (2013). 

A massa corporal é mensurada a partir da obtenção do peso, em 

quilogramas, e poderá ser avaliada em razão do cálculo do índice de massa 

corpórea (IMC). Esse índice se baseia na divisão da massa corporal pela estatura 

(GLANER, 2002). A OMS (2007) recomenda a utilização do gráfico de IMC para 

idade, a fim de que essa variável seja comparada a padrões de referência 

internacionais. No gráfico, o IMC estará adequado para idade quando seus valores 

se mantiverem entre os escores z-2 e z+1; acima de z+2 considerar-se-á obesidade; 

valores acima de z+1 e abaixo de z+2 serão considerados sobrepeso; enquanto que 

os valores inferiores ao escore z-2 serão considerados como magreza.  



25 
 

 

Figura 2 – Gráficos de IMC por idade, referentes aos sexos masculino e 

feminino (respectivamente), dos 10 aos 19 anos. 

 

Fonte: Brasil (2013). 

A avaliação da velocidade de crescimento (aumento da estatura no período 

de um ano) é medida em centímetros por ano e não deve ser verificada a partir de 

intervalos inferiores a seis meses, tendo em vista que o crescimento sofre influência 

de fatores sazonais. Para esse tipo de avaliação podem ser usados gráficos de 

Tanner e Whitehouse (COUTINHO, 2012). 

Figura 3 - Gráficos de velocidade de crescimento dos sexos masculino e 

feminino (respectivamente).  

 

Fonte: Coutinho (2012). 
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O cálculo do alvo estatural trata-se de uma avaliação reconhecidamente 

importante por relativizar a altura do adolescente à altura dos pais, levando em 

consideração, pois, o seu caráter genético. Deve-se medir a altura do pai e da mãe 

para então se estabelecer o alvo parental. A fórmula a ser desenvolvida é a 

seguinte: para os meninos se utilizará: ((estatura paterna) + estatura materna + 13) ± 

8,5 cm) / 2; e para as meninas se utilizará: ((estatura paterna – 13) + (estatura 

materna) ± 8,5 cm) / 2 (COUTINHO, 2012). 

Além das formas de avaliação supracitadas, poder-se-á avaliar o 

crescimento do adolescente a partir da mensuração das seguintes variáveis: altura 

tronco-cefálica, comprimento de membros inferiores, perímetro do antebraço e os 

diâmetros ósseos biestilóide rádio-ulnar e biepicondiliano do fêmur (GLANER, 2005). 

A altura tronco-cefálica e comprimento de membros inferiores são importantes para 

verificação do crescimento no sentido longitudinal. O comprimento dos ossos está 

sob forte influência de fatores genéticos, já os diâmetros se relacionam mais 

fortemente aos fatores ambientais, a exemplo do exercício físico. Por esse motivo, 

torna-se relevante não somente a obtenção de medidas referentes ao comprimento, 

como também a mensuração dos diâmetros ósseos (GLANER, 2002).  

 

3.3 ATRASO DO CRESCIMENTO EM ADOLESCENTES 

 

Diversas modificações nos órgãos e sistemas podem afetar diretamente o 

crescimento de crianças e adolescentes, sejam essas de origem endócrina ou não 

(CAÑAVERAL et al., 2009).  A falha no crescimento, apesar de não ser propriamente 

uma doença, trata-se de um sinal de extrema relevância a ser observado nesses 

indivíduos, pois essa alteração pode prejudicar de várias formas o desenvolvimento 

infantil. Entre elas, podem-se ressaltar perturbações no desenvolvimento somático, 

na maturação psicossocial e motora, e consequentemente, no desempenho 

cognitivo e função imunológica (NÜTZENADEL, 2011). 

A definição da insuficiência de crescimento inclui estar abaixo do peso, ter 

perda ou ganho insuficiente de peso e de comprimento durante a infância ou 

adolescência. De um modo geral, essa falha é causada por uma escassez de 

nutrientes. Sem nutrientes, o crescimento é débil ou praticamente inexistente 
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(MAGALHÃES; MENESES, 2012). Atualmente, constata-se uma diminuição 

significativa nos índices de desnutrição infantil ao longo de todo o mundo, e por isso 

atribui-se às doenças subjacentes o principal fator predisponente para os déficits de 

crescimento nessa clientela (NÜTZENADEL, 2011). 

Enquanto causas de crescimento anormal, inferior ao que se espera, 

merecem destaque as doenças sistêmicas crônicas, a exemplo das doenças 

infamatórias intestinais, fibrose cística, doença renal crônica, artrite juvenil, doenças 

hematológicas, déficits nutricionais, entre diversas outras. O grau em que uma 

doença afeta o crescimento depende não só do seu tipo, como de sua gravidade e 

de fatores individuais. Além das doenças crônicas, as síndromes genéticas, os 

defeitos na função endócrina, e as causas idiopáticas também podem atuar como 

fator etiológico do atraso do crescimento em adolescentes (ROGOL, 2014) 

É relevante destacar que uma altura inferior à média entre indivíduos de 

mesmo sexo e idade, o que caracteriza a baixa estatura, apresenta não só variantes 

anormais, conforme o que se expõe acima, como também apresenta variantes 

normais. Nessas últimas, os indivíduos são capazes de atingir um crescimento final 

conforme o que lhes foi programado geneticamente, mas esse processo ocorre de 

forma mais lenta. Essas variantes são a baixa estatura familiar, na qual o indivíduo 

apresenta uma velocidade de crescimento normal, mas estatura final inferior à 

média; e o atraso constitucional do crescimento e puberdade, no qual o adolescente 

alcança o seu potencial genético estatural, mas enfrenta uma fase de velocidade de 

crescimento abaixo do esperado (ROGOL, 2014).    

Nesse ínterim, é sabido que o atraso do crescimento no contexto do 

adolescente pode trazer complicações relevantes à sua saúde, acarretando desde o 

retardo da maturação sexual, pelo impacto causado no sistema hormonal, como 

retardo em outros aspectos importantes do desenvolvimento (ALVES et al., 2009). 

Acerca do desenvolvimento, esse pode subdividir-se em três domínios, a saber: 

domínio biossocial, cognitivo e psicossocial; de modo que as alterações do 

crescimento possam afetar negativamente particularidades de cada um desses 

domínios. Cabe destacar que o fenômeno do crescimento está intrinsecamente 

relacionado ao desenvolvimento biossocial, sendo, portanto, um de seus 

constituintes (BERGER, 2003). Diante desse contexto, fica evidenciada a relevância 



28 
 

de se identificar claramente a ocorrência desse fenômeno em indivíduos de 10 a 19 

anos. 

 

4 MÉTODO 

 

4.1 TIPO DO ESTUDO 

 

Trata-se de um estudo de análise de conceito, conforme modelo proposto 

por Walker e Avant (2011). Um conceito se trata de uma ideia ou construção mental 

elaborada acerca de um determinado fenômeno (POLES; BOUSSO, 2009). Sua 

finalidade consiste em promover uma comunicação efetiva e permitir que, a partir 

dele, situações possam ser descritas. Tendo em vista o caráter dinâmico atribuído a 

essa representação da realidade, é válido ressaltar que os conceitos são mutáveis, a 

depender do contexto, do recorte temporal, e das suas aplicações e usos 

(FERNANDES et al., 2011). 

A análise de conceito será operacionalizada pela revisão integrativa da 

literatura. Cada etapa será detalhada a seguir. 

    

4.2 ANÁLISE DE CONCEITO 

 

Um diagnóstico de enfermagem, apesar de não ser um conceito em si, é 

composto por um núcleo conceitual. Esse núcleo possibilita o estabelecimento de 

relações temporais entre os fatores que o antecedem e o sucedem, enquanto 

consequentes (LOPES; SILVA; ARAÚJO, 2013). Outrossim, para que sejam 

aperfeiçoados ou mesmo formulados novos diagnósticos de enfermagem, é 

necessário que se desenvolva uma análise conceitual, momento no qual se realizará 

uma revisão da literatura para posterior construção do conhecimento (HERDMAN, 

2012; WALKER; AVANT, 2011).  
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O objetivo da análise é trazer o conceito próximo ao uso na prática clínica ou 

na pesquisa, e assim contribuir para o desenvolvimento de novas teorias ou teste 

das já existentes (BOUSSO et al., 2014).  

 

4.2.1 Análise de conceito proposta por Walker e Avant (2011) 

 

O modelo supracitado é o mais utilizado na enfermagem (FERNANDES et 

al., 2011). Conforme Walker e Avant (2011), esse modelo inclui 8 passos 

sequencialmente descritos,  algum dos quais ocorrem em concomitância, mas serão 

a seguir explanados separadamente a fim de facilitar o entendimento:  

1) Seleção do conceito: a escolha do conceito deverá refletir o interesse do 

pesquisador, de modo a retratar seu problema de pesquisa ou sua prática. O 

conceito selecionado para a presente análise foi o atraso do crescimento.  

2) Determinação dos objetivos da análise conceitual: essa etapa se refere à 

finalidade da análise do conceito. Nela, o pesquisador deverá saber o porquê que se 

está desenvolvendo uma análise conceitual. No presente estudo, objetivou-se 

analisar o fenômeno atraso do crescimento no contexto do adolescente, a fim de 

subsidiar a sua identificação na prática clínica por parte do profissional enfermeiro. 

Por fim, enseja-se a construção do diagnóstico de enfermagem Atraso do 

crescimento.   

3) Identificação dos possíveis usos do conceito: essa etapa é 

operacionalizada a partir de uma ampla busca na literatura, durante a qual será 

avaliada as mais diversas fontes: literatura impressa, dicionário e literatura 

eletrônica, na perspectiva das variadas áreas do conhecimento científico. Para pô-la 

em prática procedeu-se a revisão integrativa da literatura, com vistas a obter amplos 

resultados que abordem o conceito em questão.  

4) Determinação dos atributos definidores: nessa etapa o pesquisador 

extraiu dos estudos palavras ou expressões que representem a essência do 

conceito, bem como a principal ideia que por ele é transmitida e quais características 

lhes são vinculadas. Trata-se, pois, de uma fase crucial, para elaboração da 

definição dos diagnósticos de enfermagem. Logo em seguida à identificação dos 
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atributos uma definição para o atraso do crescimento no contexto do adolescente foi 

proposta.  

5) Construção de um caso modelo: nesse momento se busca elaborar um 

protótipo exemplificativo do uso do conceito. Para sua elaboração, foram utilizados 

dados fictícios, expostos de modo que fique claro ao leitor que o conceito se aplica 

nitidamente àquele caso. 

 6) Construção de casos adicionais (limite, relacionado, contrário, inventado 

ou ilegítimo): ao longo dessa etapa buscou-se fornecer subsídios ao leitor para que 

seja capaz de discernir que está diante de um exemplo claro de oposição ao 

conceito. Optou-se, portanto, pela construção do caso adicional do tipo contrário, 

também elaborado com base em dados fictícios.  

7)  Identificação dos antecedentes e consequentes do conceito: esses 

elementos tratam-se de eventos necessários à ocorrência do conceito ou dele 

consequentes. Os antecedentes ocorrem temporalmente antes do conceito, e os 

consequentes surgem como resultado da ocorrência do conceito. Os antecedentes e 

consequentes foram identificados a partir dos estudos encontrados na revisão da 

literatura e encontram-se dispostos em quadros, nos resultados. 

8)  Definições operacionais: expressam os meios pelos quais os 

antecedentes e os consequentes podem ser mensurados no mundo real. Esses 

dados são úteis à prática clínica, ao propiciar indicadores clínicos concretos, 

passíveis de mensuração, que determinem a ocorrência do conceito. As definições 

operacionais, bem como as conceituais encontram-se dispostos em quadros 

juntamente com os antecedentes e consequentes do conceito, identificados em 

revisão de literatura e em livros-texto clássicos.  

 

4.2.2 Revisão Integrativa da Literatura segundo Whittermore e Knafl (2005) 

 

A revisão integrativa da literatura, destacada no meio acadêmico como uma 

das mais amplas metodologias de revisão, objetiva reunir e sumarizar os 

conhecimentos disponíveis na comunidade científica acerca de determinado tema 

(WHITTEMORE; KNAFL, 2005). Destarte, esse tipo de revisão atinge o propósito de 
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subsidiar a análise conceitual, permitindo, após busca exaustiva na literatura, que 

sejam identificados todos os possíveis usos do conceito em questão.  

O processo de revisão proposto por Whittermore e Knalf (2005) 

desenvolveu-se com base nas seguintes etapas: 

1) Identificação do problema 

Nessa etapa foi estabelecida a questão de pesquisa e os objetivos 

propostos. Após ser determinado o conceito de interesse, delimitou-se que o tema 

da pesquisa seria a ele correspondente: o atraso no crescimento no contexto do 

adolescente. 

Destarte, com o intuito de abordar o referido tema, definiu-se como objetivo 

de pesquisa: apresentar o conhecimento produzido sobre o atraso do crescimento, 

seus atributos definidores, antecedentes e consequentes no contexto do 

adolescente.  

Nesse sentido, as questões que nortearam a busca foram: Quais são os 

atributos do conceito Atraso do crescimento, no contexto do adolescente, capazes 

de defini-lo? Quais são os antecedentes e os consequentes do Atraso do 

crescimento no contexto do adolescente? Quais são as definições conceituais e 

operacionais dos antecedentes e consequentes do Atraso do crescimento? 

 

2) Busca na literatura 

O processo de busca ocorreu nas seguintes bases de dados: Literatura 

Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS), Cumulattive Index to 

Nursing and Allied Health Literature (CINAHL), PUBMED (National Library of 

Medicine and Nattional Institutes of Health), SCOPUS, Science Direct, Web of 

Science; além da busca em período direcionado à saúde do adolescente: Journal of 

Human Growth and Development (JHGD).  

A fim de responder aos questionamentos propostos, utilizou-se o vocabulário 

Medical Subject Headings (MeSH ) of U.S. National Library of Medicine (NLM), em 

língua inglesa, e o vocabulário estruturado e trilíngue Descritores em Ciências da 

Saúde (DeCS), disponível na Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), para identificação 

dos seguintes descritores: crescimento e desenvolvimento, insuficiência de 
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crescimento e adolescente; e suas sinonímias em inglês: growth and development, 

failure to thrive, e adolescent. A fim de ampliar o processo de busca, as seguintes 

palavras-chave foram utilizadas: atraso, atraso do crescimento físico, atraso do 

crescimento somático e atraso puberal; com suas respectivas sinonímias em inglês: 

delay, delayed physical growth, delayed somatic growth, e pubertal delay.   

A partir desses descritores e palavras-chave, foram estabelecidos os 

seguintes cruzamentos: #1 delay AND growth and development AND adolescent; #2 

failure to thrive AND adolescent; #3 delayed physical growth AND adolescent; #4 

delayed somatic growth AND adolescent; e #5 pubertal delay AND adolescent.  

Os critérios de inclusão estabelecidos foram: estudos completos disponíveis 

eletronicamente; estudos disponíveis nos idiomas Português, Inglês ou Espanhol; 

estudos completos que abordem a temática do atraso no crescimento em 

adolescentes. Como critérios de exclusão foram adotados: estudos em formatos de 

editoriais, carta ao leitor e outros estudos de revisão.  

Essa etapa ocorreu entre os meses de fevereiro a maio de 2016, de modo 

que, durante esse período, cada base de dados foi acessada por dois pesquisadores 

em um único dia, em computadores diferentes, esgotando-se a busca por 

publicações, de modo a garantir maior confiabilidade e fidedignidade aos resultados 

obtidos na revisão.  

Visando sistematizar as buscas a serem realizadas durante a revisão, foi 

elaborado um protocolo (APÊNDICE A), composto pelo tema da revisão, objetivo, 

questões norteadores, bases de dados, descritores e sua sinonímia em inglês, e os 

cruzamentos utilizados na busca. Além disso, no protocolo estão descritos os 

critérios de inclusão e de exclusão para a seleção dos estudos, as estratégias para 

coleta dos dados, como também a estratégia para avaliação e síntese dos dados, 

durante a qual foi utilizado o modelo de análise conceitual proposto por Walker e 

Avant (2011). 

3) Avaliação dos dados 

A partir do resultado inicial obtido nas bases de dados, foi feita, a princípio, a 

leitura dos títulos e resumos dos estudos encontrados, por dois pesquisadores. Caso 

não fosse possível discernir sobre sua adequabilidade aos critérios da pesquisa, o 

estudo era lido na íntegra, de modo a proporcionar maior segurança quanto à sua 



33 
 

seleção. Finalmente, foram selecionados todos os estudos que responderam às 

questões norteadoras e que obedeceram aos critérios de inclusão.  

Os resultados iniciais apresentados após as buscas com os cruzamentos 

propostos nas bases de dados, bem como o quantitativo após aplicação dos critérios 

de inclusão e exclusão, e a amostra final são ilustrados abaixo por meio de quadros. 

Foi elaborado um quadro para cada um dos cruzamentos mencionados, totalizando 

os cinco quadros dispostos abaixo.  

 

Quadro 1 – Resultados obtidos a partir do primeiro cruzamento Atraso AND 

crescimento e desenvolvimento AND adolescente: amostra inicial; quantitativo 

obtido por cada pesquisador; e o quantitativo final obtido após consenso, em 

cada base de dados. Natal/ RN, 2016. 

  CRUZAMENTO 1  

Atraso AND 
Crescimento e 

desenvolvimento 
AND Adolescente 

 

 

Base de 
dados 

Amostra 
inicial 

Após critérios de inclusão e 
de exclusão 

Amostra final após 
consenso 

Pesquisador 
1 

Pesquisador 
2 

LILACS 01 01 01 01 

PUBMED 0 Ø Ø Ø 

CINAHL Ø Ø Ø Ø 

SCOPUS 16 0 0 0 

WEB OS 
SCIENCE 

315 09 14 11 

SCIENCE 
DIRECT 

70 02 03 01 

JHGD 17 0 0 0 

Fonte: Dados da pesquisa. 

Quadro 2 – Resultados obtidos a partir do segundo cruzamento (Insuficiência 

de crescimento AND adolescente): amostra inicial; quantitativo obtido por 

cada pesquisador; e o quantitativo final obtido após consenso, em cada base 

de dados. Natal/RN, 2016. 

CRUZAMENTO 2 

Insuficiência de 
crescimento 

AND 
adolescente 

Base de 
dados 

Amostra 
inicial 

Após critérios de inclusão e 
de exclusão 

Amostra final após 
consenso 

Pesquisador 
1 

Pesquisador 
2 
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 LILACS 29 05 04 04 

PUBMED 23 03 05 0 

CINAHL Ø Ø Ø Ø 

SCOPUS 806 64 36 11 

WEB OS 
SCIENCE 

98 02 02 01 

SCIENCE 
DIRECT 

24 03 01 01 

JHGD 10 0 0 0 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Quadro 3 – Resultados obtidos a partir do terceiro cruzamento (Atraso do 

crescimento físico AND adolescente): amostra inicial; quantitativo obtido por 

cada pesquisador; e o quantitativo final obtido após consenso, em cada base 

de dados. Natal/RN, 2016. 

CRUZAMENTO 3 

Atraso do 
crescimento 
físico AND 

adolescente 

 

Base de 
dados 

Amostra 
inicial 

Após critérios de inclusão e 
de exclusão 

Amostra final após 
consenso 

Pesquisador 
1 

Pesquisador 
2 

LILACS Ø Ø Ø Ø 

PUBMED 05 01 0 0 

CINAHL Ø Ø Ø Ø 

SCOPUS 01 0 0 0 

WEB OS 
SCIENCE 

Ø Ø Ø Ø 

SCIENCE 
DIRECT 

22 03 03 01 

JHGD 08 01 01 01 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Quadro 4 – Resultados obtidos a partir do quarto cruzamento (Atraso do 

crescimento somático AND adolescente): amostra inicial; quantitativo obtido 

por cada pesquisador; e o quantitativo final obtido após consenso, em cada 

base de dados. Natal/RN, 2016. 

  CRUZAMENTO 4  

Atraso do Base de Amostra Após critérios de inclusão e Amostra final após 
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crescimento 
somático AND 
adolescente 

 

dados inicial de exclusão consenso 

Pesquisador 
1 

Pesquisador 
2 

LILACS Ø Ø Ø Ø 

PUBMED 04 03 01 02 

CINAHL Ø Ø Ø Ø 

SCOPUS 25 05 01 02 

WEB OS 
SCIENCE 

Ø Ø Ø Ø 

SCIENCE 
DIRECT 

08 01 01 0 

JHGD Ø Ø Ø Ø 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Quadro 5 – Resultados obtidos a partir do quinto cruzamento (Atraso puberal 

AND adolescente): amostra inicial; quantitativo obtido por cada pesquisador; e 

o quantitativo final obtido após consenso, em cada base de dados. Natal/RN, 

2016. 

CRUZAMENTO 5 

Atraso puberal 
AND 

Adolescente 

Base de 
dados 

Amostra 
inicial 

Após critérios de inclusão e 
de exclusão 

Amostra final após 
consenso 

Pesquisador 
1 

Pesquisador 
2 

LILACS Ø Ø Ø Ø 

PUBMED 130 15 09 10 

CINAHL Ø Ø Ø Ø 

SCOPUS 352 18 10 07 

WEB OS 
SCIENCE 

56 02 02 0 

SCIENCE 
DIRECT 

33 0 0 0 

JHGD Ø Ø Ø Ø 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Destarte, diante dos resultados apresentados nos quadros acima, constata-

se a existência de 53 estudos para leitura completa após realização do consenso 

entre os pesquisadores. Inicialmente foram selecionados 66 estudos, no entanto, 

excluíram-se 13 por se apresentarem repetidos. Desses, 03 artigos se apresentaram 
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repetidos na Scopus, todos pertencentes ao cruzamento 05; outros 05 artigos se 

encontravam repetidos na Web of Science, de modo que 01 pertencia ao 

cruzamento 01, 02 artigos do cruzamento 02, e 02 do cruzamento 05; além de 05 

artigos repetidos na Science Direct, sendo 01 do cruzamento 01, 01 do cruzamento 

02, 02 artigos do cruzamento 03 e por fim 01 artigo do cruzamento 04, o que 

resultou no quantitativo final dos 53 estudos para a etapa seguinte. 

A obtenção desse quantitativo final se deu a partir de análise consensual 

entre as duas pesquisadoras. Caso um estudo fosse selecionado por ambas, este 

comporia de imediato a amostra; caso fosse escolhido apenas por uma o título e 

resumo seriam relidos e quem o selecionou argumentaria em favor da sua 

relevância. Caso chegassem a um acordo o artigo seria incluído ou não. Se não 

houvesse consenso um terceiro examinador seria convocado para decisão, 

entretanto essa etapa não se fez necessária.  

 Após leitura completa dos artigos, detectou-se que apenas 29 dos 53 

respondiam às questões de pesquisa, compondo, portanto, a amostra final. Após 

obtenção da amostra final apenas o pesquisador 01 procedeu à leitura completa. O 

diagrama abaixo expõe esse quantitativo de acordo com a base de dados.  

Figura 4 – Diagrama ilustrativo da distribuição dos estudos que compuseram a 

amostra final, após revisão integrativa da literatura, de acordo com as bases 

de dados. Natal, 2016. 

 

Fonte: Dados da pesquisa. 
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4) Análise dos dados 

Na presente etapa foi realizada uma leitura pormenorizada dos 29 estudos 

selecionados, sendo esses posteriormente ordenados, sumarizados e 

categorizados. Durante esse momento, foram extraídos dos artigos seus aspectos 

relevantes, com base em instrumento próprio elaborado para extração dos dados 

(APÊNDICE B). 

5) Apresentação dos resultados 

Trata-se da última etapa da revisão integrativa da literatura, na qual as 

evidências obtidas nas pesquisas anteriormente analisadas serão sintetizadas e 

apresentadas(WHITTEMORE; KNAFL, 2005). Assim, na presente pesquisa, os 

dados extraídos foram apresentados na seção de resultados em quadros e tabelas e 

comparados de acordo com a literatura pertinente.  

5 RESULTADOS 

Inicialmente, são apresentados os resultados em tabela dos dados 

referentes à caracterização dos estudos selecionados. Subsequentemente, são 

expostos os resultados de acordo com as etapas da análise de conceito de Walker e 

Avant (2011). Por fim, é apresentada uma proposta de estrutura diagnóstica para o 

Atraso do crescimento no contexto do adolescente.   

 

5.1 ANÁLISE DO CONCEITO 

 

5.1.1 Caracterização dos estudos 

 

Abaixo, os 29 estudos que compuseram a amostra final da revisão 

integrativa da literatura e que consubstanciaram a análise conceitual são 

categorizados de acordo com o ano de publicação, continente no qual foi 

desenvolvida a pesquisa, área do conhecimento, idioma da publicação e o nível de 

evidência de acordo com Melnyk, Fineout-Overholt (2011).   
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Tabela 1 - Distribuição dos estudos de acordo com o período de publicação, 

continente onde foi desenvolvida a pesquisa, área do conhecimento, idioma da 

publicação e nível de evidência dos estudos (n=29). Natal/RN, 2016.  

Variável Frequência absoluta % 

Ano de publicação   

2016|-------|2014 7 24,1% 

2013|-------|2011 5 17,2% 

2010|-------|2008 7 24,1% 

2007|-------|2005 1 3,4% 

2004|-------|2002 3 10,3% 

1999|-------|1997 1 3,4% 

1996|-------|1994 2 6,8% 

1988|-------|1986 3 10,3% 

Continente   

América do Norte 10 34,5% 

Europa 09 31,0% 

Ásia 03 10,3% 

África 03 10,3% 

América do Sul 02 6,9% 

Multicêntrico 02 6,9% 

Área do conhecimento   

Medicina 26 89,6% 

Enfermagem 01 3,4% 

Nutrição 01 3,4% 

Arqueologia 01 3,4% 

Idioma de publicação   

Inglês 26 89,6% 

Português 02 6,9% 
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Variável Frequência absoluta % 

Espanhol 01 3,4% 

Nível de evidência    

IV 14 48,3% 

VI 15 51,7% 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

A partir dos dados acima apresentados, demonstra-se que, entre os estudos 

identificados após revisão integrativa da literatura, há predominância de artigos 

publicados ao longo dos últimos cinco anos, os quais totalizam 41,3% das 

publicações, entre os anos de 2011 e 2016. Além disso, quanto ao continente no 

qual o estudo foi produzido, constata-se maior prevalência da América do Norte e 

Europa sobre os demais, totalizando 65,5% das publicações. 

Quanto à área do conhecimento na qual foi desenvolvida a pesquisa, a 

medicina possui destaque expressivo sobre as demais áreas, contemplando 89,6% 

dos estudos. No concernente ao nível de evidência, de acordo com Melnyk, Fineout-

Overholt (2011), houve predominância do nível de evidência VI, estudo descritivo ou 

qualitativo, com 51,7%; seguidos por estudos de coorte ou caso-controle bem 

delineados, nível IV, contemplando 48,3%. Os demais níveis de evidência não foram 

constatados ao longo da amostra. 

  

5.1.2 Identificação dos possíveis usos do conceito 

 

Mediante leitura minuciosa dos estudos, foram identificados os usos do 

conceito elencados a seguir. O atraso do crescimento na perspectiva de um déficit 

estatural é evidenciado por grande parte dos estudos, especificamente por 94,4% 

dos que, de algum modo, trazem interpretações para o conceito em questão.  A 

identificação desse déficit se dá através dos escores de estatura por idade, 

estabelecidos pelo National Center Health for Statistcs (NCHS). Outrossim, esses 

estudos apontam que o déficit de crescimento se apresenta como valores de altura 
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por idade inferior ao percentil 3 ou 2 desvios-padrão abaixo do valor médio para 

população de mesmo sexo e idade, de acordo com o estabelecido pela OMS (2007).   

Além disso, 22,2% dos 18 estudos que trazem essas definições consideram 

não somente a estatura abaixo do esperado para a população de referência, como 

também levam em conta o ganho lento de estatura por intervalo de tempo, ou seja, 

uma velocidade de crescimento inferior ao que é estabelecido para adolescentes de 

mesma idade e sexo. Destarte, esses indivíduos não alcançarão uma estatura final 

compatível com seu potencial genético.  

De outro modo, a definição do termo “atrasado”, de acordo com um 

dicionário da língua portuguesa, é descrita como: “o que está aquém do que se 

deseja, espera, ou considera normal: crescimento atrasado” (FERREIRA, 2009 

p.225). O termo “crescimento”, por sua vez, é o “ato ou efeito de crescer”, sendo 

esse verbo definido, em uma de suas formas como: “aumentar em estatura ou 

altura” (FERREIRA, 2009 p. 573). 

Diante dos resultados encontrados, percebeu-se que o uso do conceito 

atraso do crescimento no contexto do adolescente fora usado predominantemente 

na área da medicina. Nessa perspectiva, são estudados os diversos fatores que 

afetam negativamente o crescimento esperado para indivíduos de mesmo sexo e 

idade, além dos indicadores clínicos relevantes para essa clientela. Ademais, a 

ciência médica detém grande enfoque sobre as bases fisiopatológicas dos fatores 

causais desse atraso.  

O conceito também foi utilizado nas áreas da enfermagem, nutrição e 

arqueologia. A enfermagem e nutrição enfatizam formas de avaliação e identificação 

do adolescente com o atraso do crescimento.  Já a arqueologia utilizou-se do 

conceito para determinar possível efeito de condições crônicas sobre o 

desenvolvimento puberal de adolescentes da era medieval, lançando mão, para 

isso, de análise dos seus fragmentos ósseos. Ressalta-se, assim uma ampla 

aplicabilidade do conceito em questão.  

 

5.1.3 Determinação dos atributos definidores 

Os termos que se apresentaram em maior frequência ao longo dos estudos 

(APÊNDICE C) foram identificados e agrupados, de modo a subsidiar a 
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determinação dos atributos do atraso do crescimento no contexto do adolescente. 

Nesse sentido, os termos mais frequentes ou que melhor representem a essência do 

conceito, na forma de atributos definidores, são os que se sucedem: baixa estatura; 

velocidade de crescimento abaixo do esperado; e altura final inferior ao alvo 

genético. 

5.1.4 Definição do conceito Atraso de crescimento em adolescentes 

A partir da análise realizada, propõe-se a seguinte definição para o conceito 

Atraso de crescimento: “Crescimento abaixo do esperado para indivíduos dos 10 aos 

19 anos de mesmo sexo: estatura inferior ao 3º percentil ou déficit em estatura 

acima de 2 desvios-padrão, que, associado à velocidade de crescimento diminuída, 

resulta na altura final inferior ao alvo genético.” 

5.1.5 Identificação de um caso modelo e do caso adicional  

Com a finalidade de exemplificar o atraso do crescimento no contexto do 

adolescente foram elaborados um caso modelo e um caso adicional do tipo 

contrário, a partir de dados fictícios. O caso modelo possibilita identificar claramente 

a aplicação do conceito, e o caso contrário permite identificar um caso de oposição 

ao conceito. 

Caso modelo:  

J. M. F., 12 anos, sexo masculino, diagnosticado com fibrose cística logo 

após o nascimento a partir da triagem neonatal. É trazido novamente à Unidade 

Básica de Saúde, pois sua mãe demonstra grande preocupação em relação à sua 

altura, já que revela ser inferior a dos seus colegas de turma. Em consulta anterior, 

há um ano, J. M. F. teve sua estatura verificada, a qual foi de 128 cm. Nessa mesma 

oportunidade seus pais também tiveram a estatura registrada: sua mãe com 163 cm, 

e seu pai 186 cm. Na consulta atual, ele havia incorporado 04 cm à sua estatura, 

encontrando-se agora com 132 cm. A partir disso, calculou-se sua velocidade de 

crescimento em 04 cm/ano; e seu alvo genético: 181 cm, podendo variar entre 171 e 

191 cm de estatura final.  

Caso contrário:  

R. S. S., 15 anos, sexo masculino. É trazido à Unidade de Saúde para 

acompanhamento de rotina. Não refere queixas e seus antecedentes pessoais não 
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demonstram morbidades. Durante o exame, sua estatura é verificada, resultando em 

174 cm. Seu alvo estatural, calculado em consulta anterior, é de 170 cm, podendo 

variar entre 160 e 180 cm. Em sua caderneta foi verificado o registro da estatura há 

01 ano (164 cm), a partir do qual a velocidade de crescimento foi calculada em 10 

cm/ano.   

5.1.6 Identificação dos antecedentes e consequentes 

Os antecedentes do atraso do crescimento no contexto do adolescente, 

identificados e agrupados a partir dos estudos (APÊNDICE D), totalizaram oito 

elementos e são os que se seguem: alterações hormonais (leptina, grelina, insulina, 

IGF-I, hormônio do crescimento, cortisol e hormônios tireoideanos); condições 

ambientais desfavoráveis (precárias condições de moradia, baixa renda e 

escolaridade); desnutrição crônica; doenças crônicas (diabetes mellitus, doenças do 

aparelho respiratório e grastrintestinal, doenças renais, doenças inflamatórias, entre 

outras); imunodeficiência/imunossupressão; estresse físico prolongado; desordens 

do sistema nervoso central; e distúrbios genéticos. 

Os consequentes do conceito em questão, identificados e agrupados com 

base nos estudos que compuseram a amostra final (APÊNDICE E), perfizeram um 

total de seis e são listados a seguir: baixa estatura por idade; baixo peso por idade; 

atraso no surto de crescimento puberal; velocidade de crescimento abaixo do 

esperado; estatura final inferior ao alvo genético; e diminuição da massa óssea. 

Nos quadros abaixo (quadros 6 e 7), são descritos, respectivamente, os 

antecedentes e os consequentes do atraso de crescimento no contexto do 

adolescente, além das suas respectivas definições conceituais e operacionais, 

obtidos a partir da análise de conceito.  

Quadro 6 – Descrição dos antecedentes encontrados na análise conceitual e 

suas respectivas definições conceituais e operacionais. Natal/RN, 2016. 

Antecedentes 

Alterações hormonais (leptina, grelina, insulina, IGF-I, hormônio do crescimento, 
cortisol e hormônios tireoideanos) 

Definição conceitual 

Defeitos na função endócrina que promovem produção anormal (baixa ou elevada) de 
hormônios associados ao déficit de crescimento em adolescentes, como os níveis de 
leptina, grelina, insulina, IGF-1, hormônio do crescimento, cortisol e hormônios 



43 
 

Antecedentes 

tireoideanos. 

 

Referencial empírico 

As alterações dos níveis hormonais são verificadas a partir de medições laboratoriais, 
cujo método de identificação varia de acordo com o hormônio que se deseja detectar. 
A identificação dos níveis hormonais acima ou abaixo do limite de normalidade 
estabelecido para cada tipo hormonal é considerada alteração hormonal. A faixa de 
normalidade também varia de acordo com o método utilizado. 

 

Referências 

ROGOL, A. D.; HAYDEN, G. F. Etiologies and Early Diagnosis of Short Stature and 
Growth Failure in Children and Adolescents. The Journal of Pediatrics. v. 164, n. 5, 
2014. 

 

Condições ambientais desfavoráveis (precárias condições de moradia, baixa 
renda e escolaridade)  

Definição conceitual 

As condições ambientais e socioeconômicas desfavoráveis dizem respeito aos 
maiores índices de analfabetismo, pobreza, saneamento básico precário, dificuldades 
de acesso ao sistema de saúde, entre outros fatores. 

 

Referencial empírico 

As condições ambientais e socioeconômicas em que vivem os adolescentes podem 
ser investigadas a partir de aplicação de questionário o qual contemple as seguintes 
variáveis: informações do domicílio (abastecimento de água, coleta de lixo, esgoto 
sanitário, presença de filtro de água) e da família – renda familiar mensal per capita 
(total de rendimentos da família dividido pelo número de moradores que dependiam 
desta renda), escolaridade da pessoa de referência da família e número de moradores 
por domicílio. Os dados serão utilizados para utilização da classificação 
socioeconômica da Associação Brasileira de Empresas de Pesquisa (ABEP), a partir 
do que se determinará à qual classe socioeconômica o adolescente pertence. 

 

Referências 

 

COTTA, R. M. M. et al. Pobreza, Injustiça, e Desigualdade Social: repensando a 

formação de Profissionais de Saúde. Revista Brasileira De Educação Médica. V. 31 

n.3 p. 278-286. 2007. 

Associação Brasileira de Empresas de Pesquisa (ABEP). Critério Brasil 2015 e 

atualização da distribuição de classes para 2016. Disponível em: 
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Antecedentes 

http://www.abep.org/Servicos/Download.aspx?id=12. Acesso em: 29 de agosto 2016.  

Desnutrição crônica 

Definição conceitual 

A desnutrição pode ser definida como uma condição clínica decorrente de uma 
deficiência ou excesso, relativo ou absoluto, de um ou mais nutrientes essenciais. A 
cronicidade diz respeito ao tempo de duração dessa condição clínica, a qual passa a 
ser crônica quando sua duração é superior a seis meses. As principais consequências 
da desnutrição crônica, a depender de sua gravidade, são a magreza, com redução de 
massa muscular e do tecido celular subcutâneo, além da desaceleração, interrupção 
ou até mesmo involução do crescimento em crianças e adolescentes. Portanto, o peso 
está abaixo dos valores mínimos normais, a musculatura é hipotrófica, e o panículo 
adiposo é escasso. 

  

Referencial empírico 

A avaliação do estado nutricional, e consequente identificação da desnutrição, pode 
ser realizada por meio de diversas técnicas, tais como anamnese, análises 
bioquímicas e avaliação antropométrica. A técnica antropométrica é a mais simples e 
de maior aplicabilidade prática, sendo mensuradas a estatura, a massa corpórea, as 
circunferências, as dobras cutâneas e os diâmetros ósseos. A interpretação dessas 
variáveis requer normas referenciais, ou curvas de referência. De um modo geral, são 
utilizadas as normas referenciais da Organização Mundial da Saúde (OMS). 

 

Referências 

PORTO, C. C. Exame Clínico: bases para a prática médica. 6 ed. Rio de Janeiro 
(RJ): Guanabara Koogan, 2008. 

RECINE, E.; RADAELLI, P. Obesidade e Desnutrição. Brasília NUT/FS/UnB – 
ATAN/DAB/SPS/MS. 

COSSIO-BOLAÑOS, M. A et al.. O uso das curvas de crescimento da Organização 
Mundial da Saúde em crianças e adolescentes que vivem em regiões de altitude 
moderada. Rev Paul Pediatr. v. 30, n. 3, p. 314-320, 2012. 

Doenças crônicas (diabetes mellitus, doenças do aparelho respiratório e 
grastrintestinal, doenças renais, doenças inflamatórias, entre outras) 

Definição conceitual  

Doenças que têm uma ou mais das seguintes características: são permanentes, 
produzem incapacidade/deficiências residuais, são causadas por alterações 
patológicas irreversíveis, exigem uma formação especial do doente para a 
reabilitação, ou podem exigir longos períodos de supervisão, observação ou cuidados. 
As doenças inflamatórias crônicas situam-se no âmbito das doenças crônicas e 
merecem destaque enquanto antecedentes da insuficiência de crescimento. A 
cronicidade das doenças inflamatórias faz com que a resposta do organismo, em vez 
de protetora, seja debilitante e possa produzir efeitos deletérios ao longo prazo. 
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Antecedentes 

  

 

Referencial empírico 

Durante a anamnese, o individuo deverá ser questionado quanto à presença ou 
ausência de doenças crônicas, a exemplo de doenças inflamatórias intestinais, artrite 
juvenil idiopática, diabetes mellitus, fibrose cística, doenças renais, respiratórias, entre 
outras. As doenças crônicas são identificadas pelo profissional médico. O enfermeiro 
deverá questionar ao paciente, durante anamnese, quanto à ocorrência de doenças 
crônicas diagnosticadas, como também deverá consultar os registros do adolescente, 
a exemplo do prontuário, para verificar relato dessas entre os antecedentes pessoais.  

 

Referências 

Organização Mundial de Saúde. Chronic diseases and their common risk factors. 
Disponível em www.who.int. 

POTTER, P.A; PERRY, A.G. Fundamentos de Enfermagem. 8. ed. Rio de Janeiro:   
Guanabara, 2004. 

Imunodepressão/ Imunossupressão 

Definição conceitual 

A imunodepressão é definida como um estado de deficiência do sistema imunitário em 
responder aos agentes agressores. Essa condição pode ser primária e secundária ou 
adquirida. Caracteriza-se por ser primária quando dependente de fatores genéticos 
hereditários que afetam o processo de defesa imunológica. A forma adquirida é 
consecutiva a um fator externo que afeta o sistema imunológico, a exemplo da 
Síndrome de Imunodeficiência Adquirida causada pelo vírus HIV-1. Imunossupressão, 
por sua vez, é o ato de reduzir deliberadamente a atividade ou eficiência do sistema 
imunológico. 

 

Referencial empírico 

A eficiência do sistema imunológico pode ser avaliada a partir de exames laboratoriais 
que verifiquem a produção de alguns de seus elementos específicos, a exemplo da 
quantidade de imunoglobulinas, métodos de identificação e quantificação de linfócitos 
entre outros. No entanto, a avaliação da competência imunológica geralmente requer 
laboratório especializado e o custo financeiro é elevado. Em decorrência disso, na 
suspeita de uma imunodeficiência, pode-se verificar a presença de infecções 
oportunistas, sejam essas fúngicas ou bacterianas.  

 

Referência 

REZENDE, J. M. Imunodepressão, imunossupressão. Revista de patologia tropical. 
v. 40, n. 2, p. 199-201, 2011.  

COSTA-CARVALHO, B. T.; NUDELMAN, V.; CARNEIRO-SAMPAIO, M. M. S. - 
Mecanismo de Defesa contra Infecção. Jornal de Pediatria. v.1, p. S3-S11, 1998. 

http://www.who.int/
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Antecedentes 

Estresse físico prolongado 

Definição conceitual 

Atividade que envolve esforço físico intenso, extenuante, de modo a promover 
esgotamento dos níveis de gordura e proteínas e assim conduzam um balanço 
energético negativo com consequentes alterações hormonais.  

 

Referencial empírico 

A fim de determinar a intensidade do esforço físico de trabalho ou de atividade pode 
ser aplicada escala de classificação desenvolvida por Irfan et al. (2012), a qual 
envolve a avaliação da tensão de trabalho físico, stress da família e o stress mental. 

Referência 

IRFAN, M. et al.. Physical stress may result in growth suppression and pubertal delay 
in working boys. Journal of Medical Hypotheses and Ideas. v. 6, p. 35–39, 2012.  

Desordens do sistema nervoso central 

Definição conceitual 

Alterações do sistema nervoso central (SNC) que contemplem desordens adquiridas 
ou congênitas.  

 

Referencial empírico  

A avaliação do SNC pode ser realizada mediante anamnese e exame físico, com 
realização de avaliação detalhada dos pares de nervos cranianos, além de exames do 
estado mental. O enfermeiro deverá ainda questionar o paciente sobre a ocorrência de 
diagnóstico médico de alguma desordem, congênita ou adquirida, em nível de SNC e 
buscar esses informações em registros ou prontuário. Avaliação adicional pode ser 
realizada mediante exames de imagem (avaliação radiográfica do crânio, tomografia 
computadorizada ou ressonância magnética da cabeça) para que sejam identificadas 
a localização específica de uma possível lesão, tumor ou outro distúrbio sobrejacente.  

 

Referência 

KRAINZ, P. L. et al.. Etiology of Delayed Puberty in 146 Children Evaluated Over a 10 
Year Period. Journal of Pediatric Endocrinology. v. 2, n. 4, p. 165 – 172, 1987. 

SEIDEL, H. M. et al.. Mosby, Guia de Exame Físico. 6 ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 
2007. 

Distúrbios genéticos 

Definição conceitual 

São desordens genéticas causadas por: alteração de um único gene; alterações 
cromossômicas; ou distúrbios herdados de um dos pais ou de ambos. A maior parte 
das alterações que levam ao desenvolvimento dessas desordens já se encontra 
presente ao nascimento. 
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Antecedentes 

 

Referencial empírico 

Os distúrbios genéticos podem ser percebidos ao longo da adolescência a partir de 
constatação de características clínicas (sinais e sintomas) indicativas do distúrbio 
genético. A presença desses distúrbios pode ser identificada mediante anamnese, 
quando o indivíduo relata o seu diagnóstico médico prévio, ou ao serem identificadas 
características típicas de síndromes clássicas, constatadas ao longo do exame físico. 
Caso haja alterações, exames específicos a cada tipo de distúrbio podem ser 
indicados. Além disso, outras alterações genéticas podem ser identificadas tão 
somente a partir de exames laboratoriais ou análise de cariótipo.  

 

Referências 

FLÓRIA-SANTOS, M. et al.. Desordens genéticas: o papel do enfermeiro. Proenf 
saúde do adulto. v. 6, n. 3, p. 71 -110, 2011. 

NUSSBAUM, RL. Thompson & Thompson – Genética Médica. Rio de Janeiro (RJ): 
Guanabara Koogan, 2002. 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

 

Quadro 7 – Descrição dos consequentes encontrados na análise conceitual e 

suas respectivas definições conceituais e operacionais. Natal/RN, 2016.  

Consequentes 

Baixa estatura por idade 

Definição conceitual 

O indicador de estatura por idade expressa o crescimento linear de adolescentes e 
corresponde ao dado que melhor representa o efeito cumulativo de situações 
adversas sobre o crescimento. A baixa estatura por idade é definida como um ponto 
de corte > 2 desvios padrão (DP) abaixo da média no gráfico de altura por idade. 

 

Referencial empírico 

A estatura pode ser mensurada a partir de estadiômetro fixado na parede. O indivíduo 
deverá ficar de costas para a parede, descalço e sem adornos na cabeça, com 
calcanhares juntos e coluna o mais ereta possível. A cabeça, ombros, nádegas e 
calcanhares devem manter contato com a superfície vertical. O adolescente deverá 
olhar para frente, mantendo a cabeça em ângulo reto com o pescoço e a visão no eixo 
horizontal. O cursor que desliza ao longo da superfície vertical deve ser colocado no 
topo da cabeça do indivíduo. Após isso, esse deverá afastar-se da 
parede/estadiômetro e a mensuração da estatura é gravada com a aproximação de 
0,1 cm. A idade deverá ser calculada a partir da data de nascimento, verificada em 
documento de identificação. Esses valores serão identificados no gráfico de estatura 
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Consequentes 

por idade (dos 10 aos 19 anos), elaborado pela OMS (2006). 

 

Referências 

BRASIL. Ministério da Saúde. Vigilância alimentar e nutricional – SISVAN: 
orientações básicas para coleta, processamento, análise de dados e informação em 
serviços de saúde.  Brasília (DF), 2004. 

 ROGOL, A. D.; HAYDEN, G. F. Etiologies and Early Diagnosis of Short Stature and 
Growth Failure in Children and Adolescents. The Journal of Pediatrics. v. 164, n. 5, 
2014. 

Baixo peso por idade 

Definição conceitual 

Peso por idade expressa a massa corporal para a idade cronológica. É o índice 
utilizado para a avaliação do estado nutricional, sendo adequado ao acompanhamento 
do crescimento em adolescentes.  O baixo peso por idade é definido como um ponto 
de corte > 2 desvios padrão (DP) abaixo da média no gráfico de peso por idade. 

 

Referencial empírico 

A massa corpórea deve ser mensurada a partir de balança mecânica de plataforma ou 
balança digital. Os adolescentes devem ser pesados descalços e usando roupas 
leves. A idade deverá ser calculada a partir da data de nascimento, verificada em 
documento de identificação. 

 

Referência 

BRASIL. Ministério da Saúde. Vigilância alimentar e nutricional – SISVAN: 
orientações básicas para coleta, processamento, análise de dados e informação em 
serviços de saúde.  Brasília (DF), 2004. 

ROGOL, A. D.; HAYDEN, G. F. Etiologies and Early Diagnosis of Short Stature and 
Growth Failure in Children and Adolescents. The Journal of Pediatrics. v. 164, n. 5, 
2014. 

 

Atraso no surto de crescimento puberal 

Definição conceitual 

O surto do crescimento puberal não ocorre à época esperada. De um modo geral, 
início do surto ocorre por volta dos dez anos de idade para as meninas, e para os 
meninos, tem início aos 12 anos, devendo-se considerar o desvio padrão de um ano 
para cada sexo. 

 

Referencial empírico 

Entre os métodos mais utilizados para avaliação do surto de crescimento puberal 
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Consequentes 

encontram-se a análise carpal e os estágios de desenvolvimento dos dentes. Os 
métodos mais utilizados para verificação da idade óssea por meio de radiografias de 
mão e punho são os de Greulich, Pyle e Tanner-Whitehouse, baseados no 
reconhecimento dos indicadores de maturidade, que são caracterizados por 
mudanças na aparência radiográfica das epífises dos ossos longos, a partir dos 
estágios mais iniciais da mineralização até a fusão dessas com as diáfises.Dessa 
forma, utilizam-se indicadores da maturação óssea (desenvolvimento) para se 
determinar o padrão de crescimento do indivíduo. 

 

Referência 

PRATA, T. H. C. Estudo do Crescimento Maxilar e Mandibular na Fase de Aceleração 
do Surto de Crescimento Puberal. Rev Dental Press Ortodon Ortop Facial 
(Maringá). v. 6, n. 4, p. 19-31, 2001. 

MERCADANTE, M. N. N. Radiografia de mão e punho. In: FERREIRA, F.V. 
Ortodontia: diagnóstico e planejamento clínico. 2. ed. São Paulo: Artes Médicas, 
1998.  

TUMA, C. E. S. N.; OLIVEIRA JUNIOR, W. M.; TUMA, G. J. S. N.; GARBUI, I. U.; 
SILVA, N. P.; NOUER, P. R. A. Avaliação da idade óssea em crianças de 9 a 12 anos 
de idade na cidade de Manaus-AM. Dental Press J Orthod. V. 16, n. 3, p. 63-69. 
2011. 

Velocidade de crescimento abaixo do esperado 

Definição conceitual 

A velocidade de crescimento diz respeito, principalmente, à magnitude do crescimento 
e corresponde ao aumento estatural (em centímetros) no intervalo de um ano. 

 

Referencial empírico 

A medida da velocidade de crescimento, em centímetros por ano, não deve ser 
realizada em período inferior a seis meses, já que o crescimento sofre influências 
sazonais. Após cálculo da velocidade de crescimento, essa medida será aplicada ao 
gráfico de Tanner e Withehouse, o qual estabelece que os valores de velocidade do 
crescimento abaixo do percentil 10 já devem ser considerados de risco.   

Referência 

COUTINHO, MFG. Crescimento e desenvolvimento. In: LIBERAL, E. F.; 
VASCONCELOS, M. M. Adolescência. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2012. 

 

Estatura final inferior ao alvo genético 

Definição conceitual 

A estatura-alvo de um adolescente diz respeito à estimativa da estatura final a ser 
alcançada pelo adolescente. O alvo estatural trata-se de uma avaliação 
reconhecidamente importante por relativizar a altura do indivíduo à altura dos pais, 
levando em consideração, portanto, o seu caráter genético 
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Consequentes 

 

Referencial empírico 

A estatura-alvo pode ser calculada através da seguinte fórmula: (target height = TH): 
TH (meninos)= (estatura do pai) + (estatura da mãe + 13)/ 2; TH ( meninas) = 
(estatura da mãe) + (estatura do pai – 13)/ 2. Nessa previsão, para se avaliar a altura 
final com dois desvios-padrão, no cálculo deve-se somar ou subtrair 10 cm do valor 
encontrado. Abaixo de dois desvios-padrão da estatura alvo, a estatura do 
adolescente avaliado será considerada inferior ao seu alvo genético. 

 

Referência 

COUTINHO, MFG. Crescimento e desenvolvimento. In: LIBERAL, E. F.; 
VASCONCELOS, M. M. Adolescência. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2012. 

 

Diminuição da massa óssea 

Definição conceitual 

A diminuição da massa óssea reflete a diminuição do conteúdo mineral ósseo e 
densidade mineral óssea. Um quarto do osso adulto é acumulado durante os dois 
anos de pico de velocidade de crescimento. 

 

Referencial empírico 

A densitometria por emissão de raios x de dupla energia (DXA) um método 
diagnóstico que pode realizar a medida da Densidade Mineral Óssea (DMO), sendo o 
método de escolha para tal. No entanto, No entanto, a DXA é uma técnica ainda 
pouco acessível em contextos não laboratoriais. Assim, é importante utilizar técnicas 
mais simples e práticas como a bioimpedância elétrica (BIA). Os aparelhos de BIA 
utilizam uma corrente que percorre o corpo com uma baixa voltagem. As medições 
são realizadas com o indivíduo em pé, pelo menos 10 minutos, de forma a reduzir 
possíveis erros com as alterações agudas na distribuição de fluido corporal. O 
indivíduo deve retirar todos os acessórios de metal, permanecer descalços e com 
roupa de banho e se posicionar em cima dos eletrodos que se encontram acoplados à 
plataforma do equipamento. Antes de a medição ser efetuada o avaliador deve se 
certificar que as pernas e coxas, assim como braços e tronco não estão em contato. 

 

Referência 

BRANDÃO, C. M. A.; VIEIRA, J. G. H. Fatores Envolvidos no Pico de Massa Óssea. 
Arq Bras Endocrinol Metab. v.43, n.6, 1999.  

MOUAD, M. Validação da bioimpedância elétrica por multifrequência na 
determinação da massa gorda, massa isenta de gordura e osso e conteúdo 
mineral ósseo em atletas. 2013. 61 fls. Dissertação (Mestrado em exercício e saúde) 
– Faculdade de Motricidade Humana, Universidade Técnica de Lisboa, Lisboa, 2013.   

Fonte: Dados da pesquisa. 
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5.1.7 Estrutura diagnóstica proposta para o Atraso do crescimento no 

contexto do adolescente  

 

Dessa forma, o diagnóstico de enfermagem proposto é: Atraso de 

crescimento, que é condizente com o domínio 13: Crescimento/desenvolvimento; e 

classe 1: crescimento da NANDA internacional. Diante da identificação dos atributos, 

conforme mencionado anteriormente, foi criada a seguinte definição para o rótulo 

diagnóstico supracitado: “Crescimento abaixo do esperado para indivíduos do 

mesmo sexo e idade: estatura inferior ao 3º percentil ou déficit em estatura acima de 

2 desvios-padrão, que, associado à velocidade de crescimento diminuída, resulta na 

altura final inferior ao alvo genético”.  

Os fatores relacionados, correspondentes aos antecedentes encontrados na 

análise do conceito, são: alterações hormonais (leptina, grelina, insulina, IGF-I, 

hormônio do crescimento, cortisol e hormônios tireoideanos); condições ambientais 

desfavoráveis (precárias condições de moradia, baixa renda e escolaridade); 

desnutrição crônica; doenças crônicas; imunodeficiência/imunossupressão; 

inflamação crônica; estresse físico prolongado; desordens do sistema nervoso 

central; e distúrbios genéticos.  

As características definidoras, as quais correspondem aos consequentes 

identificados na análise do conceito, são: baixa estatura por idade; baixo peso por 

idade; atraso no surto de crescimento puberal; velocidade de crescimento abaixo do 

esperado; estatura final inferior ao alvo genético; e diminuição da massa óssea. 

Abaixo, um quadro resumo do rótulo diagnóstico, domínio, classe, definição, 

características definidoras e fatores relacionados.  

Quadro 8 – Proposta da diagnóstica do Atraso do crescimento, com seus 

respectivos elementos: características definidoras e fatores relacionados.   

 

 

Domínio 13: Crescimento/desenvolvimento 

Classe 1: Crescimento 

Atraso do crescimento  
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Definição Crescimento abaixo do esperado para indivíduos dos 10 aos 19 anos de 

mesmo sexo: estatura inferior ao 3º percentil ou déficit em estatura acima de 2 

desvios-padrão, que, associado à velocidade de crescimento diminuída, resulta na 

altura final inferior ao alvo genético. 

Características definidoras 

 Atraso no surto de crescimento 
puberal  

 Baixa estatura por idade 

 Velocidade de crescimento 
abaixo do esperado 

 
 

 Baixo peso por idade 

 Estatura final inferior ao alvo 
genético 

  Diminuição da massa óssea 

 

Fatores relacionados 

 Alterações hormonais (leptina, grelina, 
insulina, IGF-I, hormônio do 
crescimento, cortisol e hormônios 
tireoideanos) 

 Condições ambientais 
desfavoráveis (precárias 
condições de moradia, baixa 
renda e escolaridade) 

 
 

 
 Desnutrição crônica 

 

 Estresse físico prolongado 

 Doenças crônicas  Desordens do sistema nervoso 
central 

 Imunodeficiência/imunossupressão  Distúrbios genéticos 
 

6  DISCUSSÃO 

 

A adolescência é reconhecida por ser uma fase da vida dotada de peculiar 

complexidade, pois implica na transformação da criança em um ser adulto. 

Intrínsecas a essas transformações, encontram-se diversas modificações 

morfofisiológicas, cognitivas, psicológicas e sociais, as quais possibilitam que o 

indivíduo adquira o tamanho, a forma, e outras características da vida adulta 

(FERREIRA; FARIAS, 2010; COUTINHO, 2011). 

Nesse contexto, está compreendido o crescimento, um processo dinâmico e 

complexo que permeia toda a infância e adolescência. Ao longo da puberdade, esse 

fenômeno torna-se mais evidente, tendo em vista que, entre as principais 

modificações do período encontra-se a aceleração do crescimento (EISENSTEIN; 
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COELHO, 2008). Avaliar o crescimento, especialmente em adolescentes, também se 

trata de tarefa complexa. O crescimento e o desenvolvimento, embora sejam 

fenômenos distintos e possam ser avaliados separadamente, ocorrem em paralelo, e 

mantém estreita relação entre si (PEDRAZA; QUEIROZ, 2011). 

Ademais, esses dois fenômenos possuem diversos fatores determinantes 

em comum (MARCONDES; SETIAN; CARRAZA, 2012; PEDRAZA, QUEIROZ, 

2011), o que aumenta a dificuldade de compreendê-los separadamente. Essa 

estreita relação faz com que a literatura aborde-os conjuntamente no âmbito da 

identificação de problemas relacionados ao atraso do crescimento e do 

desenvolvimento, no entanto, é necessário separá-los para que sejam melhor 

diagnosticados e possuam intervenções direcionadas às suas especificidades 

(SOUZA; VERÍSSIMO, 2013).   

Muito embora sejam inter-relacionados, um atraso do desenvolvimento não 

implica necessariamente um atraso do crescimento, mesmo porque, ao se partir do 

pressuposto de que o crescimento esteja contido no universo do desenvolvimento, 

esse último é mais abrangente do que o primeiro (BRASIL, 2002). Além disso, 

Marcondes, Setian e Carraza (2002), ao admitirem que o atraso do crescimento 

possa ocorrer de forma independente do desenvolvimento, proporcionam a 

interpretação de que o crescimento está sim contido no desenvolvimento, mas tem 

suas particularidades que podem ser identificadas separadamente.   

O desenvolvimento contempla transformações complexas, contínuas e 

dinâmicas, e pode ser compreendido na perspectiva de três domínios: biossocial, 

cognitivo e psicossocial (BERGER, 2003). Inserido no domínio biossocial está o 

desenvolvimento físico, o qual contempla, além de aspectos do crescimento, 

alterações de composição e funcionamento das células, maturação dos órgãos e 

aquisição de novas funções (MARCONDES; SETIAN; CARRAZA, 2002). 

Destarte, diante do exposto acima, infere-se que nem todo atraso do 

desenvolvimento implica em atraso do crescimento, apesar de ser provável que o 

atraso do crescimento acarrete comprometimento do domínio físico ou nos demais 

domínios do desenvolvimento. O diagrama abaixo demonstra graficamente uma 

tentativa de expor essa relação entre os dois fenômenos, compreendidos 

especificamente no âmbito do domínio biossocial. 
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Figura 5 – Diagrama elucidativo proposto pela autora acerca da inter-relação 

existente entre o domínio biossocial do desenvolvimento, o desenvolvimento 

físico e o crescimento. Natal/ RN, 2016. 

 

Fonte: produção do próprio autor. 

 

Com base na figura, percebe-se que o desenvolvimento físico é parte 

integrante do domínio biossocial do desenvolvimento e encontra-se em interseção 

com o crescimento. Isso significa que, embora o crescimento e o desenvolvimento 

estejam intrinsecamente relacionados, podem ser ainda considerados em suas 

especificidades. No entanto, o fato de esses fenômenos manterem a relação 

supracitada não exclui, sobremaneira, a real necessidade percebida de separá-los 

enquanto avaliação e diagnóstico dos desvios da normalidade.  

Outrossim, Souza e Veríssimo (2013) corroboram a necessidade de 

construção de diagnósticos de enfermagem relativos ao crescimento e ao 

desenvolvimento, separadamente, pois apesar de possuírem fatores relacionados 

em comum, suas características definidoras em muito diferem. É nesse contexto que 

se insere a proposta do diagnóstico de enfermagem Atraso do crescimento em 
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adolescentes, o qual está inserido no âmbito do domínio 13: 

Crescimento/desenvolvimento; classe 1: crescimento, da NANDA-internacional.  

O crescimento é reconhecido enquanto importante reflexo do estado 

nutricional de um indivíduo e, por isso, é sabido que esses elementos mantém 

relação direta entre si (ALVES et al., 2009; LEWIS et al.,  2016; MARTINEZ et al., 

2010; PALOWSKI, 2002; POZO; ARGENTE, 2002). A altura, e em menor grau o 

peso, são indicadores fundamentais do estado nutricional. Por esse motivo, a baixa 

estatura e o baixo peso por idade surgem nesse contexto enquanto consequentes 

relevantes do atraso do crescimento. Entretanto, a estatura é referida como melhor 

indicador para avaliação do efeito cumulativo de um evento desfavorável ao 

crescimento, a exemplo da desnutrição, pois reflete exatamente o status da 

cronicidade. O peso, apesar de bastante útil, é afetado quando um problema agudo 

é sobreposto à desnutrição crônica durante a adolescência (EISENSTEIN, 1997) e é 

por esse motivo que esse indicador não reflete direta e isoladamente o atraso do 

crescimento. Esse fato faz com que o peso, por si, não atue enquanto atributo 

essencial do conceito em estudo.  

Alves et al (2009) afirmam que diversos fatores socioeconômicos, ambientais 

e culturais interferem diretamente no crescimento e ocasionam o seu atraso. A baixa 

rena familiar, baixa escolaridade e um ambiente domiciliar precário podem atuar 

conjunta ou isoladamente para constranger o potencial de crescimento e 

desenvolvimento plenos de um adolescente.  

Ainda nesse contexto, pesquisa realizada com adolescentes em um país da 

África Ocidental constata que adolescentes do sexo feminino muitas vezes têm seu 

potencial de crescimento cerceado pelas atribuições precoces do trabalho, 

peculiares do mundo adulto. Responsabilidades como o casamento, gravidez e os 

diversos afazeres domésticos fazem com que essas adolescentes tenham um 

elevado gasto energético e com isso diminui-se a oferta para o crescimento. Outro 

fator interveniente diz respeito ao fato de os adolescentes habitarem áreas rurais ou 

urbanas. Os que vivem em áreas rurais têm menos massa gorda do que os da área 

urbana, o que é provavelmente devido a maiores cargas de trabalho entre 

adolescentes rurais (PALOWSKI et. al, 2002). 
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A desnutrição, enquanto um dos principais antecedentes do atraso do 

crescimento, age negativamente sobre o potencial genético do crescimento de 

crianças e adolescentes, impedindo-lhes de atingir o pleno crescimento somático e a 

maturação sexual correspondente à idade cronológica. Isso decorre possivelmente 

do impacto negativo que esse antecedente tem sobre a produção hormonal 

(EISENSTEIN, 1997). Diversos estudos revelam que os baixos índices de gordura 

corporal, consequentes da desnutrição crônica, causam diminuição dos níveis de 

leptina, hormônio produzido e liberado pelos adipócitos (AL NAAMA et al., 2016; EL-

ESHMAWY et al., 2010; IRFAN et al.,  2012; ROGOL, 2014; POZO; ARGENTE, 

2002; MARTINEZ et al., 2010) 

Em decorrência disso, em crianças com crescimento físico comprometido a 

puberdade pode não ocorrer no tempo fisiológico esperado. Acredita-se que o atraso 

puberal esteja relacionado a essa reserva adiposa insuficiente, tendo em vista que a 

diminuição dos níveis de leptina, hormônios reguladores do eixo hipotálamo-

pituitário-gonadal, interferem no ritmo da puberdade. Uma vez adiada a puberdade, 

o surto do crescimento típico dessa fase é também adiado (EL-ESHMAWY et al., 

2010) 

No tocante à temporalidade da relação entre o atraso puberal e o atraso do 

crescimento, foram extraídos dos estudos os seguintes posicionamentos: o atraso 

do crescimento ocasiona o atraso da puberdade (ALVES et al., 2009; BIZARRI et al., 

2015; EISENSTEIN, 1997; EL-ESHMAWY et al., 2010); e o atraso da puberdade é 

responsável pelo atraso do crescimento (GERTNER, 1994; KELLY et al., 2008; 

MASON et al.,2015). Nessa conjuntura, pode-se que inferir que a criança que se 

desenvolve no contexto da desnutrição crônica iniciará a adolescência na vigência 

de um atraso do crescimento, e esse atraso, por sua vez, retarda a puberdade e 

assim posterga o surto do crescimento puberal. Destarte, um atraso do crescimento 

no adolescente pré-púbere pode comprometer o surto do crescimento durante a 

puberdade. Abaixo, um diagrama representativo, na tentativa de ilustrar essas 

relações extraídas dos estudos. 
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Figura 6 – Fluxograma explicativo da relação estabelecida entre antecedente, 

atraso do crescimento e atraso da puberdade em adolescentes. Natal/RN, 2016. 

  Fonte: produção do próprio autor. 

 

Percebe-se, pois, que um antecedente pode atuar diretamente sobre o 

crescimento, atrasando-o, ou sobre a puberdade. O atraso do crescimento pode 

comprometer em sequência o início da puberdade e indiretamente atrasar o surto do 

crescimento. De outro modo, um antecedente pode atuar diretamente atrasando a 

puberdade, e como consequência disso ter-se-á um atraso do surto de crescimento 

típico desse período e da maturação sexual.  

A esse respeito, na tentativa de corroborar essa complexa relação, Irfan et 

al. (2012) afirmam que a falha do crescimento atrasa a puberdade, bem como os 

fatores que atrasam a puberdade afetam também o crescimento. Dessa forma, a 

atuação do antecedente diretamente sobre a puberdade irá ocasionar um atraso 

indireto sobre o crescimento. Em consonância com esse raciocínio, Al-Naama et al. 

(2016) asseveram que a leptina tem atuação direta sobre o crescimento, conforme 

elucidado anteriormente, além de ação indireta ao afetar o desenvolvimento sexual e 

em consequência o surto do crescimento.  

As doenças inflamatórias, compreendidas no contexto das doenças crônicas, 

também são responsáveis pelo atraso no surto do crescimento. Isso se deve a uma 

influência combinada da má nutrição, através do aumento prolongado das 
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exigências nutricionais típico da morbidade crônica, e o papel da inflamação sobre o 

eixo do hormônio do crescimento (GH – IGF-1). A presença de infecções crônicas e 

o estresse ambiental também influenciam negativamente o crescimento (LEWIS et 

al.,  2016). 

As doenças inflamatórias crônicas, além de afetarem o crescimento pelo 

motivo supracitado, têm na resposta inflamatória crônica mecanismos 

reconhecidamente relevantes para o retardo do crescimento. A inflamação também 

pode exercer efeito adverso sobre os níveis de hormônios sexuais, ao suprimir a 

liberação de hormônios hipofisários, o que contribui para o atraso do surto do 

crescimento em adolescentes (GUPTA et al., 2011). Uma família de proteínas 

intracelulares produzidas em resposta à inflamação atua diretamente sobre 

hormônios relacionados ao crescimento em adolescentes, o hormônio do 

crescimento (GH) e a leptina (MARTINEZ et al., 2010). 

O grau em que o crescimento e desenvolvimento são afetados na doença 

crônica durante a puberdade em muito depende não só da doença em si, mas 

também de fatores como a idade de início, tempo de duração e o grau de 

severidade. Quanto mais cedo o início e mais grave a doença maior será o efeito 

adverso sobre o crescimento e o desenvolvimento puberal (MARTINEZ et al., 2010). 

Ainda no tocante às doenças crônicas, foi constatado que, enquanto 

mecanismo de defesa, o corpo impõe prioridade em canalizar energia e nutrientes 

para lutar contra a doença, manter o metabolismo basal e fornecer energia à 

atividade física. Assim, a energia direcionada ao crescimento torna-se prejudicada e 

o indivíduo desenvolve a baixa estatura e uma velocidade de crescimento abaixo do 

esperado para a sua idade (PALOWSKI, 2002). 

As principais doenças crônicas que demonstraram relação com o atraso do 

crescimento em adolescentes, segundo a literatura foram: fibrose cística, diabetes 

mellitus, anemia falciforme, doença de Crohn, asma, doença renal crônica e 

doenças respiratórias. As doenças inflamatórias intestinais ganharam destaque, 

visto que aliam não somente a cronicidade da afecção, com consequente aumento 

da demanda energética, como também o efeito da resposta inflamatória crônica 

sobre o crescimento (BIZARRI et al., 2015; GUPTA et al., 2011; KRAINZ et al.,1987; 

MASON et al.,2015).  
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Entre os processos mórbidos supracitados, muitos são responsáveis por 

acarretar um estado catabólico. Assim, em crianças desnutridas a velocidade de 

crescimento geralmente é a primeira a ser afetada. Já nos subnutridos essa 

velocidade é abrandada para que seja retomada posteriormente, em momento 

oportuno (PALOWSKI, 2002). A velocidade de crescimento trata-se, pois, de um 

marcador de extrema relevância na dinâmica de saúde geral é o resultado final de 

interesse para o estudo da deficiência de crescimento (GUPTA et al., 2011). Ainda 

nesse tocante, Zeferino et al. (2003) apontam que a principal variável que reflete o 

atraso do crescimento é a velocidade do crescimento, em vez da estatura.  

Segundo esses mesmos autores, o avaliador precisa ter em mente que não 

se pode diagnosticar um problema de crescimento em única consulta. Nesse caso, 

pode-se tão somente inferir que o indivíduo apresenta baixa estatura. Baixa estatura 

ou baixo peso para a idade fazem menção a um valor abaixo de um determinado 

ponto de corte, que pode ser abaixo do percentil 3, ou um déficit superior a 2 

desvios-padrão. Estar abaixo de um determinado ponto de corte não atribui 

necessariamente ao adolescente um atraso do crescimento. A variável que 

realmente aponta para o problema é a velocidade de crescimento. Essa variável 

evidencia quanto de altura é ganho em intervalo de tempo determinado, expresso 

em cm/ano (ZEFERINO et al., 2003). 

Visando dar ênfase à dinamicidade da avaliação do crescimento, Zeferino et 

al. (2003) reiteram que outra variável exigida para diagnosticar-se o atraso do 

crescimento é cálculo do alvo genético estatural. A obtenção da altura dos seus pais 

é imprescindível a esse cálculo. O adolescente que apresentar falha no crescimento 

evidenciará, além da baixa estatura, uma altura final inferior à sua programação 

genética. Tal fato irá propiciar que o examinador diferencie a baixa estatura familiar 

do adolescente com atraso do crescimento, pois no primeiro caso a estatura é 

compatível com seus determinantes genéticos. Portanto, fica evidenciada a 

relevância desse dado diante da constatação de um real problema no crescimento 

(ELAMIN et al., 2006). 

Tão reconhecido quanto a desnutrição e doenças crônicas é o efeito 

indesejado das alterações hormonais sobre o crescimento. Diversos hormônios 

foram associados à interferência sobre o eixo do crescimento, atuando 
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negativamente sobre esse, a exemplo das alterações, para mais ou para menos, nos 

níveis de leptina, grelina, insulina, cortisol, hormônios tireoidianos, hormônio do 

crescimento, IGF-1, entre outros (AL NAAMA et al., 2016; BIZARRI et al., 2015; 

ELAMIN et al., 2006; CIRO et al., 2013; EL-ESHMAWY et al., 2010; KRAINZ et 

al.,1987; ROGOL, 2014). A interação hormonal com o eixo hipófise-pituitário-gonadal 

é complexa e varia de acordo com mecanismos específicos de cada alteração. 

Ainda no concernente às alterações hormonais, o cortisol, hormônio 

esteroide relacionado ao estresse, ocasiona a atuação negativa dos estressores 

físicos, como o trabalho extenuante e prolongado exercido pelo adolescente, sobre o 

crescimento. O trabalho exaustivo durante o período da adolescência, e, portanto, 

de intenso crescimento e demanda energética, ocasiona escape da reserva de 

glicogênio, gordura e proteína ocasionado pela elevação do cortisol (IRFAN et al.,  

2012).   

Enquanto antecedente do atraso do crescimento, pode ser citada ainda a 

disfunção imunológica, a exemplo do que acontece durante a síndrome da 

imunodeficiência adquirida. Essa deficiência leva à perda de peso e insuficiência de 

crescimento em crianças, o que pode ocorrer devido ao estado catabólico. 

Outrossim, a função imunológica esteve diretamente relacionada ao atraso do 

crescimento, de modo que a contagem de CD 4 atuou como preditor da estatura por 

idade (GERTNER, 1994). Além da imunodepressão, a imunossupressão também foi 

relacionada ao atraso do crescimento por motivos semelhantes. Os esteroides, a 

exemplo dos corticosteroides utilizados no regime terapêutico de várias doenças, 

diminuem a velocidade de crescimento durante o surto puberal (REES et al., 1988a). 

Desordens do sistema nervoso central, a exemplo de tumores cerebrais, e 

distúrbios genéticos também são relatados nos estudos enquanto antecedentes do 

atraso do crescimento em adolescentes. Determinadas síndromes genéticas, com a 

síndrome de Turner, de Prader-Willis, e síndrome de Noonan tem sido associadas 

ao déficit estatural nessa faixa etária. Outras anormalidades como acondroplasia e 

condrodistrofias, ambos problemas hereditários também podem produzir no 

indivíduo uma estatura reduzida em relação aos demais (KRAINZ et al.,1987; 

ROGOL, 2014).  

Nesse ínterim, diante dos evidentes fatores relacionados (antecedentes) e 

características definidoras (consequentes) identificadas para esse atraso, torna-se 
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imprescindível que o enfermeiro, profissional responsável por relevante atuação no 

âmbito da atenção primária à saúde, seja capaz de identificar as anormalidades 

apresentadas pelo adolescente ao longo do seu crescimento. A partir do diagnóstico 

preciso se poderá encaminhar esse indivíduo ao subespecialista pediátrico para 

intervenções terapêuticas apropriadas (ROGOL et al., 2014), além da 

implementação do plano de cuidados da enfermagem. 

Acerca das intervenções voltadas para o crescimento, as únicas presentes 

estavam contempladas na seguinte: melhora do desenvolvimento: adolescente 

(BULECHEK; BUTCHER; DOCHETERMAN, 2010). É válido ressaltar que nessa 

intervenção considera-se o crescimento como parte integrante do desenvolvimento 

físico, além do que não há na taxonomia atual da NANDA Internacional (2015-2017) 

diagnóstico real para atraso do crescimento e do desenvolvimento, constando 

apenas diagnósticos de risco. A ausência desses é justificada com base na 

necessidade de estudos que subsidiem essa separação (HERDMAN, 2012). 

No concernente à intervenção acima citada, têm-se como atividades que 

podem ser contextualizadas para o crescimento: investigar problemas de saúde 

relevantes ao adolescente e/ou sugeridos por seu histórico (a exemplo da anemia, 

amadurecimento sexual anormal, nutrição insatisfatória, entre outros antecedentes); 

encorajar participação em exercícios seguros; promover uma dieta saudável; e 

encaminhar a aconselhamento, se necessário. As demais 20 atividades relatadas 

nessa intervenção dizem respeito ao desenvolvimento. Destarte, destaca-se a 

relevância de o enfermeiro estar apto a identificar especificamente problemas no 

crescimento e no desenvolvimento para que possam aperfeiçoar as intervenções 

direcionadas para cada um desses fenômenos (BULECHEK; BUTCHER; 

DOCHETERMAN, 2010). 

Para intervir nos problemas de crescimento apresentados pelo adolescente 

poder-se ia ainda acompanhar suas curvas de crescimento, calcular o alvo genético 

estatural, além de registrar esses dados em sua caderneta, para se diferenciar as 

variantes normais do crescimento do seu atraso real em adolescentes; acompanhar 

adolescentes acometidos por doenças crônicas que sabidamente afetam do 

crescimento, atuando no seu controle e com vistas a reduzir os efeitos desse 

antecedente sobre o atraso (a exemplo do efetivo controle glicêmico em indivíduos 

com diabetes mellitus); encaminhar o adolescente com o atraso do crescimento para 
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especialista, o qual avaliará necessidade de intervenção específica, entre outras 

atividades possíveis (BRASIL, 2002; ZEFERINO et al., 2003). 

Diante disso, fica evidenciada uma valiosa ferramenta de que o enfermeiro 

dispõe em sua prática clínica a fim de evitar algumas das consequências danosas 

do atraso do crescimento em adolescentes: a capacidade de julgamento diagnóstico. 

Para tanto, devem ser capazes de identificar os antecedentes e consequentes desse 

fenômeno na clientela específica. De modo específico, deverão saber exatamente 

como constatar a presença desse diagnóstico, através da identificação precisa dos 

seus consequentes ou características definidoras; além de saberem de que forma 

poderão atuar sobre os antecedentes ou fatores relacionados, caso sejam passíveis 

de modificação ou controle. Assim, intervenções eficazes podem ser direcionadas 

para que se alcancem os resultados almejados pelo enfermeiro. 

 

7 CONCLUSÃO 

 

Mediante análise do conceito atraso do crescimento no contexto do 

adolescente, realizada a partir dos 29 estudos encontrados através da revisão 

integrativa da literatura, o conceito em questão apresentou-se principalmente como 

um déficit estatural, cuja identificação depende da utilização dos padrões de 

referência estabelecidos pela literatura internacional.  

Esse déficit em estatura, ao se comparar o adolescente com indivíduos de 

mesmo sexo e idade, é identificado a partir da altura por idade inferior ao percentil 3 

ou 2 desvios-padrão abaixo do valor médio. Ademais, mostrou-se de extrema 

relevância para a compreensão desse conceito não somente a constatação da baixa 

estatura, como também de uma velocidade de crescimento abaixo do esperado para 

o adolescente, o que não possibilitará que atinja o alvo estatural geneticamente 

programado. 

Os atributos definidores do conceito identificados foram: baixa estatura; 

velocidade de crescimento abaixo do esperado; e altura final inferior ao alvo 

genético.  



63 
 

A partir da construção de uma definição para o conceito pôde-se inferir a 

definição para o rótulo diagnóstico Atraso do crescimento em adolescentes, inserido 

no contexto do domínio 13 (crescimento e desenvolvimento) e classe 1 

(crescimento), da seguinte forma: “crescimento abaixo do esperado para indivíduos 

dos 10 aos 19 anos de mesmo sexo: estatura inferior ao 3º percentil ou déficit em 

estatura acima de 2 desvios-padrão, que, associado à velocidade de crescimento 

diminuída, resulta na altura final inferior ao alvo genético”.  

Entre os antecedentes, os quais correspondem aos fatores relacionados, 

encontraram-se os seguintes: alterações hormonais (leptina, grelina, insulina, IGF-I, 

hormônio do crescimento, cortisol e hormônios tireoideanos); condições ambientais 

desfavoráveis (precárias condições de moradia, baixa renda e escolaridade); 

desnutrição crônica; doenças crônicas; imunodeficiência/imunossupressão; estresse 

físico prolongado; desordens do sistema nervoso central; e distúrbios genéticos.  

Já com relação aos consequentes, correspondentes às características 

definidoras, obtiveram-se os seguintes: baixa estatura por idade; baixo peso por 

idade; atraso no surto de crescimento puberal; velocidade de crescimento abaixo do 

esperado; estatura final inferior ao alvo genético; e diminuição da massa óssea. 

Constatou-se que, a partir da identificação dos atributos definidores, 

antecedentes e consequentes, foi possibilitada uma melhor compreensão acerca do 

atraso do crescimento em adolescentes, de modo a ampliar a visão que se tem 

acerca desse conceito, que em determinados momentos se apresenta como mal 

compreendido ou mal delimitado em suas especificidades.  

Assim, o entendimento aprofundado desse fenômeno irá subsidiar, pois, um 

avanço no estado da arte da enfermagem, a partir do que se poderá aperfeiçoar a 

identificação do atraso do crescimento no contexto do adolescente. Essa 

identificação mais acurada possibilitará a essa clientela o acesso a um plano 

terapêutico mais eficaz, com intervenções voltadas às suas necessidades 

prementes.  

 Enquanto limitação do estudo, destaca-se a identificação de estudos que 

abordem prioritariamente o crescimento e desenvolvimento conjuntamente. Tal fato 

dificulta a análise dos antecedentes e consequentes que são específicos a cada 

fenômeno e faz com que sua compreensão seja complexa em demasia. Ademais, o 
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fato de as relações de causalidade entre o fenômeno em questão e seus elementos 

não serem claramente explícitas também atua como fator limitante. Ao se deparar 

com posicionamentos diversos, o pesquisador desenvolveu seu raciocínio analítico 

com vistas a considerar as nuances de cada uma das perspectivas fornecidas pela 

literatura. 

Além disso, considera-se também enquanto limitação do estudo o fato de 

grande parte dos artigos identificados ao longo da revisão integrativa da literatura 

ser proveniente de estudos desenvolvidos na América do Norte e Europa (65,5%). 

Tal fato possivelmente subestima a existência de alguns antecedentes do atraso do 

crescimento no contexto do adolescente, especialmente os derivados de uma 

condição socioeconômica desfavorável, da pobreza, carência na oferta de alimentos, 

entre outros fatores com essa perspectiva. 
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APÊNDICE A - Protocolo de revisão integrativa 

REVISÃO INTEGRATIVA-PROTOCOLO 

Tema: Atraso do crescimento em adolescentes.  

Objetivo: Apresentar o conhecimento produzido sobre o atraso do crescimento, 

seus atributos definidores, antecedentes e consequentes em adolescentes.  

Questões norteadoras:  

 Quais são os atributos do conceito Atraso do crescimento em adolescentes, 

capazes de defini-lo?  

 Quais são os antecedentes e os consequentes do Atraso do crescimento 

em adolescentes? 

  Quais são as definições conceituais e operacionais dos antecedentes e 

consequentes do Atraso do crescimento em adolescentes? 

 

Estratégias de busca: 

Bases de dados 

 Base de dados 1: LILACS  

 Base de dados 2: Cinahl 

 Base de dados 3: Pubmed 

 Base de dados 4: Scopus 

 Base de dados 5: Web of Science 

 Base de dados 6: Science Direct 

 Periódico Journal of Human Growth and Development (JHGD) 

 

Descritores (DeCS/ MeSH): 

Insuficiência de crescimento  Failure to thrive 
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Adolescente Adolescent 

Palavras-chave e sinonímias em ingles: 

Atraso 

Atraso do crescimento físico 

Atraso do crescimento somático 

Atraso puberal 

 Delay 

Delayed physical growth 

Delayed somatic growth 

Pubertal delay  

Cruzamentos: 

#1 – “Atraso” AND “Crescimento e desenvolvimento” AND Adolescente  

#2- Insuficiência de crescimento AND Adolescente  

#3 – “Atraso do crescimento físico” AND Adolescente  

#4- “Atraso do crescimento somático” AND Adolescente  

#5 – “Atraso puberal” AND Adolescente  

 

Obs: As palavras chave serão postas entre aspas para que seja recuperado o 
termo exato. Os descritores do vocabulário DeCS E MeSH encontram-se em 
negrito e atuarão enquanto descritores controlados nas buscas. 

Seleção dos estudos 

Critérios de inclusão: 

 Estudos disponíveis nos idiomas Português, Inglês ou Espanhol; 

 Estudos completos que abordem a temática;  

 Estudos que respondam às questões de pesquisa estabelecidas; 

 

Critérios de exclusão: 

 Editoriais 

 Cartas ao editor 

 Opinião de especialistas 

 Outros estudos de revisão 
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Estratégia para coleta de dados dos estudos 

 Elaboração de instrumento próprio para extração dos dados: 

(APÊNDICE B) 

Sínteses dos dados 

 Caracterização dos estudos 

 Construção de quadro-resumo contendo atributos definidores, antecedentes 

e consequentes do conceito em questão. 

Estratégia para avaliação crítica dos estudos: 

Análise do conceito proposta por Walker e Avant (2011). 
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APÊNDICE B – Instrumento de coleta de dados. 

ARTIGO ( ) 

1. CARACTERIZAÇÃO DO ESTUDO 

Referência  

País  

Base de dados  

Tipo do estudo 
e nível de 
evidência  

 

Objetivo  

Área do 
conhecimento 

 

2. CONTEÚDO 

Atributos 
Definidores 

 

 Antecedente 

 

Definição 
conceitual 

 

Referencial 
empírico 

 

 Consequente 

 

Definição 
conceitual 

 

Referencial 
empírico 
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APÊNDICE C – Atributos do atraso do crescimento em adolescentes 

identificados nos 29 estudos. 

Atributos definidores do atraso do crescimento em adolescentes 

Atributo Termos Referência 

Baixa estatura - Baixa estatura; 
- Déficit estatural; 
- Déficit de altura por idade; 
- Altura consistentemente 
baixa; 
- Baixo peso e altura; 
- Menor estatura; 
- Retardo de peso e altura; 
- Menor altura; 
- Altura abaixo do percentil 3; 

AL NAAMA et al., 2016; 
ALVES et al., 2009; 
CHULANI; GORDON, 2014; 
CIRO et al., 2013; 
EISENSTEIN, 1997; 
EL-ESHMAWY et al., 2010; 
KELLY et al., 2008; 
KRAINZ et al.,1987; 
MASON et al.,2015; 
PALOWSKI, 2002; 
REES et al., 1988ª; 
RHODES et al.,2009; 
ROGOL, 2014; 
 

Velocidade de 
crescimento  

- Velocidade de crescimento 
abaixo do esperado  
- Velocidade de crescimento 
com desvio de normalidade 
- Ganho lento de peso e altura;  

RHODES et al., 2009; 
ROGOL, 2014; 
PROTUNDJER, 2015; 
 

Altura final inferior 
ao alvo genético 

- Redução do ganho total de 
altura;  
- Altura inferior ao seu alvo 
genético estatural;  
- Redução da estatura final;  

MOHAMMAD et al., 2013; 
BIZARRI et al., 2015; 
ELAMIN et al., 2006; 
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APÊNDICE D – Antecedentes do Atraso do crescimento em adolescentes a 

partir dos 29 estudos. 

Atraso do crescimento em adolescentes 

Antecedente Termos Referência  

Alterações hormonais 
(leptina, grelina, insulina, 
IGF-I, hormônio do 
crescimento, cortisol e 
hormônios tireoideanos) 

- Baixos níveis de leptina; 
- Baixos níveis de IGF-1 

- Deficiência de insulina; 

- Liberação de hormônio 
do crescimento deficiente;  

- Alteração dos níveis de 
leptina e grelina; 

- Insuficiência gonadal; 

- Defeitos na função 
endócrina; 

- Diabetes Mellitus; 

AL NAAMA et al., 2016; 
BIZARRI et al., 2015; 
CIRO et al., 2013; 
EL-ESHMAWY et al., 
2010; 
ELAMIN et al., 2006; 
KRAINZ et al.,1987; 
ROGOL, 2014; 
 

Condições ambientais 
desfavoráveis (precárias 
condições de moradia, 
baixa renda e escolaridade) 

- Condições ambientais 
desfavoráveis; 

- Condições 
socioeconômicas 
precárias; 

- Baixas condições 
socioeconômicas e 
ambientais; 

 

ALVES et al., 2009; 
PALOWSKI, 2002; 
LEWIS et al.,  2016; 
 

Desnutrição crônica - Desnutrição crônica; 

- Desnutrição; 

- Distúrbios alimentares; 

ALVES et al., 2009; 
LEWIS et al.,  2016; 
MARTINEZ et al., 2010; 
PALOWSKI, 2002; 
POZO; ARGENTE, 2002; 
 

Doenças crônicas - Doenças sistêmicas 
crônicas; 

- Diabetes Mellitus; 

- Anemia; 

- HIV/AIDS; 

- Doença de Crohn; 

- Fibrose cística; 

- Doenças crônicas; 

- Doença hepática grave; 

- Asma; 

BIZARRI et al., 2015; 
ELAMIN et al., 2006; 
FUNG et al., 2008; 
GERTNER, 1994; 
GUPTA et al., 2011; 
KELLY et al., 2008; 
KRAINZ et al.,1987; 
LEWIS et al.,  2016; 
MARTINEZ et al., 2010; 
MASON et al.,2015; 
MIYASAKA et al., 2010; 
POZO; ARGENTE, 2002; 
PROTUNDJER, 2015; 
REES et al., 1988ª; 
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- Doença renal crônica; 

 

RHODES et al.,2009; 
ROGOL, 2014; 
SINGHAL et al.,1994; 
 

Imunodeficiência/ 
Imunossupressão 

- Imunossupressão; 

- SIDA; 

- Uso de medicamentos 
imunossupressores; 

- Agentes 
imunossupressores; 

GERTNER, 1994; 
MOHAMMAD et al., 2013; 
POZO; ARGENTE, 2002; 
REES et al., 1988a; 
REES et al., 1988b; 
 

Inflamação crônica - Doença de Crohn; 

- Resposta inflamatória 
crônica; 

- Asma; 

GUPTA et al., 2011; 
MARTINEZ et al.,2010; 
MASON et al.,2015; 
MIYASAKA et al., 2010; 
PROTUNDJER, 2015; 
 

Estresse físico prolongado - Estresse físico 
prolongado;  

- Trabalho excessivo; 

- Atividade física 
extenuante;  

IRFAN et al.,  2012; 
PALOWSKI, 2002; 
 

Desordens do SNC   - Desordens adquiridas ou 
congênitas do SNC 

KRAINZ et al.,1987; 
 

Distúrbios genéticos - Síndromes genéticas; ROGOL, 2014; 
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APÊNDICE E – Consequentes do Atraso do crescimento em adolescentes 

identificados nos 29 estudos. 

Atraso do crescimento em adolescentes 

Consequente Termos Referência  

Baixa estatura por idade - Baixa estatura; 

-Estatura abaixo do 
percentil 3 ou 2 DP; 

- Altura consistentemente 
baixa; 

- Menor altura; 

AL NAAMA et al., 2016; 
ALVES et al., 2009; 
BIZARRI et al., 2015; 
EISENSTEIN, 1997; 
EL-ESHMAWY et al., 
2010; 
10- FUNG et al., 2008; 
GERTNER, 1994; 
IRFAN et al.,  2012; 
KRAINZ et al.,1987; 
MOHAMMAD et al., 2013; 
PALOWSKI, 2002; 
PROTUNDJER, 2015; 
REES et al., 1988a; 
REES et al., 1988b; 
ROGOL, 2014; 
 

Atraso no estirão do 
crescimento puberal 

- Aceleração do 
crescimento não ocorre na 
época esperada; 

- Atraso no estirão do 
crescimento; 

- Surto do crescimento 
adiado; 

ALVES et al., 2009; 
EL-ESHMAWY et al., 
2010; 
MASON et al.,2015; 
ROGOL, 2014; 
 

Baixo peso por idade - Peso abaixo do percentil 
3; 

- Baixo peso por altura; 

- Menor peso por idade; 

ALVES et al., 2009; 
EL-ESHMAWY et al., 
2010; 
FUNG et al., 2008; 
IRFAN et al.,  2012; 
KESSLER et al., 2013; 
KRAINZ et al.,1987; 
MIYASAKA et al., 2010; 
PALOWSKI, 2002; 
ROGOL, 2014; 
 

Diminuição da velocidade 
de crescimento 

- Diminuição da velocidade 
de crescimento;  

- Desaceleração da 
velocidade de 
crescimento; 

CHULANI; GORDON, 
2014; 
ELAMIN et al., 2006; 
GERTNER, 1994; 
KRAINZ et al.,1987; 
LEWIS et al.,  2016; 
MASON et al.,2015; 
REES et al., 1988a; 
REES et al., 1988b; 
RHODES et al.,2009; 
ROGOL, 2014; 
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SINGHAL et al.,1994; 
 

Estatura final inferior ao 
alvo genético 

- Altura final inferior ao 
alvo genético; 

- Menor altura final; 

ELAMIN et al., 2006; 
GUPTA et al., 2011; 
KESSLER et al., 2013; 
MASON et al.,2015; 
MIYASAKA et al., 2010; 
MOHAMMAD et al., 2013; 
RHODES et al., 2009; 
 

Mudanças na composição 
óssea 

- Diminuição da massa 
óssea; 

- Diminuição da densidade 
mineral óssea; 

 

FUNG et al., 2008; 
KELLY et al., 2008; 
 

 

 

 


