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Nutrir adequadamente, com o objetivo de proporcionar ao prematuro 

um crescimento semelhante ao crescimento fetal, é u m dos grandes desafios 

dentro da neonatologia. A importância de uma nutrição adequada para a 

sobrevida, o crescimento e o desenvolvimento dos recém-nascidos (RNs) 

prematuros tem sido reconhecida desde o século XIX. Pierre Budin, ao 

desenhar a primeira unidade neonatal para prematuros em 1896, enfatizava 

a importância do controle da temperatura, da nutrição, do controle de infecção 

e da presença da mãe junto ao bebê (Budin, Nourisson & Doin, 1907). 

Nutrir os prematuros adequadamente é um desafio porque : 

Não há consenso sobre as necessidades nutricionais - apesar 

de a importância do manuseio nutricional nos RNs prematuros estar 

claramente reconhecida, as quantidades necessárias da maioria dos 

nutrientes não estão bem estabelecidas (Heird, 1999). Tem sido recomendado 

que se forneçam nutrientes suficientes aos prematuros, para que eles 

alcancem a velocidade de crescimento fetal fora do útero (ΑΑΡ, 1985). 

O problema é que, ainda nos dias de hoje, existem poucos conhecimentos 

sobre a qualidade e a quantidade de nutrientes que os fetos humanos recebem 

em cada idade gestacional. Várias estratégias já foram utilizadas para 

determinar as necessidades nutricionais dos prematuros, incluindo balanços 

nutricionais, dosagem de nutrientes no sangue do cordão, infusão de isótopos 

estáveis etc. Além disso, as necessidades nutricionais irão variar com o tipo 

de doença e estresse metabólico apresentado pelo bebê (Willians, 2000). 



O objet ivo principal é atingir uma velocidade de crescimento 

semelhante ao intra-útero - observa-se que o crescimento pós-natal 

dos bebês não acompanha a curva de crescimento in t ra-uter ino, 

permanecendo abaixo do percentil 10 ao chegar ao termo (37 semanas de 

idade corrigida). Esses bebês permanecem abaixo da curva na idade escolar 

e muitas vezes até na adolescência, evidenciando a importância de u m 

adequado manuseio nutricional (Allen, 1993; Hirata & Bosque, 1998; 

Kitchen et al., 1992). A meta de atingir o ganho de peso fetal não se deve 

ao simples ganho de peso, mas principalmente porque u m ganho de peso 

ruim é um bom marcador de nutrição inadequada, o que, por sua vez, tem 

u m grande impacto no desenvolvimento cognitivo (Ziegler, 2001). Existem 

evidências suficientes para demonstrar que uma nutrição inadequada em 

períodos precoces da vida apresenta u m forte impacto no desenvolvimento 

em longo prazo (Lucas, 1997). A má nutrição em um período vulnerável 

do desenvolvimento cerebral resulta na diminuição do número de células 

cerebrais, com prejuízos importantes no comportamento, aprendizado e 

memória. Entretanto, o oposto não está tão claro. Será que o aumento ou 

a melhoria da oferta nutricional precocemente teria u m impacto positivo 

no desempenho em longo prazo (Hay et al., 1999)? 

Ex i s t em si tuações cl ínicas e pecul iar idades p rópr i a s dos 

prematuros que contr ibuem para uma nutrição inadequada - u m 

dos maiores problemas que podem limitar a oferta nutricional é a restrição 

de volume que algumas vezes é desejável para os prematuros. Essa restrição 

pode limitar as possibilidades de oferta calórica. Outra questão importante 

é a intolerância à glicose que os bebês de extremo baixo peso podem 

apresentar nas primeiras semanas de vida, limitando novamente a ingestão 

calórica. Eventos patológicos também diminuem as possibilidades de oferta, 

além de aumentarem a demanda, e a preocupação com a enterocolite impede 

manuseios nutricionais agressivos por via enteral. 

Imaturidade do trato gastrointestinal - as funções digestiva e 

motora do trato gastrointestinal são imaturas e a tolerância à alimentação 

por via enteral está freqüentemente alterada. A decisão de alimentar o 

bebê prematuro deve levar em conta as limitações relacionadas ao 



desenvolvimento, bem como a progressiva maturação intestinal a cada 

idade gestacional (Romero & Kleinman, 1993). 

DESENVOLVIMENTO DO TRATO 

GASTROINTESTIΝAL 
O intestino é a interface entre a dieta e o metabolismo através do 

qual todos os nutrientes devem passar. A eficiência da nutrição enteral 

está relacionada à competência do trato gastrointestinal em coordenar 

sucção e deglutição, propiciar u m esvaziamento gástrico completo e 

motilidade intestinal adequada. Além disso, é regulada pela secreção salivar, 

gástrica, pancreática e hepatobiliar e pela capacidade do enterócito de 

sintetizar e secretar enzimas apropriadas, promovendo uma absorção 

efetiva, proteção de mucosa e eliminação de produtos não digeridos ou de 

degradação (Weaver & Lucas, 1993). 

Dois fatores são importantes no processo de adaptação à nutrição enteral: 

a maturação do trato gastrointestinal e a composição do alimento oferecido. 

Quadro 1 - Estágios de desenvolvimento do trato gastrointestinal 

Fonte: adaptado de Romero & Kleiman (1993) 



A competência do esfíncter esofagiano é relacionada à idade 

gestacional, e RNs prematuros têm maior risco de refluxo gastroesofagiano. 

O estômago é anatomicamente maduro por volta da sétima semana de 

gestação, porém as contrações rítmicas não ocorrem até aproximadamente 

quatro dias de vida do RN a termo. O esvaziamento gástrico nos prematuros 

é lento, provavelmente refletindo a imaturidade da função motora duodenal 

e a ausência de uma atividade coordenada entre o antro e o duodeno (Berseth, 

1999). O esvaziamento gástrico pode ser influenciado pelo teor do conteúdo 

da dieta e, assim, u m aumento da densidade calórica do alimento oferecido 

pode retardar o esvaziamento . Polímeros de glicose propiciam u m 

esvaziamento mais rápido que as soluções contendo lactose ou glicose; 

também os triglicerídeos de cadeia média em relação aos de cadeia longa. 

DIGESTÃO Ε ABSORÇÃO 
Vários aspectos da digestão e da absorção no RN têm sido estudados 

há u m longo tempo, mas ainda faltam informações, principalmente no 

que se relaciona ao papel das enzimas no processo de digestão. Os estudos 

indicam que, apesar da imaturidade de muitos mecanismos clássicos da 

digestão utilizados por adultos, o RN dispõe de uma série de mecanismos 

compensatórios para uma adequada digestão. Por exemplo, apesar da 

proteólise gástrica ser mui to limitada no bebê, a digestão da proteína 

intestinal é adequada. 

Os eletrólitos e a água são absorvidos no prematuro a partir do 

intestino delgado. O sódio é transportado por gradiente de concentração 

até o enterócito e pela bomba de sódio-potássio até o espaço interepitelial 

basolateral. Glicose e sódio são co-transportados por difusão facilitada, e 

a água segue u m gradiente osmótico. 

A digestão dos carboidratos é limitada nos prematuros. Entre 26 e 

34 semanas, a atividade da lactase é de aproximadamente 30% quando 

comparada com a do bebê a termo. Após 35 semanas, ocorre um aumento 

rápido na atividade da lactase. A atividade de sucrase-isomaltase é detectável 

mais cedo do que a da lactase, atingindo o máximo em torno de 34 semanas 

de idade gestacional. A atividade da Glucoamilase (que hidrolisa polímeros 



de glicose) é bem desenvolvida nas vilosidades intestinais precocemente 

na gravidez, por isso as fórmulas atualmente desenvolvidas para prematuros 

contêm menores quantidades de lactose, e cerca de 60% das calorias 

derivadas dos carboidratos são derivadas dos polímeros de glicose (Neu & 

Koldovsky, 1996). 

A digestão de gordura tem sido estudada extensivamente. Nos RNs, 

começa no estômago com a ação da lipase lingual ou com a lipase gástrica. 

As duas lipases são idênticas, funcionam melhor em pH baixo e com 

triglicerídeo de cadeia média ( T C M ) e não necessitam de sais biliares. RNs 

alimentados com leite humano apresentam a vantagem da presença da 

lipase no leite materno. A lipase é encontrada no leite de todos os carnívoros 

e trabalha semelhantemente à pancreática e à intest inal , ag indo 

principalmente nos triglicerídeos de cadeia longa, em pH neutro, e 

necessitando de sais biliares. Os ácidos graxos de cadeia longa são, portanto, 

dependentes dos sais biliares para a formação de micelas e a absorção nos 

linfáticos intestinais. 

Após a absorção, as micelas alcançam o sistema venoso através do 

dueto torácico. O pool de sais biliares nos prematuros é baixo, prejudicando 

a absorção de gordura antes das 34 semanas. O uso de corticóide na mãe 

antes de 34 semanas - em casos de ameaça de trabalho de parto prematuro 

- pode aumentar o pool de sais biliares para níveis semelhantes aos do RN 

a termo. As fórmulas para prematuros são desenhadas para idades 

gestacionais menores de 34 semanas. Seu conteúdo de gordura foi 

significativamente modificado, com o objetivo de melhorar a absorção das 

gorduras. Elas contêm altas porcentagens de T C M e altos níveis de 

vitaminas A , D e Ε quando comparadas às fórmulas do termo (Hamosh, 

1996). Por isso, na ausência do leite materno, as fórmulas adequadas para 

uso nessa população são as desenvolvidas para prematuros, não se 

justificando o uso de outras. 

A digestão das proteínas começa no estômago com a ação da pepsina. 

Esta é ativada pela hidrólise ácida do pepsinogênio. A proteína da dieta é 

metabolizada pelas peptidases pancreáticas liberadas no duodeno. Essas 

enzimas incluem tripsina, quimotripsina, carboxipeptidase A e Β e elastase, 



Quadro 2 - Necessidades nutricionais para incremento de peso 

semelhante ao do feto e ingestas proporcionadas pelo leite humano do 

termo e do pretermo considerando uma oferta de 180 ml /kg /d ia 

&#948; considerando um feto de 30 semanas com 1.500 g 
*considera absorção e perdas 

Fonte: modelo proposto por Ziegler, Biga & Fomon (1981) 

que agem em sítios de clivagem seletivos, resultando em péptides de pequeno 

tamanho, que serão posteriormente absorvidos como aminoácidos ou 

dipéptides e transportados ao fígado. O prematuro é capaz de absorver 

cerca de 80% da proteína ofertada (Hay et al., 1999). 

NECESSIDADES NUTRICIONAIS 
Fornecer nutrientes suficientes para permitir deposição tissular na 

mesma velocidade do terceiro trimestre da gravidez continua sendo 

recomendado atualmente. Ziegler, Biga & Fomon (1981) propõem u m 

modelo que calcula as quantidades necessárias para o crescimento, 

considerando a absorção dos nutrientes pelo trato gastrointestinal e as 

perdas. O Quadro 2 mostra as quantidades necessárias para o crescimento 

de fetos entre 29-31 semanas - com base no feto de referência, que está 

crescendo cerca de 15 a 16 g/kg/dia - e as quantidades desses nutrientes 

contidas no leite humano maduro e de mães de prematuros, bem como as 

quantidades estimadas como necessárias, considerando a absorção e as perdas. 



O leite humano maduro, portanto, não é adequado para uso em 

prematuros, uma vez que não fornece nutrientes suficientes para permitir 

u m crescimento ideal. Prematuros alimentados com o leite da própria mãe 

apresentam maior ganho de peso, melhor crescimento linear e melhor 

crescimento cerebral quando comparados aos que recebem leite humano 

maduro. Em relação ao cálcio e ao fósforo, o leite materno contém 

quantidades insuficientes para garantir o padrão intra-uterino. Apesar da 

absorção de cálcio a partir de dietas com leite humano ser de cerca de 70% 

a 80% e a de fósforo ser de 90%, RNs alimentados com leite humano de 

banco ou de sua própria mãe terão somente 20 a 30 mg /kg /d i a retido, o 

que corresponde a 25% do total acumulado pelo feto. 

Kashyap et al. (1988), estudando RNs sadios com 32 semanas de 

idade gestacional, demonstraram que o ganho de peso e a retenção de 

nitrogênio foram maiores quando se utilizava 3,9 g /kg/d ia de proteína 

por via enteral. Eles também observaram que a relação caloria-proteína 

ideal para u m b o m ganho de peso foi de aproximadamente 30 Kcal para 

cada grama de proteína. Heird (1999) também enfatizam que o aumento 

de proteína requer u m aumento de energia e vice-versa, que os RNs com 

menos de 1.500 g ao nascimento que podem ser alimentados necessitam 

de no mínimo 2,8 g /kg/d ia de proteína, e que crianças que não recebem 

proteínas nos primeiros dias de vida perdem no mínimo 1% de sua proteína 

endógena diariamente. 

RNs de extremo baixo peso recebendo somente glicose perdem cerca 

de 1,2 g/kg/dia de proteína endógena. A simples oferta de 1,1 a 1,5 g/kg/dia 

de proteína e 30 Kcal/kg/dia de energia pode modificar o balanço protéico 

(Denne et al., 1996). Apesar de tais evidências, muitos prematuros não 

recebem nem essa modesta quantidade de proteína durante os primeiros 

dias de vida, o que acentua seu estado catabólico. 

Algumas vezes, apesar das quantidades ofertadas de proteína serem 

adequadas, uma série de fatores pode limitar sua utilização. U m dos mais 

impor tan tes é a oferta inadequada de aminoác idos essenciais ou 

condicionalmente essenciais. Embora a qualidade de proteína no leite 

humano e nas fórmulas enterals para prematuros pareça ser adequada, a 



qualidade das soluções existentes para a nutrição parenteral não o é. Por 

exemplo, as soluções de aminoácidos para uso parenteral disponíveis no 

mercado não contêm três aminoácidos condicionalmente essenciais no 

prematuro, que são a cisteína, a glutamina e a tirosina. A cisteína e a 

glutamina podem ser adicionadas nas soluções, mas a tirosina é insolúvel, 

impossibilitando sua adição. 

NUTRIÇÃO PARENTERAL TOTAL ( N P T ) 
A NPT está indicada em todos os RNs de muito baixo peso ao nascer. 

Deve ser mantida até que o suporte nutricional por via enteral - em 

quantidades suficientes para promover um crescimento adequado - seja 

possível. 

As quantidades de aminoácidos recomendadas var iam de 2,5 a 

3,5 g/kg/dia, e quanto menor o prematuro, maior é a quantidade necessária. 

O perfil de aminoácidos usado foi baseado no perfil de aminograma plástico 

de RNs alimentados com leite materno, e deveria conter os aminoácidos 

considerados condicionalmente essenciais para os prematuros (taurina, 

cisteína, glutamina e tirosina). Deveria também conter altas concentrações 

de aminoácidos de cadeia ramificada e baixas concentrações de glicina, 

metionina e fenilalanina (Pereira, 1995). 

O problema é que ainda não há solução ideal. A tirosina é insolúvel 

em água, não podendo ser adicionada às soluções. A cisteína e a glutamina 

podem ser prescritas separadamente. Algumas soluções já contêm taurina e 

cisteína (Hay et al., 1999). Hay (2000) discute se o aumento do aporte 

protéico até 4 a 6 g/kg/dia em RNs com menos de 32 semanas, copiando o 

perfil intrauterino, seria o ideal. Thureen et al. (2003) estudaram a segurança 

e a eficácia do aporte mais agressivo de aminoácidos em NPT para prematuros 

em um estudo randomizado e prospectivo. Vinte e oito RNs com uma média 

de peso de 946 ± 40 g foram randomizados para receber 1 g /kg/dia ou 

3 g/kg/dia precocemente. Eles concluíram que o grupo de prematuros que 

recebeu maior aporte protéico apresentou uma melhor deposição protéica, e 

que esse maior aporte foi bem tolerado pelos prematuros. 



A glicose deve ser infundida na velocidade de 4 a 6 m g / k g / m i n e 

aumentada gradualmente de acordo com a tolerância do bebê. Os bebês 

de extremo baixo peso apropriados para a idade gestacional costumam 

não tolerar grandes infusões de glicose. Alguns autores recomendam o 

uso de insulina nesses casos (Pereira, 1995). Entretanto, na prática clínica, 

o uso da insulina é complicado e difícil, sendo mui to importante a 

monitorização rigorosa. 

As soluções de lipídeos que contêm predominantemente triglicerídeos 

de cadeia longa apresentam a vantagem de fornecer uma alta concentração 

calórica além dos ácidos graxos essenciais. As soluções contendo proporções 

iguais de T C M e TCL são produzidas na Europa e podem ser encontradas 

no Brasil. Uhlemann, Plath & Heine (1989) demonstraram que o uso de 

soluções contendo T C L / T C M apresentava uma retenção melhor de 

nitrogênio em RNs de um pouco mais de 30 semanas. Contudo, outros 

autores têm demonstrado que o uso dessas soluções pode prejudicar o 

metabolismo da leucina (Liet et al., 1999). 

O uso da carnitina não é recomendado habitualmente no prematuro. 

Entretanto, nos casos em que a necessidade do uso da NPT ultrapassar três 

semanas, ela pode ser necessária (Hay et al., 1999). As soluções de lipídeos 

a 20% têm u m conteúdo menor de fosfolipídeos, possibilitando uma 

melhor deposição dos triglicerídeos e um menor acúmulo de colesterol. 

Os lipídeos devem ser administrados em u m período de 24 horas e 

aumentados progressivamente até no máximo 3 a 4 g/kg/dia, dependendo 

da tolerância do paciente. 

Os outros nutrientes a serem ofertados são água, sódio, potássio, 

cálcio, fósforo, vitaminas e ol igoelementos. A s recomendações para 

alimentação parenteral de Hay no Seminário Ipokrates, em 2003, estão 

listadas no Quadro 3 (página seguinte). 

LEITE, FÓRMULAS Ε PRÁTICAS ALIMENTARES 
O uso do leite materno exclusivo nos RNs com menos de 1.500 g 

tem sido associado a um ganho de peso inadequado e a um déficit nutricional 

durante a hospitalização. Vários motivos podem contribuir para esta má 



performance. U m dos mais importantes é a grande variabilidade no conteúdo 

protéico-energético, especialmente dos lipídeos. Essa variabilidade está 

relacionada aos métodos de coleta (expressão), estocagem, métodos de 

fornecimento ao bebê, tempo da lactação etc. (Schanler, Hurst & Lau, 1999). 

Quadro 3 - Recomendações para NPT em recém-nascidos prematuros 

PRINCÍPIOS GERAIS: 

• a NPT estará indicada sempre que as necessidades nutricionais e metabólicas 
não puderem ser atendidas pela via enteral; 

• iniciar a NPT precocemente após o nascimento (em horas e não em dias); 

• as necessidades nutricionais e metabólicas dos prematuros são iguais ou 
maiores que as dos fetos; 

• iniciar a NPT nos prematuros em uma linha separada dos outros volumes. 

ÁGUA: 

• a água é necessária continuadamente; 
• não há nenhuma evidência de que uma over-hidratação seja boa (ganho de 
peso devido à retenção de água somente), mas há algumas evidências de que 
ela pode ser ruim (ácidos e diluicional e PCA); 

• uma leve desidratação é aceitável (não mais que uma perda do peso de 
nascimento em torno de 5 a 15%); 

• a chave do sucesso para o manuseio da água é pesar freqüentemente o bebê. 

GLICOSE: 

• iniciar 5-7 mg/kg/min após o nascimento e tentar atingir 10 mg/kg/min; 
• ajustar a TIG (taxa de infusão de glicose) para manter uma glicemia maior 
que 60 e menor que 120; 

• glicemias altas ( > 200-250 mg/dl) devem ser tratadas com uma redução da 
infusão de glicose primeiro (8 ® 6 ® 4); 

• uma boa alternativa para o manuseio da hiperglicemia é fornecer altas 
concentrações de aminoácidos (3 a 4 g/kg/dia). Altas concentrações de 
aminoácidos plasmáticos aumentam a secreção de insulina; 

• infusão de baixas doses de insulina pode ser necessária (0,03 U/kg/hora) em 
hiperglicemias graves ( > 300 mg/dl), principalmente se houver também 
Hiperpotassemia. Nesses casos, deve-se adicionar 1 ml de albumina a 5% para 
cada 10 ml de solução; 

• não há evidências de que a adição de insulina para melhorar o aporte de 
glicose na NPT e melhorar a oferta calórica seja benéfica. Pelo contrário, essa 
abordagem pode ser prejudicial. 



Q u a d r o 3 - Recomendações para N P T em recém-nasc idos 

prematuros (continuação) 

LIPÍDEOS: 

• iniciar precocemente 1 g/kg/dia no primeiro dia e aumentar até 3 g/kg/dia 
em 2 a 3 dias; 

• manter os triglicerídeos séricos < 150 mg/dl; 

• há concentrações suficientes de ácidos graxos essenciais nas soluções de 
lipídeos. Entretanto, é necessário que o bebê esteja recebendo taxas calóricas 
adequadas. Caso contrário, esses ácidos graxos serão oxidados e o bebê se 
tornará deficiente em ácidos graxos essenciais; 

• soluções a 20% dever ser preferencialmente utilizadas para diminuir os 
efeitos adversos da hipercolesterolemia e hipertrigliceridemia conseqüentes do 
uso das soluções a 10%; 

• carnitina pode se útil em bebês em uso de NPT por mais de 3 a 4 semanas. 

AMINOÁCIDOS: 

• iniciar 3 g/kg/dia logo após o nascimento; 
• misturas de aminoácidos que contenham aminoácidos essenciais para 
prematuros devem ser preferidas; 

• a uréia provavelmente estará mais alta quando forem utilizadas altas 
concentrações de aminoácidos, mas a amônia não será um problema se 
forem usadas ofertas adequadas de calorias. A amônia é um derivado da uréia 
e pode aumentar se for dada proteína demais com caloria de menos; 

• não há nenhuma vantagem na oferta de calorias não-protéicas maiores que 
60-80 Kg/dia para promover uma retenção adequada de nitrogênio. O 
objetivo é fornecer proteína 3 g/kg/dia no mínimo; 

• nunca utilizar concentrações muito baixas de aminoácidos em soluções 
contendo cálcio e fósforo. Eles podem precipitar; 

• para manter uma velocidade de crescimento semelhante à intra-uterina, o 
prematuro necessitará de 3,5 a 4 g/kg/dia de proteína. Portanto, só diminuir 
a oferta intravenosa quando a via oral puder providenciar quantidades 
semelhantes. 

Fonte: Hay (2003) 

A necessidade de fort if icação do leite materno para uso nos 

prematuros com menos de 1.500 g tem sido reconhecido há mais de 20 

anos. Uma revisão sistemática realizada pela Cochrane Library aponta que 

o enriquecimento do leite materno com multicomponentes melhora o ganho 

de peso e do perímetro cefálico nos prematuros (Kuschel & Harding, 2000). 



Apesar de uma nova geração de fortificantes estar disponível para 

uso, seus resultados ainda não são satisfatórios. A maioria disponível dos 

fortificantes difere quanto a sua composição, e alguns contêm somente 

proteína, cálcio e fósforo. Outros acrescentam eletrólitos, vitaminas e 

oligoelementos. O fato é que a mais importante razão para a inadequação 

do uso de leite materno para os prematuros é sua grande variabilidade. 

Teoricamente, a fortificação individualizada seria a melhor solução, ou 

seja, o leite da mãe seria analisado e fortificado segundo as necessidades 

de cada bebê. O problema é que a implementação dessa prática é difícil e 

cara, impossibil i tando seu uso rotineiro (Ziegler, 2001) . Os novos 

fortificantes lançados no mercado acrescentaram em suas fórmulas gordura 

e carboidrato, além de mudar as formulações de cálcio e fósforo com o 

objetivo de diminuir a perda de gordura, melhorando sua absorção (Schanler 

et al., 1999). 

Algumas práticas podem melhorar o conteúdo energético do leite da 

mãe e possibilitar um melhor ganho de peso ao prematuro. A mãe deve ser 

estimulada a massagear a mama e fazer ordenhas periódicas logo após o 

nascimento do bebê, mesmo que este ainda não possa receber o leite. Todo 

um aporte familiar e da equipe da saúde pode ser necessário para que a 

manutenção da produção de leite seja possível por longos períodos. Se o 

bebê apresentar dificuldades no ganho de peso apesar da fortificação, pode-

se utilizar algumas estratégias antes de substituir o leite humano por 

fórmula. O conteúdo energético do leite pode ser estimado através do 

crematócrito, que é um método fácil, estando as técnicas necessárias para 

sua utilização disponíveis na maioria das unidades neonatais. Atualmente, 

utiliza-se a fórmula simplificada proposta por Wang et al. (1999): 

Leite fresco Energia (Kcal/dl) = 5,99 X crematócrito (%) + 32,5 

Leite congelado Energia (Kcal/dl) = 6,2 X crematócrito (%) + 35,1 

O crematócrito é obtido através da porcentagem do comprimento da 

coluna de gordura separada do leite por meio da centrifugação. Usando 

um tubo de vidro do microhematócrito, obtém-se uma amostra. O capilar 

é fechado em uma das pontas e centrifugado por 15 minutos em uma 



centrífuga de 3.000 rpm. Mede-se o comprimento do tubo preenchido 

através da régua usada para hematócrito e a coluna de gordura que se 

separa do leite, obtendo então a porcentagem. Usando a fórmula citada se 

tem uma estimativa do conteúdo calórico do leite. 

Se o conteúdo calórico é baixo, a mãe deve ser orientada quanto à 

retirada do segundo leite - que contém uma maior quantidade de gordura. 

Em geral, após sucessivas coletas, a mãe é capaz de perceber o momento 

em que o leite muda a coloração e a consistência. Nesse momento, esse 

leite deve ser reservado para ser usado preferencialmente. Se os exames da 

mãe em relação à infecção congênita no último trimestre forem negativos, 

prefere-se usar o leite fresco quando ele for colhido em ambiente adequado, 

imediatamente antes de ser oferecido ao bebê. Se isso não for possível, o 

leite é então pasteurizado e congelado. Antes do uso, ele é descongelado e 

oferecido ao bebê após homogeneização. 

Quando o prematuro não é capaz de sugar, ele deverá receber 

alimentação por sonda. A administração pode ser feita por gavagem (bolus) 

ou por infusão contínua. Uma revisão sistemática realizada pela Cochrane 

Library não encontrou diferença no crescimento somático, mas os estudos 

incluídos na revisão eram muitas vezes inconsistentes e com amostras 

pequenas, o que não tornou possível uma recomendação precisa (Premji & 

Chessell, 2002). Prefere-se a alimentação por bolus, reservando-se a infusão 

contínua para os bebês com tempo de esvaziamento gástrico prolongado. 

Bombas infusoras peristálticas não devem ser usadas para infusões de 

leite porque a gordura permanece nos equipos, aumentando a perda 

significativamente. As bombas de seringa são melhores para essa finalidade, 

devendo ser mantidas na posição horizontal. 

As fórmulas para prematuros estão disponíveis comercialmente e 

tentam copiar o perfil do conteúdo do leite h u m a n o . A proteína 

predominante é a do soro. A quantidade de proteína por 100 ml é maior do 

que nas fórmulas para os termos, e fornece cerca de 3,6 g /kg/d ia quando 

se u t i l i za ma i s que 150 m l / k g / d i a de v o l u m e . A g o r d u r a é 

predominantemente T C M . As fórmulas atualmente disponíveis não contêm 

ômega-3 e ômega-6 em quantidades suficientes. 



Aproximadamente 50% das calorias em carboidratos são derivadas 

de polímeros de glicose, uma vez que há baixa concentração de lactase no 

intestino. Os polímeros de glicose são facilmente digeridos e têm baixa 

osmolaridade. 

Quando comparadas às outras fórmulas, é possível perceber que as 

fórmulas especiais para prematuros apresentam conteúdos maiores de sódio, 

potássio, cálcio e fósforo, além de conterem vitaminas hidro e lipossolúveis. 

Os hidrolisados de caseína são inadequadas para o uso em 

prematuros devido a seu baixo conteúdo de minerais e vitaminas, e também 

por sua alta osmolaridade, aumentando o risco de enterocolite nos bebês. 

MONITORIZAÇÃO NUTRICIONAL 
A monitorização nutricional no prematuro é feita a partir da obtenção 

de medidas antropométricas como peso, comprimento, perímetro cefálico 

e circunferência braquial. Tais medidas são colocadas em gráficos. 

Atualmente, são utilizadas as curvas do estudo de Erhernkrans et al. (1999), 

que proporcionam, conforme visto na prática clínica, perda inicial de peso, 

recuperação do peso de nascimento e ganho de peso médio de 15 g /kg/d ia 

após essa recuperação. Entretanto, apesar do ganho de peso ser semelhante 

ao intra-uterino, observa-se que, ao atingirem o termo, os RNs prematuros 

estão abaixo do percentil 10 da curva de crescimento intra-uterino. 

Interpretações do estado protéico energético somente através do peso 

podem ser prejudicadas pela retenção de líquido ou pela desidratação 

(Heimler et al., 1993). As medidas de comprimento são mais sujeitas a 

erros de medida. Uma outra forma de avaliação das necessidades calóricas 

é a calorimetria indireta. Seu uso rotineiro, no entanto, não é possível. 

Medidas de pregas cutâneas podem ser usadas para avaliar a adequação da 

oferta de lipídeos e o estado protéico pode ser estimado usando a combinação 

de duas medidas: circunferência do braço e prega cutânea (Hay et al., 1999). 

As dosagens de proteína sérica também são sujeitas a erros de 

interpretação. A meia-vida da albumina é longa e ela só pode ser usada 

para avaliações de desnutrição crônica, não sendo útil para avaliações de 

estratégias nutricionais recentes. A dosagem da prealbumina pode ajudar, 



pois sua meia-vida é de 1,9 dias, o que a torna útil para avaliações de 

adequação da ingesta protéica e subseqüente ganho de peso. Entretanto, o 

custo é alto, tornando sua dosagem inexecutável na prática clínica. 

Quadro 4 - Sugestões para alimentação por via enteral 

. iniciar nutrição enteral mínima o mais precoce possível (20 ml/kg/dia); 

. iniciar sempre com colostro ou leite materno; 

. aumentar lentamente 20 ml/kg/dia, dependendo da tolerância; 

. usar preferencialmente alimentação por bolus quando o bebê não puder 
sugar. Deixar a infusão contínua para os casos nos quais houver um retardo 
do esvaziamento gástrico; 

. fortificar o leite materno em todos os bebês com peso abaixo de 1.500 g ao 
nascer assim que eles atingirem 120 ml/kg/dia; 

. se após a recuperação do peso de nascimento o ganho de peso não estiver 
adequado (15 g/kg/dia) reportado em uma semana, estimular a mãe a tentar 
o segundo leite (ver pelo crematócrito); 

. se a estratégia anterior não funcionar, verificar se há alguma razão para o 
ganho de peso deficiente (verificar infecção, sódio e bicarbonato sérico, uso 
de diuréticos em demasia); 

. se não houver nenhum fator de risco e o crematócrito do leite usado for 
baixo, substituir algumas mamadas por fórmula para prematuros; 

. assim que possível - idade gestacional corrigida acima de 34 semanas e 
estabilidade do quadro clínico -, iniciar a sucção ao seio, suspendendo 
progressivamente a fórmula, objetivando que o bebê receba alta com seio 
materno exclusivo. 

A SUCÇÃO NO PRÉ-TERMO Ε A 
ATUAÇÃO DO FONOAUD1ÓLOGO 

O cuidado nutricional é fundamental para que o RN prematuro 

apresente crescimento e desenvolvimento adequados. Antes de 34 semanas 

de idade gestacional, a forma usada para oferta dos alimentos não pode 

ser a sucção, uma vez que, por questões relacionadas à idade e a períodos 

de desenvolvimento, o prematuro é incapaz de sugar, deglutir e respirar ao 

mesmo tempo. Inicialmente, portanto, a sonda oro-gástrica terá de ser 

usada, mas a sucção deve ser tentada o mais precocemente possível. 



O bebê h u m a n o apresenta os p r i m e i r o s c o m p o n e n t e s do 

d e s e n v o l v i m e n t o o r o - f a c i a l em poucas semanas de idade p ó s -

concepcional, sendo observada a sucção dos dedos a partir da 15ª semana. 

Entretanto, somente a partir de 34 semanas o neonato consegue coordenar 

a sucção e deglutição (Bu'Lock, Woolridge & Baum, 1990). Os neonatos 

com menos de 34 semanas de gestação normalmente não apresentam 

coordenação sucção/deglutição/respiração efetiva para suster alimentações 

orais, sendo alimentados por via enteral ou sonda até que possam 

coordenar as três funções. 

A sucção é um reflexo condicionado inato, dependente principalmente 

de maturação fisiológica. Chamamos de reflexo de busca o movimento 

involuntário em direção ao estímulo, originado a partir de um toque nos 

lábios, seguido de abertura de boca. Em seguida, se dá a preensão do bico 

ou mamilo. Durante este movimento, a língua protui até o lábio inferior e 

o resto do mamilo é levado para dentro da cavidade oral, com elevação das 

bordas laterais da língua. O dorso da língua exerce uma pressão no mamilo 

em uma onda de contração peristáltica antero-posterior. O leite então é 

liberado por compressão. Isso é ajudado pela pressão negativa intra-oral, 

gerada pela depressão posterior da língua e seguida do abaixamento da 

mandíbula que acontece durante essa seqüência de movimento (Bu'Lock, 

Woolridge & Baum, 1990). A língua é, portanto, o principal componente 

da sucção. Os músculos da língua mais utilizados durante esse processo 

são os intrínsecos (longitudinais, superior, inferior, transverso e vertical). 

A mandíbula é uma estrutura importante durante a sucção. Ela constitui 

uma base estável para que a língua realize movimentos adequados. 

Os lábios são também de suma importância, pois auxiliam no 

vedamento anterior da cavidade oral, estabilizando o mamilo ou o bico da 

mamadeira. N o bebê, a estabilização dos lábios depende mais das bochechas. 

N o processo de sucção estão envolvidas também a musculatura das 

bochechas, as almofadas de gordura (sucking pads) e a gordura subcutânea. 

Vale ressaltar que os neonatos são pseudorretrognatas, com a língua 

preenchendo toda a cavidade oral, permanecendo profusa quando em 

repouso. O espaço oral fica restrito e permite somente a movimentação de 



extensão e retração da língua. Daí a necessidade das já citadas 'almofadas 

de gordura' nas bochechas do bebê durante a sucção (Hernandez, 2003). 

Nos neonatos pré-termos, essas 'almofadas de gordura' estão diminuídas 

ou ausentes, o que dificulta a formação de pressão negativa intra-oral e 

limita a quantidade de energia disponível para a sucção (Alves, Xavier & 

Taques, 1996). Outra estrutura envolvida na sucção é o palato duro, que 

tem como função primordial auxiliar na compressão do bico ou mamilo 

durante a sucção. 

Em neonatos pré-termos saudáveis, de acordo com Silva (apud Lopes 

& Lopes, 1999), existe u m desenvolvimento seqüencial da sucção não-

nutritiva entre 30 e 36 semanas. Ocorre u m aumento de rajadas por minuto, 

com diminuição das sucções isoladas. N o s pré-termos ocorre uma 

significativa melhora nos parâmetros da sucção nutritiva entre 32 e 36 

semanas de idade pós-concepcional: aumenta o número de sucções por 

rajadas, com diminuição do intervalo entre as rajadas de sucção. O neonato 

pré-termo pode apresentar pequenas rajadas de sucção precedidas ou 

seguidas de deglutições ou prolongadas rajadas de sucção com múltiplas 

deglutições, dependendo da maturação. 

O programa de estimulação deve ser elaborado dentro de uma 

abordagem que considere os vários aspectos envolvidos na saúde, buscando 

a u m e n t a r a a u t o - r e g u l a ç ã o R N respe i tando o seu es tág io de 

desenvolvimento, dependente da idade gestacional. Os programas de 

es t imulação são const i tu ídos pela ava l iação acurada dos ó rgãos 

fonoarticulatórios tanto do ponto de vista anatômico quanto do ponto de 

vista funcional e pela estimulação propriamente dita. 

A avaliação pode ser clínica, instrumental ou ambos. Entretanto, é 

conveniente usar protocolos padronizados, como por exemplos os protocolos 

de avaliação clínica propostos por Neiva (2000), Hernandez (2003) ou 

Rocha (2002) para comparação dos dados do indivíduo com ele mesmo em 

momentos diferentes, e com diferentes pacientes, para obtenção do 

diagnóstico e determinação das potencialidades da estimulação. 

Para que possamos avaliar um neonato, o conhecimento prévio dos 

parâmetros normais da sucção é necessário. A sucção pode ser classificada 



em não-nutritiva (quando não há presença de fluido oral) e sucção nutritiva 

(quando há presença de fluido oral), e os parâmetros tanto clínicos quanto 

temporais são diferentes em ambas. A o avaliarmos um neonate, entretanto, 

não basta ter conhecimento da diferença entre os dois tipos de sucção: 

temos de considerar também a idade gestacional. 

N u m programa de estimulação, podemos dispor de intervenções tais 

como estimulação tátil e gustativa (com toques na região peri e intra

oral), uso da sucção não-nutritiva durante a alimentação enteral, adequação 

de posturas, uso de estratégias de desmame da sonda e uso de aparatos 

específicos para o controle do fluxo de leite - como a técnica de finger-

feeding e a translactação. 

Fucile, Gisel & Lau (2002) propõem um programa de estimulação 

oral que consiste em 15 minutos de estimulação, no qual os primeiros 12 

minutos envolvem a manipulação das bochechas, lábios, gengivas e língua, 

e os 3 minutos finais consistem em sugar em uma chupeta habitualmente 

usada no berçário (Quadro 5 ) . Os autores, em seu estudo, administraram 

o programa uma vez por dia durante 10 dias sucessivos, de 15 a 30 minutos 

antes de uma alimentação por gavagem. N o estudo, os neonatos que 

receberam esse programa de estimulação iniciaram a alimentação oral 

completa mais cedo e com maior competência. 

Em qualquer programa de estimulação devem ser consideradas 

mudanças e adequações, de acordo com as regressões e os avanços no 

desempenho e no quadro clínico do neonato. Manter o bebê monitorizado 

durante a estimulação é importante, bem como o respeito por sua fase de 

sono e padrão de atividade. 









Fonte: Fucile, Gisel & Lau (2002) 
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