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RESUMO

Glebocki ACG. Preditores clínicos para início da alimentação por via oral em
recém-nascidos pré-termo de hospital terciário [dissertação]. São Paulo:
Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo; 2018.

Introdução: A prematuridade é atualmente o principal problema clínico
associado à mortalidade e morbidade neonatal e tem consequências adversas
para a saúde e desenvolvimento infantil.

Uma parte significativa desta

população é classificada como pequenos para a idade gestacional e
apresentam baixo peso ao nascimento. Em decorrência do parto prematuro, os
recém-nascidos

apresentam

frequentemente,

complicações

clínicas

ao

nascimento aumentando risco de internação em Unidade de Terapia Intensiva
Neonatal. No momento da admissão, pontuações neonatais de gravidade da
doença são usadas para ajustar os resultados entre os recém-nascidos
internados, dentre eles o SNAPPE-II. Devido à instabilidade clínica, os
prematuros utilizam em sua maioria, sondas para a alimentação devido a
incapacidade de alimentação por via oral. É considerável a falta de critérios
para tomadas de decisões clínicas quanto ao momento da introdução e
progressão da alimentação oral. Atualmente exite uma escassez de testes de
confiabilidade na literatura sobre o uso dessas intervenções. Objetivo: Verificar
a correlação entre a gravidade do recém-nascido prematuro no momento da
admissão na UTIN aos preditores clínicos para introdução da alimentação por
via oral nesta população. Método: Participaram deste estudo 62 recémnascidos

prematuros

submetidos

à

avaliação

fonoaudiológica

durante

internação na Unidade de Terapia Intensiva Neonatal em um hospital terciário.
Foram coletados dados de variáveis demográficas, dados clínicos em
prontuário

médico,

indicadores

fonoaudiológicos,

dados

da

avaliação

fonoaudiológica da sucção nutritiva e não nutritiva e preditores de gravidade
neonatal utilizando o Score for Neonatal Acute Physiology Perinatal Extension
Version II (SNAPPE-II). A análise estatistica foi realizada utilizando duas
formas distintas: tamanho para a idade gestacional e peso ao nascimento.
Resultados: O desfecho da avaliação fonoaudiológica não apresenta
estatisticamente associação significativa com a pontuação do SNAPPE-II
quando os recém-nascidos pré-termo são comparados de acordo com o
tamanho para idade gestacional. O tempo de introdução para via oral e
transição para via oral completa, além da pontuação do SNAPPE II mostram
melhores resultados em recém-nascidos de baixo peso quando comparados
com recém-nascidos de extremo baixo peso e muito baixo peso Conclusão:
Para as variáveis estudadas nota-se comportamentos parecidos para recémnascidos de extremo baixo peso e muito baixo peso, com exceção do SNAPPE
II. São necessários estudos voltados para a identificação do momento da
prontidão para introdução da via oral, principalmente em recém-nascidos
prematuros com peso inferior a 1500g.

Descritores:

alimentação;

recém-nascido

prermaturo;

fonoaudiologia;

comportamento de sucção; neonatologia; unidades de terapia intensiva
neonatal.

ABSTRACT

Glebocki ACG. Clinical predictors for starting feeding oral in preterm at a tertiary
hospital [dissertation]. São Paulo. “Faculdade de Medicina, Universidade de
São Paulo”; 2018.

Introduction: Prematurity in actually the main clinical problem linked to
mortality and morbidity in newborns and has adverse consequences for health
and childhood development. Significant part of this population is classified as
small for gestational age and birth low wight. As a consequence of premature
delivery, newborns often present clinical complications at birth, increaning rates
of hospitalization in Neonatal Intensive Care Unit (NICU). The time of
admission, gravity newbon score is used to adjust the outcomes of hospitalized
newborns, such as SNAPPE-II. Became of clinical instability, newborns use,
most of them, tube for feeding, became of inability of oral feeding. It is
considerable the lack of criteria for clinical decision choices for the proper
moment of introducting and developing oral feeding. Nowadays, there are few
reliability test in literature, over there interventions. Objective: Verify correlation
between gravity of premature newborn at admission time in NICU to clinical
predicton for introduction oral feeding for this population. Methods: Sixty two
premature newborn have participated of this study, subject to speech therapy
during hospitalization in NICU in a tertiary hospital. Demographic variable data
has been collected, clinical data from medical records, speech therapist
indicators, speech evaluation data from suck-swallow and predictors of newborn
gravity, using Score for Neonatal Acute Physiology Perinatal Extension Version

II (SNAPPE II). Statistic analyze was fulfilled by two distinct ways: size for
gestational age. Introducing time for oral feeding and transition for complete oral
feeding, besides punctuation of SNAPPE II, show better outcomes in low weight
newborn, compared to extreme low weight and very low weight newborn.
Conclusion: For studied variables, similar behaviors are noted for extreme low
weight newborns, with exception of SNAPPE II. It is necessary futher studies
turned to identification at the moment of readiness of introduction of oral
feeding, mainly in premature newborns with inferior weight than 1.500 grames.

Descriptor: feeding; infant premature; speech, language and hearing sciences;
sucking behavior; neonatology; intensive care units, neonatal.
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1. INTRODUÇÃO

A Organização Mundial da Saúde (OMS) define o parto prematuro ou prétermo como o nascimento que ocorre antes de completadas 37 semanas de
gestação (WHO, 2011; OMS, 2015)
As causas do parto prematuro atualmente são determinadas por fatores
biológicos e sociais. Destacam-se, dentre eles, presença de patologia renal,
diabetes ou hipertensão arterial durante a gestação, anemia materna,
tabagismo, isquemia ou hemorragia uteroplacentária, distensão uterina,
ausência de controle pré-natal adequado, gravidez múltipla, idade materna,
estresse e outros processos imunológicos (Lumley, 2003; Goldenberg et al.,
2008; Steer, 2005; Morisaki et al, 2014).
O nascimento prematuro pode ocorrer devido ao início espontâneo de
trabalho

de

parto

prematuro

ou

como

uma

intervenção

obstétrica

(prematuridade iatrogênica), neste caso quando o risco de continuar a
gravidez, seja para a mãe ou para a criança, for considerável. (Platt, 2014).
Em termos mundiais, o parto prematuro afeta mais de 15 milhões de
recém-nascidos por ano (Lawn, 2012). Portanto, considera-se a prematuridade
como um problema mundial responsável por cerca de 10% de todos os
nascimentos (Blencowe et al., 2013).
A incidência de nascimentos prematuros pode apresentar variação de
acordo com as características populacionais. Na Europa, por exemplo, varia de
6% a 10% do total de nascimentos (Bitta, 2009). No sul da Ásia, cerca de
13,3% de todos os bebês nascem prematuros e em 11 países ( Malawi, Congo,
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Comores, Zimbábue, Guiné Equatorial, Moçambique, Gabão, Paquistão,
Indonésia, Mauritânia e Botswana) a taxa de nascimentos prematuros é
superior a 15% . A Índia se destaca com 13% dos recém-nascidos pré-termo
(RNPT), sendo responsável por 24% da taxa mundial (Blencowe et al., 2013).
Nos Estados Unidos, o número de prematuros em 2006, atingiu 12,8%
dos nascidos vivos (Hamilton et al., 2006; Bitta, 2009). Em contrapartida, em
2015 a taxa neste país atingiu 9,63% de nascimentos (Martin et al., 2016). O
declínio dos nascimentos prematuros está relacionado, em parte, com a
prevenção da gravidez na adolescência e a mudança da distribuição da idade
materna do país (Ferré, 2016). A compreensão dos fatores que causam essa
mudança na taxa de partos prematuros na última década pode ser importante
para sua prevenção (Frey & Klebanoff, 2016).
No Brasil, pesquisa realizada em 191 municípios revela que a taxa de
prematuridade no país em 2016 foi de 11,5%, sendo em sua maioria recémnascidos prematuros tardios. O estudo ainda afirma que atualmente, o
nascimento prematuro é um importante desafio da Saúde Pública no país (Leal,
2016).
O parto prematuro contribui em 40% da taxa de mortalidade de crianças
com menos de cinco anos em todo o mundo (França & Lansky, 2009; Lawn,
2012; Blencowe et al., 2012). Portanto, é um dos principais problemas clínicos
associado à mortalidade e morbidade neonatal e tem consequências adversas
para a saúde e desenvolvimento infantil (Lumley, 2003; Goldenberg, 2008;
Stacy, 2010; Blencowe et al., 2012).
O nascimento prematuro é subclassificado de acordo com a idade
gestacional. Recém-nascido prematuro extremo se define como nascimento
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antes de completadas 28 semanas de gestação, o pré-termo grave a moderado
considera-se nascimento entre 28 e menos de 34 semanas de gestação e por
último o prematuro tardio com recém-nascidos entre 34 e menos de 37
semanas de gestação (Blencowe et al., 2013).
Em países de alta renda, 90% dos RNPT que nascem na 28ª semana de
gestação sobrevivem ao período neonatal (primeiros 28 dias de vida), este
número cai para 50% quando nascem com 24 semanas de idade gestacional
(IG). Em contraste, em países de baixa renda, muitas vezes menos de 10%
dos nascidos com 28 semanas sobrevivem, e apenas aqueles nascidos com 34
ou mais anos têm taxas de sobrevida maior que 50% (Blencowe et al., 2013).
Nota-se nos últimos anos um aumento na sobrevida de recém-nascidos
prematuros. Isso se deve ao avanço tecnológico e os esforços colaborativos
das equipes hospitalares (Saigal & Doyle, 2008). Além disso, a redução da
mortalidade

neonatal

também

está

associada

com

o

aumento

da

prematuridade iatrogênica (parto por intervenção obstétrica) (Raisanen et al.,
2013).
Embora a maioria dos bebês prematuros sobreviva, biologicamente, são
mais suscetíveis às consequências adversas do que seus equivalentes a termo
(Saigal & Doyle, 2008; Platt, 2014). O risco de complicações médicas em longo
prazo e o comprometimento do desenvolvimento neurológico pode ser
frequentemente observado na população de RNPT. O estresse familiar e
significativo custo social também devem ser considerados (Frey & Klebanoff,
2016).
Devido à imaturidade neurofisiológica, o cérebro e os pulmões que estão
imaturos levam, além de altos índices de problemas neurológicos, a
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complicações respiratórias e

gastrointestinais

(Saigal &

Doyle,

2008;

Goldenberg, 2008).
Enterocolite necrosante, retinopatia da prematuridade, icterícia neonatal,
encefalopatia hipóxico-isquêmica e epilepsia são algumas das principais
morbidades encontradas entre os RNPT (Platt, 2014).
Mwaniki

et

al.,

2012

estimaram,

em

seu

estudo

sobre

neurodesenvolvimento em longo prazo, que 12% dos RNPT sobreviventes
desenvolveram paralisia cerebral, além disso, outros 19% foram descritos
como tendo problemas motores e de coordenação.
A partir dos anos 90, nota-se um aumento considerável da taxa de
sobrevida de prematuros extremos, aqueles nascidos antes de completar 28
semanas de gestação. Isso se deve, principalmente, à melhoria em relação aos
cuidados intensivos dessa população (Doyle et al., 1999).
O RNPT extremo apresenta maior risco de problemas respiratórios
infecciosos e não infecciosos (Platt, 2014). Além disso, apresentam uma maior
prevalência de atrasos mentais e emocionais, déficits visuais e restrições nas
atividades da vida diária e nas habilidades de auto-cuidado durante toda a
infância e adolescência (Saigal et al., 2001).
Sabe-se que o risco de consequências adversas diminui com o aumento
da idade gestacional (Platt, 2014; Matthews et al., 2015). A maioria dos
nascimentos prematuros ocorre após 31 semanas de gestação (Blencowe et
al., 2013). Estudo realizado no Canadá aponta que nascimentos prematuros
entre 32-36 semanas de gestação são cinco vezes mais comuns do que
nascimentos antes de 32 semanas. (Kramer et al., 2000).
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Entre os 135 milhões de recém-nascidos em países de baixa e média
renda, estima-se que em 2010, 2,8 milhões (2,1%) nasceram prematuros
pequenos para a idade gestacional (PIG) (Ota et al., 2014).
O recém-nascido é classificado como pequeno para a idade gestacional
(PIG) quando apresenta crescimento fetal e peso ao nascimento (PN) abaixo
do percentil 10 (Alexander et al., 1996; WHO, 2011). A causa do nascimento de
recém-nascidos

PIG

é

multifatorial,

composta

por

fatores

maternos,

placentários, fetais ou ambientais (Ota et al., 2014).
Durante o período gestacional, fatores como desordem cromossômica,
infecção intrauterina, gestação múltipla, disfunção placentária, baixa estatura
materna, tabagismo, entre outras podem ocasionar uma Restrição do
Crescimento Intrauterino (RCIU), sendo esse um dos principais fatores que
caracteriza o recém-nascido como PIG. Os recém-nascidos de baixo peso
geralmente também apresentam histórico de RCIU (Hokken-Koelega et al.,
1995; Alexander et al., 1996).
O termo PIG inclui indivíduos com baixo peso ao nascer, mas com
estatura de nascimento normal ou, inversamente, indivíduos que possam ter
nascido com baixa estatura e com um peso normal ao nascer. De fato, algumas
crianças nascidas PIG apresentam baixa estatura e baixo peso (Verkauskiene
et al., 2002).
A OMS define como baixo peso ao nascimento (BP) recém-nascido com
peso inferior a 2.500 gramas (WHO, 2011). Beckwith & Rodning (1991)
sugeriram denominar recém-nascidos muito baixo peso (MBP), aqueles que
pesam abaixo de 1500g ao nascimento, e recém-nascido extremo baixo peso
(EBP) aqueles que nascem abaixo de 1.000g.
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Com aumento da sobrevida de recém-nascidos (RN) com EBP ao
nascimento, nota-se, consequentemente, a necessidade de se melhorar a
qualidade de atendimento e acompanhamento desta população devido a alta
probabilidade de comprometimentos de saúde a longo prazo. (Vohr et al.,
2000).
Em comparação com os bebês nascidos a termo, os prematuros
apresentam maiores taxas de instabilidade de temperatura, desconforto
respiratório,

apneia,

hipoglicemia,

convulsões,

icterícia,

kernicterus,

dificuldades de alimentação, leucomalácia periventricular e re-hospitalização
(Miller & Martin, 1992; Raju et al., 2006; Escobar et al., 2006; Cheng et al.,
2011; Brown et al., 2013).
As necessidades de suporte à saúde do RNPT podem ser extensas, tanto
em termos de apoio pós-natal imediato (por exemplo, cuidados intensivos
neonatais) e sua família, como para apoio durante seu desenvolvimento (Platt,
2014). Dessa forma, quando comparados aos recém-nascidos termo, os
prematuros apresentam risco maior de internação em Unidade de Terapia
Intensiva Neonatal (UTIN) (Cheng et al., 2008; Brown et al., 2013).
Pontuações neonatais de gravidade da doença no momento da admissão
em UTIN são usadas para ajustar os resultados entre os recém-nascidos com o
objetivo de melhorar a qualidade de atendimento e de pesquisa. Nos Estados
Unidos três escores são utilizados com frequência nesta população, sendo
elas: Risk Index for Babies, Score for Acute Neonatal Physiology Version II
(SNAP-II) e o Score for Neonatal Acute Physiology Perinatal Extension Version
II (SNAPPE-II) (Berry et al., 2008).
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O SNAPPE II é um instrumento que avalia as variáveis fisiológicas e
perinatais mais importantes que afetam a mortalidade nas primeiras horas após
a admissão hospitalar do RN, sendo três variáveis perinatais e seis variáveis
fisiológicas. Este instrumento é aplicado nas primeiras 12 horas de admissão
do recém-nascido na UTIN e sua pontuação varia entre 0 e 115. Quanto maior
a pontuação, maior o risco de mortalidade do paciente (Richardson et al., 1993;
Richardson et al., 2001).
Dammann et Al., (2009) aplicaram o SNAPPE-II para analisar a
possibilidade de previsão de alterações cerebrais que foram identificadas em
ultrassonografia de crânio e disfunções do desenvolvimento neurológico tardio.
A pontuação de corte do SNAPPE-II para esse estudo foi de 45. Os autores
concluiram que a instabilidade fisiológica nas primeiras 12 horas pós-natal,
identificadas pelo SNAPPE-II, estão relacionadas com as informações sobre
os riscos de danos cerebrais e disfunções do neurodesenvolvimento 27.
Carvalho et. Al (2011) demonstraram que a aplicação do SNAPPE-II no
momento da admissão apresenta boa precisão para a previsão de desfecho
adverso durante a permanência de RNPT de baixo peso com histórico de
insuficiência placentária. A média da pontuação do SNAPPE II para este
estudo foi de 32. Com isso, complicações adversas, como: hemorragia peri e
intraventricular grau III ou IV, rinopatia da prematuridade, leucomalácia
periventricular, displasia broncopulmonar, necessidade de oxigênio até 36
semanas

de

idade

gestacional

corrigida

e

enterocolite

necrosante

apresentaram pontuação de SNAPPE II acima de 32.
O SNAPPE II foi validado em estudos com grande número de pacientes e
demonstra ser bom preditor de mortalidade em recém-nascidos admitidos em

Introdução |9

UTIN. O uso deste sistema de pontuação permite, ainda, a comparação das
taxas de mortalidade na admissão ajustados pela gravidade da doença em
diferentes hospitais (Mesquita et al, 2014; Harsha & Archana, 2015).
Dentre muitos desafios presentes na rotina da UTIN, a introdução e
manejo da alimentação oral segura e eficiente para prematuros recebe e
representa um aspecto importante na assistência desta população (Breton &
Steinwender, 2008; Altman et al., 2010).
A faringe é um espaço anatômico comum entre o processo de deglutir e
respirar, portanto, problemas em ambos os processos ou falta de sincronização
entre esses podem afetar a capacidade da criança de proteger adequadamente
suas vias aéreas durante a ingestão de líquidos e alimentos (Dodrill & Gosa,
2015).
Sendo assim, introduzir alimentação por via oral em recém-nascidos
incapazes de iniciar a alimentação com segurança pode causar alterações
clínicas, como problemas respiratórios, problemas de crescimento e estado
nutricional, risco de pneumonia aspirativa, readmissão na Unidade de Terapia
Intensiva, fadiga ocasionando aumento do gasto de energia, hipóxia,
bradicardia e apnéia por deglutição (Lau et al., 2003; Breton & Steinwender,
2008).
Recém-nascidos prematuros apresentam diminuição do estado de alerta
comportamental e presença de hipersensibilidade à estimulação devido a
incapacidade de auto-regulação (Neiva et al., 2008). Nota-se, ainda, uma
imaturidade do conjunto das habilidades neuromecânicas que o prematuro
desenvolve, isto é, a incapacidade dos diferentes músculos envolvidos na
sucção, deglutição, respiração e transporte esofágico trabalharem em sincronia
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para evitar a penetração dos alimentos nos pulmões e minimizar o gasto
energético (Lau et al., 2003). Fatores externos impostos sobre o RNPT também
podem interfirir no uso de suas habilidades, como por exemplo, organização do
bebê durante a alimentação (Lau, 2006; Lau, 2015).
Para que a alimentação oral do recém-nascido seja efetiva e eficiente, a
sucção, deglutição e a respiração devem estar corretamente coordenadas.
Esta função é realizada pela capacidade do recém-nascido sugar de forma
eficiente e deglutir rapidamente à medida que os bolos são formados, a fim de
minimizar a duração da interrupção do fluxo de ar (Lau et al., 2003) por meio da
integração de estruturas envolvendo os lábios, bochechas, mandíbula, língua,
palato, faringe e laringe (Miller, 2007). Além disso, a capacidade de manter
funções fisiológicas estáveis, como a freqüência cardíaca, função respiratória e
saturação de oxigênio são essenciais para evitar a variação de oxigenação,
bradicardia e seqüência de respiração irregular durante a alimentação (Pickler
& Reyna 2004). A maioria dos recém-nascidos a termo já apresentam essa
capacidade, porém não é o caso dos recém-nascidos prematuros (Lau, 2006).
Estudos realizados com crianças com 6 e 12 meses de idade corrigida,
revelam que prematuros nascidos com menos de 30 semanas de gestação
apresentam significativamente maior disfunção motora-oral ao ingerir alimentos
de transição do que o grupo controle com crianças a termo que foram pareadas
( Mathisen et al., 2000; Park et al., 2015).
Alguns RNPT com 28 semanas de idade gestacional, apesar de
apresentarem um ciclo de respiração e deglutição coordenados, não possuem
estabilidade fisiológica para manter esse ciclo durante a alimentação, o que
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pode levar a uma

variação na oxigenação , incoordenação respiratória e

alterações gastrointestinais (Jones, 2012).
É comum encontrar estudos que mostram o início da alimentação oral em
RNPT estáveis a partir de 34 semanas de idade gestacional. Nesta idade, seu
padrão de sucção se assemelha ao de recém-nascido a termo ( Lau et al.,
1997; Mc Cain, 2001; Lau, 2006).
Estudos recentes apontam dados significativos quanto ao início da
alimentação oral ser realizada entre 32 e 34 semanas (Nye, 2008; Neiva et al,
2014). Isso significa que os RNPT com menos de 32 semanas de gestação
geralmente são incapazes de se alimentar efetivamente por via oral. Dessa
forma, a sucção não nutritiva (SNN) durante este proceso é extremamente
importante para facilitar uma associação positiva entre sucção e deglutição
com saciedade, a fim de evitar o desenvolvimento de aversão à alimentação.
(Barlow, 2009).
A SNN ocorre na ausência de fluxo de nutrientes e pode ser usada para
satisfazer o desejo básico de sucção de um recém-nascido ou como um
mecanismo de auto-organização. Além disso, facilita o desenvolvimento do
comportamento de sucção, e melhora a digestão dos alimentos enterais.
A amamentação, oferta de mamadeira e a alimentação assistida são
consideradas formas de sucção nutritiva (SN), pois o objetivo é obter nutrição
na forma de leite materno ou fórmula (Wolf & Glass, 1992). A SNN auxilia o
início e a duração da primeira SN, aumenta o ganho de peso, reduz o tempo de
transição da via de alimentação (Boiron et al., 2007) e o tempo de internação
hospitalar (Barlow et al., 2008; Harding et al., 2014).
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A sucção é composta por dois componentes. No primeiro momento
acontece a compressão do mamilo ou bico da mamadeira pela língua contra o
palato duro para ejetar o leite na boca, em seguida, o leite é extraido pela boca
por meio da pressão intra-oral negativa gerada com o fechamento das vias
aéreas nasais pelo palato mole, gerando ausência de penetração de ar e
aumento da cavidade oral (Lau et al., 1997).
Estudos nacionais indicaram que para uma sucção eficiente, além de
coordenada e harmônica, fatores como, reflexo de busca e de sucção,
vedamento labial, movimentação da língua e mandíbula adequada, ritmo de
sucção e eclosões de sucção alternadas com pausas devem estar alinhadas
.(Hernandez, 2003; Neiva, 2003; Bühler & Limongi, 2004).
A estimulação para início da alimentação por via oral do prematuro por
meio da sucção não nutritiva no seio materno é de grande relevância. Porém, a
taxa de amamentação nesta população varia consideravelmente. Zachariassen
et al. (2010) realizaram um estudo com RNPT nascidos com menos de 30
semanas de IG com o objetivo de caracterizar a taxa de aleitamento materno
em RNPT internados em UTIN. Como resultado, 60% dos recém-nascidos
receberam amamentação exclusiva, 35% receberam mamadeira exclusiva e
5% receberam mamadeira e aleitamento materno.
Uma política ativa de nutrição e alimentação durante a hospitalização é
necessária para estabelecer a amamentação como um atendimento especial
em nascimentos múltiplos, bebês com baixo peso para a idade, mães de baixa
classe social, tabagistas e que querem amamentar seus bebês prematuros
(Zachariassen et al., 2010).
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Estudos que examinaram a prática clínica em UTIN apontaram que a
introdução de alimentação por via oral de recém-nascidos não apresentavam
política ou orientação específica, dessa forma a introdução para a iníco da
alimentação por via oral do recém-nascido era predominantemente por pistas
comportamentais, idade gestacional e peso (Kinneer & Beachy, 1994; Siddell &
Froman, 1994).
Acredita-se que muitos RNPT podem estar prontos para receber
alimentação por via oral por meio da mamadeira ou amamentação. No entanto,
como essa prontidão muitas vezes não é identificada, continuam recebendo
alimentação por sonda por mais tempo do que o necessário. Em contrapartida,
alguns bebês que são mais lentos no desenvolvimento dessas habilidades
podem ser introduzidos no seio materno ou mamadeira cedo demais (Crowe et
al., 2012).
Pesquisas apresentam propostas de métodos e protocolos para a
avaliação da sucção em RNPT com o objetivo de indicar o momento em que a
alimentação por via oral pode ser realizada com segurança (Neiva et al., 2014).
Feeding Readiness and Progression in Preterms Scale (FRAPPS) é uma
escala de prontidão para alimentação oral do prematuro que contém itens que
pontuam variáveis como idade gestacional, idade cronológica, regulação do
estado comportamental, sinais de fome e tônus muscular (McGrath, 2003).
Outro instrumento é o Early Feeding Skill (EFS), que além de avaliar a
prontidão para iniciar a alimentação via oral, avalia também a habilidade de
alimentação do RNPT. A avaliação da prontidão alimentar deste instrumento
consiste em cinco itens, dentre eles, tônus, estado de alerta do RNPT e
saturação de oxigênio (Thoyre et al., 2005).
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Em 2007, Fuginaga et al., desenvolveram e testaram um instrumento de
prontidão para amamentação de RNPT contendo 18 itens relacionados à idade
gestacional corrigida, estado comportamental, postura global e tônus, reflexo
de vômito, movimento da língua, movimentos mandibulares e estado de alerta.
Cada item é pontuado de 0 a 2 com uma pontuação máxima possível de 36.
Os três instrumentos citados podem ser facilmente aplicados antes de
cada mamada enquanto a alimentação está em processo de transição da
sonda esofágica para a via oral. (McGrath, 2003; Thoyre et al., 2005; Fuginaga
et. Al., 2007).
Existem, ainda, instrumentos observacionais utilizados para determinar a
prontidão do RNPT para início da via oral. Crowe et al. ( 2012) destacam dois :
The Dynamic-Early Feeding Scale (D-EFS) e o Neonatal Oral Motor
Assessment Scale (NOMAS), que mede o comportamento da sucção nutritiva
dos recém-nascidos.
Estudos utilizaram três medidas para verificar o desempenho da
alimentação oral em RNPT: proficiência, isto é, a porcentagem de volume
transferido durante os primeiros 5 minutos divido pelo volume total prescrito, a
eficiência, que mede o volume transferido por unidade de tempo durante toda a
alimentação e a transferência que mostra a porcentagem de volume transferido
em uma alimentação total dividido pelo volume total ordenado para o momento
da alimentação (Lau, 2003; Lau, 2006; Lau, 2015). Essas medidas são
baseadas no estudo de Lau C et al., (1997), que definiu uma proficiência >30%
e eficiência >1,5 ml/min no momento da introdução à alimentação como
indicador de alimentação oral mais rápida do que os que não cumprem ambos
os critérios simultaneamente em RNPT com nascimento entre 26 e 29
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semanas de idade gestacional. A transferência global foi definida como bem
sucedida quando oferecido > 80% do volume prescrito para a alimentação
naquele momento.
No Brasil, Neiva et al., 2008, desenvolveram um sistema de pontuação
para indicar o início de uma alimentação oral eficiente por meio de avaliação da
sucção não nutritiva, o Non‐Nutritive Sucking (NNS), em RNPTs de muito baixo
peso ao nascer. Posteriormente, foi realizado um estudo multicêntrico em sete
unidades neonatais com o objetivo de analisar a implantação do NNS em
diferentes unidades neonatais. Os critérios utilizados foram: IG ao nascer
menor que 36,6 semanas; Idade Gestacional Corrigida (IGC) menor ou igual a
37 semanas; idade pós-natal igual ou superior a dois dias de vida; clinica e
hemodinamicamente estáveis; ausência de suporte respiratório; ausência de
episódios de apnéia e não estar recebendo medicação analgésica ou
anestésica. Os RNPTs com diagnósticos de distúrbios metabólicos graves,
síndromes genéticas, alterações motoras ou cognitivos, distúrbios neurológicos
ou infecções foram excluídos. O estudo reforçou a confiabilidade do método
como indicador de alimentação oral para RN com IG corrigida de mais de 32
semanas e que obtiveram mais de 33 pontos nesta avaliação (Neiva et al.,
2014).
Dodrill et al. (2008) apresentaram um estudo com o objetivo de
documentar as idades em que os RNPT iniciam a amamentação e atingem a
amamentação exclusiva, bem como o tempo necessário para a transição do
aleitamento materno até a amamentação exclusiva. Além disso, o estudo
examinou a associação entre o momento desses primeiros marcos alimentares
e o grau de prematuridade no nascimento e o grau de morbidade neonatal.
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Foram incluídos todos os neonatos nascidos com menos de 37 semanas de IG
admitidos em uma instituição neonatal de nível terciário. Para o grau de
morbidade neonatal foi utilizado o Morbidity Assessment Index for Newborns
(MAIN). Os neonatos variaram em termos de PN de 520 a 3690 g, com IG ao
nascimento variando de 23,2 a 36,6 semanas. No geral, 9% dos neonatos eram
PIG e 6% eram grandes para a idade gestacional (GIG). Menor IG ao
nascimento foi associado com maior escore MAIN, a IGC média no início da
amamentação foi de 34,3 semanas, a média de IGC na obtenção de
aleitamento materno exclusivo foi de 36,4 semanas, o tempo médio de
transição foi de 2,2 semanas e a duração média da alimentação por sonda foi
de 3,2 semanas.
Jackson et al. (2016) realizaram um estudo com RNPT nascidos entre 32
e 36,6 semanas de idade gestacional admitidos em UTIN. O trabalho teve
como objetivo correlacionar os preditores do tempo para atingir a alimentação
oral completa nesta população. Os dados foram coletados em 14 variáveis,
incluindo informações demográficas e detalhes sobre a realização de marcos
alimentares. Com base nos resultados obtidos, o estudo concluiu que idade
gestacional, o peso ao nascer, as condições médicas e o local de atendimento
foram associados tanto à introdução de alimentação oral quanto à oferta por via
oral completa.
Com a carência de estudos randomizados que avaliem o uso de
instrumentos formalizados para a prontidão de RNPT para início da
alimentação via oral, não se torna possível, consequentemente, estabelecer a
alimentação oral plena ou mesmo o tempo de permanência hospitalar nesta
população (Crowe et al., 2012).
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A alimentação oral no prematuro é uma importante competência para se
atingir a alta hospitalar, já que as diculdades alimentares levam a atrasos nas
altas hospitalares, ocasionando aumento dos custos financeiros (Simpson et
al., 2002; Pickler & Reyna, 2003; American Academy of Pediatrics, 2008).
Portanto, estratégias para evitar esses atrasos devem ser o foco do cuidado,
sem comprometer a segurança do recém-nascido (McGrath & Braescu, 2004).
Um estudo recente destacou que durante o processo de transição de
alimentação de sonda para via oral na UTIN podem ocorrer perdas de
oportunidades de oferecer alimentação por via oral em RNPT já com indicação
devido a, por exemplo, dificuldades de gerenciamento da rotina hospitalar.
Assim, à medida que as oportunidades de alimentação oral perdidas
aumentam, os RNPT demoram significativamente mais tempo para alcançar a
alimentação oral completa e, consequentemente, apresentam maior tempo de
permanência hospitalar (Tubbs-Cooley et al., 2015).
Acredita-se que, ao identificar a prontidão do prematuro, os profissionais
de saúde envolvidos possam garantir mais sucesso nas tentativas de
alimentação e reduzir o tempo necessário para alcançar todas as mamadas e a
possibilidade de eventos adversos. O uso de um instrumento formalizado
também poderia padronizar a medição da prontidão da alimentação e facilitar a
documentação das tentativas de alimentação (Crowe et al., 2012).
Dessa forma, é necessário estabelecer uma abordagem sistemática,
baseada em evidências para facilitar a tomada de decisões e a prática clínica
(Moraes & Andrade, 2011). Determinar o tempo ideal para introduzir alimentos
orais e estratégias de progressão talvez levaria a uma obtenção de altas mais
precoces

dos

hospitais,

especialmente

na

população

de

prematuros
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considerados saudáveis (Lau et al., 2003; Breton S, & Steinwender, 2008;
Neiva et al., 2014).
Isso inclui o desafio de avaliar a capacidade e prontidão do recém-nascido
para se alimentar por via oral. Portanto, é importante determinar quando o
recém-nascido prematuro é capaz de receber alimentação por via oral e quais
são os marcadores clínicos que devem ser usados para determinar a prontidão
(Simson et al., 2002; Crowe et al., 2012).
Estudos abordam o desenvolvimento da sucção em recém-nascidos
prematuros, mas não há dados para orientar a equipe médica sobre a escolha
do momento ideal para introduzir a alimentação oral (Simson et al., 2002).
Contudo, apesar da literatura apresentar métodos com efeitos positivos
tanto na progressão da alimentação quanto ao tempo de permanência
hospitalar não há testes de confiabilidade na literatura sobre o uso dessas
intervenções. Sem assegurar uma intervenção com desempenho consistente,
os resultados não possuem validade. Com isso, não se torna possível
implementá-las para que sejam realizadas por um amplo número de pessoas
(Lessen et al., 2015).
Em 1994, foi realizado um levantamento nacional em UTIN no Canadá
para realçar os critérios utilizados para determinar a prontidão para a
alimentação oral. Os autores relataram que mais de 50% das UTIN não
identificavam uma política específica para o início da alimentação oral e 75%
dependiam da idade gestacional (IG) e dos critérios de peso (Siddell & Froman,
1994).
Praticamente 15 anos depois, ainda era considerável a quantidade de
UTIN que praticavam decisões clínicas quanto ao momento da introdução e
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progressão da alimentação oral com base em critérios não testados (Bettiol et
al., 2010).
Em 2006, Lau relatou que pesquisas recentes à época tiveram como foco
o acompanhamento do desenvolvimento de habilidades de alimentação oral em
recém-nascidos sendo possível compreender essas habilidades em diferentes
idades gestacionais. Esse conhecimento é crucial na prática clínica, pois as
expectativas sobre o desempenho da alimentação oral dessas crianças devem
ser associadas ao nível de maturidade e na constante evolução de suas
habilidades.
O desenvolvimento de habilidades de alimentação oral de RNPT EBP está
limitado pela imaturidade e complicações médicas, principalmente a displasia
broncopulmonar (Amaizu et al., 2008; Pickler et al., 2009)
Além disso, recém-nascidos prematuros que recebem alta hospitalar com
sonda de alimentação apresentam desvantagens devido ao aumento da
sobrecarga da família associada a esse nível mais elevado de cuidados e
possíveis complicações associadas à alimentação por gavagem, por exemplo,
falha no crescimento e pneumonia por aspiração (Collins et al., 2013).
Kenner & McGrath, (2008), Park et al. (2015) sugeriram em seus estudos
que tanto o grau de prematuridade no nascimento quanto o grau de morbidade
do recém-nascido podem interferir na prontidão para introdução de via oral e
progressão para via oral completa nos RNPT.
Hwang et al., 2013, em estudo com 117 prematuros nascidos antes de 32
semanas de IG, encontraram que recém-nascidos com menos de 28 semanas
de IG demoraram significativamente mais tempo para alcançar a alimentação
oral completa do que aqueles nascidos entre 28 e 32 semanas de IG. Além
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disso,

RNPT

com

complicações

médicas

também

demoraram

significativamente mais tempo para alcançar a alimentação oral completa.
A partir do exposto, o presente estudo tem como objetivo correlacionar a
gravidade de recém-nascidos prematuros na admissão da UTIN aos preditores
clínicos para introdução da alimentação por via oral nesta população. O
trabalho permitirá uma análise do Serviço de Fonoaudiologia na Instituição e a
proposta de parâmetros e indicadores que mostrem a priorização de avaliação
fonoaudiológica para introdução de alimentação por via oral de forma efetiva e
segura.

2

Objetivos
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2. OBJETIVO GERAL

Verificar a correlação entre a gravidade do recém-nascido prematuro no
momento da admissão na UTIN aos preditores clínicos para introdução da
alimentação por via oral nesta população

2.1

Objetivos Específicos

 Verificar

se

o

tamanho

para

a

idade

gestacional

influencia

no

estabelecimento de via oral plena em RNPT.
 Verificar se o peso ao nascimento influencia no estabelecimento de via oral
plena em RNPT.

22

Métodos
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3. MÉTODOS

O presente estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética para Análise de
Projetos de Pesquisa do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da
Universidade de São Paulo (HCFMUSP CAPPesq Processo 1374523 – Anexo
A).
O estudo foi realizado com recém-nascidos prematuros submetidos à
avaliação fonoaudiológica atendidos pela Divisão de Fonoaudiologia do
Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo
(HCFMUSP) no Centro de Terapia Intensiva Neonatal 1 (CTIN1) do Instituto da
Criança do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de
São Paulo (ICr-HCFMUSP), no período entre janeiro de 2015 e dezembro de
2017.

3.1 CASUÍSTICA

Foram analisados 299 prontuários de recém-nascidos prematuros que
foram submetidos à avaliação fonoaudiológica durante internação na CTIN1 do
HCFMUSP-ICr. Conforme o fluxograma de levantamento dos dados para a
coleta (Figura 1) foram incluídos no presente estudo 62 indivíduos.
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Figura 1 - Fluxograma de levantamento de dados para coleta.

Nº de RN avaliados pela
Divisão de Fonoaudiologia
411

Nº RNTPT

Nº RNT

299

112

Ausência de
critério de
inclusão

Presença de
critério de
inclusão

Dados em prontuário médico
e fonoaudiológico
incompletos

112

187

125

Nº de sujeitos
do estudo
62
Legenda: Nº = número; RN = recém-nascido; RNPT = recém-nascido pré-termo; RNT = recémnascido termo.

Foram considerados como critério de inclusão para todos os sujeitos
participantes:
 Ter sido internado no CTIN1;
 Diagnóstico de recém-nascido pré-termo (˂37 semanas de idade
gestacional);
 Ausência de traqueostomia no momento da avaliação e/ou ausência de
histórico prévio de traqueostomia;
 Ausência de comprometimento neurológico evidente;
 Ausência de diagnóstico prévio de síndromes genéticas ou malformações
congênitas;
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 Ausência de histórico prévio de doenças gastrointestinais;
 Ausência de gastrostomia no momento da avaliação e/ou ausência de
histórico prévio de gastrostomia;
 Estar em ar ambiente no momento da avaliação;
 Estar em uso de Sonda Orogástrica (SOG) como via de alimentação;
 Ter realizado a Avaliação da SNN e SN completa;
 Ter sido submetido à avaliação fonoaudiológica a partir da solicitação
médica.

3.2 COLETA DE DADOS

As etapas de coleta de dados envolveram:
 Variáveis demográficas;
 Dados clínicos;
 Indicadores fonoaudiológicos;
 Avaliação fonoaudiológica clínica da SN e SNN;
 Preditores de mortalidade neonatal utilizando o Score for Neonatal
AcutePhysiology - Perinatal Extension (SNAPPE II).

3.2.1 Variáveis demográgicas
Foram consideradas as seguintes variáveis demográficas:
- Gênero;
- Idade gestacional ao nascimento;
- Classificação do peso ao nascimento;
- Classificação do RNPT de acordo com a IG;
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As informações das variáveis demográficas foram coletadas em prontuário
médico conforme critério adotado pela CTIN1.
Os critérios para atribuição da classificação do RNPT e do peso ao
nascimento estão descritos no Quadro 1:
Quadro 1: Critérios de Classificação do RNPT e do peso ao nascimento
Classificação do RNPT
RNPT extremo

24 a 27,6 semanas

RNPT grave

28 a 30,6 semanas

RNPT moderado

31 a 33,6 semanas

RNPT tardio

34 a 36,6 semanas

Classificação do PN
BP

˂ 2.500g

MBP

˂ 1.500g

EBP

˂ 1.000g

Legenda: RNPT: recém-nascido pré-termo; PN: peso ao nascimento BP: baixo peso; MBP:
muito baixo peso; EBP: extremo baixo peso;<: menor que; g: gramas.

3.2.2 Dados clínicos
Foram coletados dos prontuários médicos os seguintes dados clínicos:
- Tempo total de internação (em dias);
- Necessidade de intubação orotraqueal (IOT) e o tempo total (em dias);
-Tempo

total

entre

a

extubação

orotraqueal

(EOT)

e

a

avaliação

fonoaudiológica (em dias);
- Necessidade de ventilação mecânica não invasiva (VMNI) e o tempo total (em
dias);
- Tempo total entre a retirada de VMNI e a avaliação fonoaudiológica (em dias);
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Todos os dados citados anteriormente foram definidos com base nos
critérios médicos da unidade neonatal (Siddell & Froman, 1994; Jackson et al.,
2016).

3.2.3

Indicadores fonoaudiológicos
Foram

coletados

dos

prontuários

fonoaudiológicos

os

seguintes

indicadores:
- Dias de vida no momento da avaliação fonoaudiológica;
- Via de alimentação no momento da avaliação fonoaudiológica (sonda
orogástrica exclusiva, alimentação oral exclusiva ou alimentação mista);
- Conduta fonoaudiológica após a avaliação (sonda orogástrica exclusiva,
alimentação oral exclusiva, alimentação mista);
- Número de atendimentos fonoaudiológicos para introdução de via oral;
- Número de atendimentos fonoaudiológicos para a alimentação via oral
exclusiva e permanente;
- Tempo (em dias) entre a avaliação fonoaudiológica e a alta fonoaudiológica;
- Tempo (em dias) entre a avaliação fonoaudiológica e a alta hospitalar.
Os números de atendimentos foram registrados em unidade de valor de
rendimento (UVR), isto é, cada UVR representa 15 minutos do tempo de
terapia (Moraes & Andrade, 2011). Os dados citados anteriormente foram
definidos com base nos critérios fonoaudiológicos da unidade neonatal.

3.2.4 Avaliação fonoaudiológica clínica da SN e SNN
A avaliação da sucção foi realizada por duas fonoaudiólogas com prática
clínica em UTIN com mais de 5 anos de experiência que utilizaram o Protocolo
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Institucional de Avaliação do Recém-nascido (Anexo 2) adotado na Instituição
baseado em Bühler (2003). A avaliação foi realizada após liberação clínica da
equipe médica e com RNPT recebendo volume de forma láctea ou forma
materna maior ou igual a 5ml em SOG em cada horário de oferta, realizada a
cada 3 horas na CTIN1.
A aplicação do protocolo é dividida em duas etapas:
- Avaliação da sucção não nutritiva (SNN);
- Avaliação da sucção nutritiva (SN) com oferta de leite em mamadeira.

Avaliação da SNN
A avaliação da SNN é realizada com dedo indicador enluvado (Medeiros
et al., 2011) 15 minutos antes da introdução do leite em SOG e com duração
de 5 minutos. Considerando-se que o estado comportamental e a organização
corporal durante a alimentação podem afetar significativamente o desempenho
do recém-nascido (Lau et al., 1997; Lau et al., 2003; Neiva et al., 2008), a
capacidade de auto-regulação do RNPT, além da integração de estruturas
envolvendo os lábios, bochechas, mandíbula, língua, palato, faringe e laringe
(Miller, 2007) e a capacidade de manter a função respiratória (Pickler & Reyna
2004) são encontrados na literatura como determinantes para a prontidão da
via oral nos RNPT, os itens analisados no protocolo incluem: organização
corporal, pressão intra-oral e ausência de desconforto respiratório. A descrição
do julgamento clínico de cada item está descrita no Quadro 2.
Quando o desempenho da avaliação da SNN era considerado satisfatório,
isto é, com pelo menos dois dos itens analisados presentes de forma positiva, a
avaliação da SN era realizada em seguida.
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Avaliação da SN
A avaliação da SN é realizada após a avaliação da SNN, com oferta de
leite materno (ordenhado pela mãe seguindo as normas da CTIN1) ou fórmula
láctea Pré NAN – Nestlé (fabricação Nespeel – Indústria Holandesa, importado
pela Nestlé- Brasil Ltda.) utilizando os critérios médicos de acordo com as
necessidades de ganho energético diário do RNPT (110 a 150 Kcal/Kg/d) a
oferta é realizada com mamadeira de bico de silicone e formato comum. Para a
avaliação foi considerada a oferta da forma materna ou fórmula láctea durante
5 minutos com no mínimo 5 mililitros (ml) de volume ingerido. Os itens
analisados para este estudo durante a avaliação foram: movimento rítmico de
sucção, isto é, a proporção de pausas entre as sucções como estimativa para
avaliar a habilidade de ingestão de leite (Wolf & Glass, 1992; Lau et al., 1997;
Lau et al., 2003; Hernandez, 2003; Neiva, 2003; Bühler & Limongi, 2004;
Breton & Steinwender, 2008), sendo considerado para este estudo pausas
regulares mantidas a cada 4 ou 5 sucções durante toda a oferta e o
desconforto respiratório (Hernandez, 2003; Neiva, 2003; Bühler & Limongi,
2004; Pickler & Reyna 2004), também descritos no Quadro 2.
O protocolo não permite interpretações em relação aos resultados obtidos,
apenas aponta a eficiência das funções analisadas. O registro de cada item do
protocolo é realizado entre presente, ausente e insuficiente, este último apenas
para a análise da pressão intraoral.
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QUADRO 2. Definição das variáveis do Protocolo Institucional de Avaliação do Recém-Nascido
utilizados na pesquisa.
Variáveis

Julgamento Clínico

Organização corporal

Presente: membros fletidos em linha média
Ausente: membros em extensão
Presente: vedamento labial com força de
pressão negativa e ausência de penetreação de
ar intraoral.

Pressão intraoral

Ausente: ausência de vedamento labial.

SNN

Insuficiente: vedamento labial com força de
pressão negativa reduzida e com penetração de
ar intraoral
Presente: retração intercostal, batimento asa de
Desconforto respiratório

nariz e/ou retração paraesternal
Ausente: nenhum de sinais
Presente: ritmo regular de grupo de sucções por

Movimento rítmico de sucção

pausa
Ausente: ritmo irregular de grupo de sucções por

SNN

pausa
Presente: retração intercostal, batimento asa de
Desconforto respiratório

nariz e/ou retração paraesternal
Ausente: nenhum de sinais

Legenda: SNN: sucção não nutritiva; SN: sucção nutritiva.

Após

a

avaliação

fonoaudiológica

para

introdução

oral,

os

atendimentos são realizados com o objetivo de evoluir gradativamente o
volume de leite por via oral para que se estabeleça a alimentação oral plena. A
evolução do volume é definida a cada atendimento e é realizada conforme o
desempenho clínico e funcional do RNPT.

3.2.5

Preditores de gravidade neonatal
Para a determinação do risco de gravidade do recém-nascido foi

utilizado o Score for Neonatal AcutePhysiology, Perinatal Extension,Version II
(SNAPPE – II) (Richardson et al., 1993; Richardson et al., 2001), registrado em
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prontuário médico. O score é baseado em exames laboratoriais e clínicos. A
pontuação varia entre 0 e 115. Quanto maior a pontuação, maior a gravidade
do recém-nascido no momento da admissão em UTIN. Os indivíduos do estudo
foram submetidos ao score nas primeiras 12 horas de admissão na CTIN1.
Os critérios para atribuição dos pontos do SNAPPE II estão descritos
no Quadro 3:
QUADRO 3. Sitema de pontuação atribuido ao Score for Neonatal AcutePhysiology, Perinatal
Extension,Version II(SNAPPE-II).
Parâmetros

Medidas

Pontuação

< 20

19

20-29

9

35-36

8

< 35

15

1-2,49

5

0,3-0,99

16

< 0,3

28

7,10-7,19

7

< 7,10

16

Sim

19

Não

0

0,1-0,9

5

<0,1

18

< 750g

17

750-999

10

Idade gestacional

PIG

12

Apgar (5’)

<7

18

Pressão arterial média (mmHg)

Temperatura (°C)

PaO2/FiO2 (mmHg)

pH

Convulsões Múltiplas

Diurese (ml/kg/h)

Peso ao nascer (g)

Legenda: mmHg = milímetros de mercúrio; ºC = graus Celsius; PaO 2/FiO2 = relação entre a pressão parcial de oxigênio
no sangue arterial e as frações inspiradas de oxigênio; pH = concentração de íons H+ no sangue; ml/Kg/h = mililitro por
kilograma por hora; g = gramas; PIG = pequeno para idade gestacional
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3.3

ANÁLISE DOS DADOS

Para a análise dos dados dos 62 participantes deste estudo optou-se por
considerar duas formas distintas:
 Segundo classificação do tamanho para idade gestacional – TIG
 Segundo classificação do peso ao nascimento - CPN

Segundo classificação do tamanho para idade gestacional – TIG
Para esta análise os participantes do estudo foram divididos em três
grupos: crianças classificadas como grandes para a idade gestacional foram
agrupadas como GIG (1 criança, correspondendo a 1,6% da amostra); crianças
classificadas como adequadas para a idade gestacional foram agrupadas como
AIG (43 crianças, correspondendo a 69,4% da amostra); e crianças
classificadas como pequenas para a idade gestacional foram agrupadas como
PIG (18 crianças, correspondendo a 29,0% da amostra). Para as análises
estatísticas, apenas os grupos AIG e PIG foram considerados, uma vez que o
grupo GIG apresentou apenas um participante; desta forma, nota-se que o
número total de participantes analisados é 61.
Os dados coletados foram submetidos à análise estatística no software
SPSS versão 25. Para a análise intergrupos, os dados receberam análise
descritiva (contagem total e porcentagem), e inferencial comparando os grupos
(teste Qui–Quadrado de Pearson). A presença de associação entre as
variáveis também foi investigada, utilizando- se o coeficiente de correlação de
Pearson, para os dados quantitativos, e o teste Qui–Quadrado de Pearson,
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para os dados qualitativos. O nível de significância adotado em todas as
análises foi de 5%.

Segundo classificação do peso ao nascimento – CPN
Para esta análise os participantes foram divididos em quatro grupos:
crianças que apresentaram peso normal ao nascimento foram agrupadas como
PNL (1 criança, correspondendo a 1,6% da amostra); crianças que
apresentaram baixo peso ao nascimento foram agrupadas como BP (27
crianças, correspondendo a 44,3% da amostra); crianças que apresentaram
muito baixo peso ao nascimento foram agrupadas como MBP (21 crianças,
correspondendo a 34,4% da amostra); e crianças que apresentaram extremo
baixo peso ao nascimento foram agrupadas como EBP (13 crianças,
correspondendo a 21,3% da amostra). Para as análises estatísticas, apenas os
grupos BP, MBP e EBP foram considerados, uma vez que o grupo PN
apresentou apenas um participante; desta forma, nota-se que o número total de
participantes analisados é 61.
Os dados coletados foram submetidos à análise estatística no software
SPSS versão 25. Os dados quantitativos receberam análise descritiva (média e
desvio padrão), e inferencial comparando os grupos (teste de Kruskal-Wallis
para as comparações múltiplas, com análise post hoc de pares pelo teste de
Dunn com correção de Bonferroni se significativo). Os dados qualitativos
receberam análise descritiva (contagem total e porcentagem), e inferencial
comparando os grupos (teste Qui–Quadrado de Pearson, com análise post hoc
de pares pelo teste de Dunn com correção de Bonferroni se significativo). O
nível

de

significância

adotado

em

todas

as

análises

foi

de

5%.

24

Resultados
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4. RESULTADOS

Os resultados obtidos neste estudo serão apresentados obedecendo a
seguinte ordem:
 Resultados segundo classificação do tamanho para idade gestacional - TIG
 Resultados segundo classificação do peso ao nascimento - CPN

4.1 Resultados segundo classificação do tamanho para idade gestacional
– TIG
Os resultados serão apresentados conforme as seguintes variáveis:
 Variáveis demográficas;
 Dados clínicos;
 Indicadores fonoaudiológicos;
 Avaliação fonoaudiológica clínica da sucção nutritiva e não nutritiva;
 Preditores de gravidade neonatal utilizando o SNAPPE II;
 Análise de correlação;
 Análise intergrupos.

4.1.1 Variáveis Demográficas – TIG
Os

grupos foram comparados de acordo

com

suas variáveis

demográficas conforme Tabela 1. Foram encontradas diferenças significativas
entre os grupos para as variáveis: classificação do peso ao nascimento (a
maioria dos participantes do grupo AIG apresentou baixo peso, e a maioria dos
participantes do grupo PIG apresentou extremo baixo peso).
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Tabela 1. Comparação intergrupos de acordo com as variáveis demográficas - TIG.
AIG (n = 43)

PIG (n = 18)

Gênero

M = 19 (44,2%)

M = 10 (55,6%)

Número total (porcentagem)

F = 24 (55,8%)

F = 8 (44,4%)

221,5 (±15,9)

218,8 (±19,4)

RNPT extremo = 3

RNPT extremo = 3

(7,0%)

(16,7%)

RNPT grave = 14

RNPT grave = 6

(32,6%)

(33,3%)

RNPT moderado =

RNPT moderado = 4

20 (46,5%)

(22,2%)

RNPT tardio = 6

RNPT tardio = 5

(14,0%)

(27,8%)

Normal = 1 (2,3%)

Normal = 0 (0,0%)

Baixo peso = 23

Baixo peso = 4

Classificação do peso ao

(53,5%)

(22,2%)

nascimento

Muito baixo peso =

Muito baixo peso = 5

Número total (porcentagem)

15 (34,9%)

(27,8%)

Extremo baixo peso =

Extremo baixo peso =

4 (9,3%)

9 (50,0%)

Idade gestacional ao nascimento
Média (±desvio padrão)

Classificação do recém-nascido
pré-termo (RNPT)
Número total (porcentagem)

pvalue
0,417

0,800

0,216

0,004**

Legenda: M: gênero masculino; F: gênero feminino; RNPT: recém-nascido pré-termo;
*diferença significativa de acordo com o teste de Mann-Whitney; ** diferença significativa de
acordo com o teste Qui–Quadrado de Pearson.

4.1.2 Dados Clínicos – TIG
Na Tabela 2 os grupos foram comparados de acordo com os dados
clínicos do prontuário médico. Foram encontradas diferenças significativas
entre os grupos para as variáveis: tempo de IOT – ventilação mecânica
invasiva (maior número de dias para o grupo PIG quando comparado ao grupo
AIG); e tempo de uso de ventilação mecânica não-invasiva (maior número de
dias para o grupo PIG quando comparado ao grupo AIG).
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Tabela 2. Comparação intergrupos de acordo com os dados clínicos - TIG.
AIG (n
=43)

PIG (n
=18)

Tempo total de internação, em dias

36,5

54,2

Média (±desvio padrão)

(±21,1)

(±34,2)

Número de participantes que receberam VMI

12

Número total (porcentagem)

(27,9%)

Tempo de uso da VMI, em dias

6,0

30,6

Média (±desvio padrão)

(±5,6)

(±21,2)

Tempo entre a retirada da VMI e a avaliação
fonoaudiológica, em dias

21,2 (±9,9)

Média (±desvio padrão)

5 (27,8%)

28,0
(±12,2)

Número de participantes que receberam VMNI

34

13

Número total (porcentagem)

(79,1%)

(72,2%)

Tempo de uso da VMNI, em dias

6,4

Média (±desvio padrão)

(±8,3)

Pvalue

0,057

0,992

0,004*

0,377

0,562

12,4 (±8,4)

0,003*

11,2 (±9,6)

0,471

Tempo entre a retirada da VMNI e a avaliação
fonoaudiológica, em dias

12,9 (±8,7)

Média (±desvio padrão)
Legenda: VMI: ventilação mecânica invasiva; VMNI: ventilação mecânica não-invasiva;
*diferença significativa de acordo com o teste de Mann-Whitney; ** diferença significativa de
acordo com o tee stQui–Quadrado de Pearson.

4.1.3 Indicadores Fonoaudiológicos
Informações referentes aos indicadores fonoaudiológicos também foram
comparadas entre os grupos (Tabela 3). Foram encontradas diferenças
significativas entre os grupos para as variáveis: idade gestacional corrigida
durante a avaliação fonoaudiológica (maior número de dias para o grupo PIG
quando comparado ao grupo AIG).
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Tabela 3. Comparação intergrupos de acordo com os indicadores fonoaudiológicos - TIG.
AIG (n = 43)

PIG (n = 18)

Pvalue

19,5 (±13,7)

29,4 (±24,6)

0,258

240,4 (±8,9)

246,7 (±10,0)

0,009*

Sonda oro gástrica

Sonda oro gástrica

exclusiva = 38

exclusiva = 16

(88,4%)

(88,9%)

Mista = 5 (11,6%)

Mista = 2 (11,1%)

Via oral exclusiva

Via oral exclusiva

= 0 (0,0%)

= 0 (0,0%)

17,8 (±10,9)

24,3 (±14,6)

0,147

13,0 (±12,4)

14,6 (±9,0)

0,413

Sonda oro gástrica

Sonda oro gástrica

exclusiva = 14

exclusiva = 5

(32,6%)

(27,8%)

Mista = 6 (14,0%)

Mista = 2 (11,1%)

Via oral exclusiva

Via oral exclusiva

= 23 (53,5%)

= 11 (61,1%)

8,3 (±5,6)

8,4 (±3,6)

0,633

24,8 (±24,4)

21,7 (±16,5)

0,802

Dias de vida na avaliação
fonoaudiológica
Média (±desvio padrão)
Idade gestacional corrigida durante a
avaliação fonoaudiológica
Média (±desvio padrão)

Via de alimentação durante a avaliação
fonoaudiológica
Número total (porcentagem)

0,954

Tempo entre a avaliação
fonoaudiológica e a alta hospitalar, em
dias
Média (±desvio padrão)
Tempo entre a avaliação e a alta
fonoaudiológica, em dias
Média (±desvio padrão)

Conduta após avaliação
fonoaudiológica
Número total (porcentagem)

0,859

Número de atendimentos
fonoaudiológicos para introdução de
via oral, em UVR
Média (±desvio padrão)
Número de atendimentos
fonoaudiológicos, da avaliação até a
retirada da sonda, em UVR
Média (±desvio padrão)
Legenda: UVR: unidade de valor de rendimento; *diferença significativa de acordo com o teste
de Mann-Whitney.
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4.1.4 Avaliação fonoaudiológica clínica da SN e SNN
Quando comparados aos dados referentes à avaliação fonoaudiológica,
não foram observadas diferenças significativas entre os grupos, conforme
Tabela 4.

Tabela 4. Comparação intergrupos de acordo com os dados do prontuário de atendimento
fonoaudiológico - TIG.

Presença de organização corporal durante a

p-

AIG (n = 43)

PIG (n = 18)

32 (74,4%)

12 (66,7%)

Presente = 34

Presente = 10

(79,1%)

(55,6%)

Ausente = 1

Ausente = 1

(2,3%)

(5,6%)

Insuficiente = 8

Insuficiente = 7

(18,6%)

(38,9%)

32 (74,4%)

13 (72,2%)

0,859

7 (16,3%)

2 (11,1%)

0,604

value

0,538

avaliação fonoaudiológica
Número total (porcentagem)

Pressão intraoral durante a avaliação
fonoaudiológica
Número total (porcentagem)

0,174

Presença de movimento rítmico de sucção
durante a avaliação fonoaudiológica
Número total (porcentagem)
Presença de desconforto respiratório
durante a avaliação fonoaudiológica
Número total (porcentagem)
Legenda: *diferença significativa de acordo com o teste de Mann-Whitney.

4.1.5 Preditores de gravidade neonatal
Os grupos foram comparados de acordo com as pontuações obtidas no
teste SNAPPE II. Conforme Tabela 5, foram encontradas diferenças
significativas entre os grupos para as variáveis: temperatura corporal média (a
maioria dos participantes do grupo AIG apresentou temperatura corporal
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adequada, e a maioria dos participantes do grupo PIG ficou dividida entre as
temperaturas corporais < 35oC e adequada); peso ao nascer (a maioria dos
participantes do grupo AIG apresentou peso adequado, e consequentemente
pontuação menor no SNAPPE II para este item no grupo AIG); número de
participantes pequenos para a idade gestacional (maior número no grupo PIG,
e consequentemente pontuação maior no SNAPPE II para este item no grupo
PIG); e pontuação total (pontuação maior para o grupo PIG quando comparado
ao grupo AIG).

Tabela 5. Comparação intergrupos de acordo com as pontuações obtidas no SNAPPE II - TIG.
AIG (n = 43)

PIG (n = 18)

< 20 mmHg = 0

< 20 mmHg = 0

(0,0%)

(0,0%)

Pressão arterial média

20 – 29 mmHg

20 – 29 mmHg

Número total (porcentagem)

= 5 (11,6%)

= 2 (11,1%)

Adequada = 38

Adequada = 16

(88,4%)

(88,9%)

1,1 (±2,9)

1,0 (±2,9)

p-value

0,954

Pontuação de acordo com a pressão arterial
média

0,954

Média (±desvio padrão)
o

o

< 35 C = 3

< 35 C = 6

(7,0%)

(33,3%)

Temperatura corporal média

o

35 – 36 C = 17

35 – 36 C = 5

Número total (porcentagem)

(39,5%)

(27,8%)

Adequada = 23

Adequada = 7

(53,5%)

(38,9%)

4,2 (±4,9)

7,2 (±6,6)

0,3 – 0,99 = 19

0,3 – 0,99 = 9

(44,2%)

(50,0%)

1,0 – 2,49 = 7

1,0 – 2,49 = 2

(16,3%)

(11,1%)

Adequada = 17

Adequada = 7

o

0,030**

Pontuação de acordo com a temperatura
corporal média

0,083

Média (±desvio padrão)

Relação PaO2/FiO2 média
Número total (porcentagem)

0,850
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(39,5%)

(38,9%)

7,9 (±7,5)

8,6 (±7,8)

<7,1 = 1 (2,3%)

<7,1 = 0 (0,0%)

7,1 – 7,19 = 11

7,1 – 7,19 = 7

(25,6%)

(38,9%)

Adequado = 31

Adequado = 11

(72,1%)

(61,1%)

2,2 (±3,8)

2,7 (±3,5)

0,444

0 (0,0%)

0 (0,0%)

1,000

0 (±0,0)

0 (±0,0)

1,000

<0,1 = 0 (0,0%)

<0,1 = 0 (0,0%)

0,1 – 0,9 = 5

0,1 – 0,9 = 3

(11,6%)

(16,7%)

Adequada = 38

Adequada = 15

(88,4%)

(83,3%)

0,6 (±1,6)

0,8 (±7,8)

<750 g = 0

<750 g = 5

(0,0%)

(27,8%)

Peso ao nascer

750 – 999 g = 4

750 – 999 g = 5

Número total (porcentagem)

(9,3%)

(27,8%)

Adequado = 39

Adequado = 8

(90,7%)

(44,4%)

0,9 (±2,9)

7,5 (±7,4)

<0,001*

1 (2,3%)

18 (100%)

<0,001**

0,3 (±1,8)

12,0 (±0,0)

<0,001*

Pontuação de acordo com a relação
PaO2/FiO2 média

0,796

Média (±desvio padrão)

pH médio
Número total (porcentagem)

Pontuação de acordo com o pH médio
Média (±desvio padrão)

0,496

Participantes que apresentaram convulsões
múltiplas
Número total (porcentagem)
Pontuação de acordo com a presença de
convulsões múltiplas
Média (±desvio padrão)

Diurese (ml/kg/h)
Número total (porcentagem)

0,595

Pontuação de acordo com a diurese
(ml/kg/h)

0,598

Média (±desvio padrão)

Pontuação de acordo com o peso ao nascer
Média (±desvio padrão)

<0,001**

Participantes pequenos para a idade
gestacional
Número total (porcentagem)
Pontuação de acordo com o número de
participantes pequenos para a idade
gestacional
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Média (±desvio padrão)
Participantes que apresentaram Apgar < 7
com 5 minutos de vida

5 (11,6%)

3 (16,7%)

0,595

2,1 (±5,8)

3,0 (±6,9)

0,598

19,2 (±15,9)

42,8 (±20,8)

<0,001*

Número total (porcentagem)
Pontuação de acordo com o número de
participantes que apresentaram Apgar < 7
com 5 minutos de vida
Média (±desvio padrão)
PONTUAÇÃO TOTAL
Média (±desvio padrão)

Legenda: mmHg: milímetros de mercúrio; ºC: graus Celsius; PaO2/FiO2: relação entre a
pressão parcial de oxigênio no sangue arterial e as frações inspiradas de oxigênio; pH:
concentração de íons H+ no sangue; ml/Kg/h: mililitro por kilograma por hora; g: gramas; PIG:
pequeno para idade gestacional; * diferença significativa de acordo com o teste de MannWhitney; ** diferença significativa de acordo com o teste Qui–Quadrado de Pearson.

4.1.6 Análise de correlação – amostra total com 61 participantes
Conforme dados apresentados na Tabela 6, o desfecho da avaliação
fonoaudiológica (ou seja, indicação de sonda orogástrica exclusiva; indicação
de via oral exclusiva; ou indicação de via de alimentação mista) apresentou
associação significativa apenas com a variável “número de participantes que
receberam ventilação mecânica não invasiva”. Dos 47 participantes que
receberam ventilação mecânica não invasiva, 18 (38,3%) tiveram como
conduta a indicação de sonda oro gástrica exclusiva; 3 (6,4%) tiveram
indicação de via de alimentação mista; e 26 (55,3%) tiveram indicação de via
oral exclusiva. Já com relação aos 14 participantes que não tiveram indicação
de ventilação mecânica não invasiva, 1 participante (7,1%) teve indicação de
sonda oro gástrica exclusiva; 5 participantes (35,7%) tiveram indicação de via
de alimentação mista; e 8 (57,1%) tiveram indicação de via oral exclusiva.
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Tabela 6. Associação entre as variáveis demográficas, dados do prontuário médico e resultado
do teste SNAPPE II com o desfecho da avaliação fonoaudiológica - TIG.
Associação com o desfecho
da avaliação fonoaudiológica
p-value
Gênero

0,193

Idade gestacional ao nascimento

0,141

Classificação do recém-nascido pré-termo

0,164

Classificação do peso ao nascimento

0,069

Tempo total de internação

0,056

Número de participantes que receberam VMI

0,420

Tempo de uso da VMI

0,560

Tempo entre a retirada da VMI e a avaliação fonoaudiológica

0,888

Número de participantes que receberam VMNI

0,005*

Tempo de uso da VMNI

0,117

Tempo entre a retirada da VMNI e a avaliação fonoaudiológica

0,059

SNAPPE II: pontuação total

0,299

Legenda: VMI: ventilação mecânica invasiva; VMNI: ventilação mecânica não invasiva; *
associação significativa de acordo com o teste Qui–Quadrado de Pearson.

4.1.7 Análise intergrupos
O número de crianças que receberam alta fonoaudiológica foi comparado
entre os grupos (Tabela 7). Não foram encontradas diferenças significativas
entre os grupos (ou seja, aproximadamente a mesma proporção de
participantes recebeu alta fonoaudiológica em ambos os grupos).

Tabela 7. Comparação intergrupos de acordo com os dados do prontuário de atendimento
fonoaudiológico - TIG.
AIG (n = 43)

PIG (n = 18)

26 (58,1%)

12 (66,7%)

pvalue

Número de participantes que
receberam alta
fonoaudiológica
Número total (porcentagem)

0,534
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4.2

Resultados segundo classificação do peso ao nascimento – CPN
Os resultados serão apresentados conforme as seguintes variáveis:

 Variáveis demográficas;
 Dados clínicos;
 Indicadores fonoaudiológicos;
 Avaliação fonoaudiológica clínica da SN e SNN;
 Preditores de gravidade neonatal utilizando o SNAP-PE II;
 Análise de correlação.

4.2.1

Variáveis demográficas – CPN
Os grupos foram comparados de acordo com suas variáveis demográficas

conforme Tabela 8. Foram encontradas diferenças significativas entre os
grupos para quase todas variáveis, exceto gênero. Para as variáveis que
apresentaram diferenças intergrupos significativas nas comparações múltiplas,
foi realizada análise post hoc de pares, comparando os grupos dois a dois
(Tabela 8).
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Tabela 8. Comparação intergrupos de acordo com as variáveis demográficas - CPN.
BP (n = 27)

MBP (n = 21)

EBP (n = 13)

Gênero

Masculino

12 (44,4%)

11 (52,4%)

6 (46,2%)

Número (porcentagem)

Feminino

15 (55,6%)

10 (47,6%)

7 (53,8%)

Idade gestacional ao nascimento

231,8

Média (±desvio padrão)

(±10,7)

p-value
0,856

200,5

215,7 (±13,5)

<0,001*

(±13,2)

Classificação do

RNPT extremo

0 (0,0%)

1 (4,8%)

6 (46,2%)

<0,001**

recém-nascido pré-

RNPT grave

2 (7,4%)

12 (57,1%)

6 (46,2%)

0,001**

termo

RNPT moderado

18 (66,7%)

5 (23,8%)

1 (7,7%)

<0,001**

Número (porcentagem)

RNPT tardio

7 (25,9%)

3 (14,3%)

0 (0,0%)

0,110

Classificação do

GIG

0 (0,0%)

1 (4,8%)

0 (0,0%)

0,380

tamanho ao

AIG

23 (85,2%)

15 (71,4%)

4 (30,8%)

0,002**

PIG

4 (14,8%)

5 (23,8%)

9 (69,2%)

0,002**

nascimento
Número (porcentagem)

Legenda: RNPT: recém-nascido pré-termo; GIG: grande para a idade gestacional; AIG:
adequado para a idade gestacional; PIG: pequeno para a idade gestacional; *diferença
significativa de acordo com o teste de Kruskal-Wallis; ** diferença significativa de acordo com o
teste Qui–Quadrado de Pearson.

Conforme dados apresentados na Tabela 9, no que se refere às variáveis
demográficas, de maneira geral (com exceções), o grupo BP diferenciou-se
significativamente dos grupos MBP e EBP; estes, por sua vez, comportaram-se
de forma parecida (sem diferenças significativas entre si).

Tabela 9. Análise post hoc de pares de acordo com as variáveis demográficas e do prontuário
médico que apresentaram diferenças significativas nas comparações múltiplas - CPN.
p value

Variável

BP x MBP

BP x EBP

MBP x EBP

0,001*

<0,001*

0,072

RNPT extremo

0,001*

<0,001*

>0,999

RNPT grave

0,001*

0,046*

>0,999

RNPT moderado

0,008*

0,001*

>0,999

Classificação do

AIG

0,934

0,002*

0,041*

tamanho ao nascimento

PIG

>0,999

0,001*

0,015*

Idade gestacional ao nascimento

Classificação do recémnascido pré-termo

Legenda: RNPT: recém-nascido pré-termo; AIG: adequado para idade gestacional; PIG:
pequeno para a idade gestacional; *diferença significativa de acordo com o teste post hoc de
Dunn com correção de Bonferroni.
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4.2.2

Dados Clínicos
A comparação intergrupos de acordo com os dados clínicos do prontuário

também foram analisadas (Tabela 10). Diferenças significativas foram
encontradas para todas as variáveis, exceto tempo entre a retirada da
ventilação mecânica invasiva e a avaliação fonoaudiológica e tempo entre a
retirada da ventilação mecânica não invasiva e a avaliação fonoaudiológica.
Para as variáveis que apresentaram diferenças intergrupos significativas nas
comparações múltiplas, foi realizada análise post hoc de pares, comparando os
grupos dois a dois (Tabela 11).

Tabela 10. Comparação intergrupos de acordo com os dados clínicos - CPN.
Tempo de internação, em dias
Média (±desvio padrão)

BP (n = 27)

MBP (n = 21)

EBP (n = 13)

p-value

23,1 (±11,6)

51,5 (±25,9)

74,0 (±26,0)

<0,001*

4 (14,8%)

6 (28,6%)

8 (61,5%)

0,010**

3,6 (±2,7)

8,7 (±11,0)

23,9 (±18,9)

0,019*

15,0 (±9,0)

22,4 (±6,9)

26,9 (±12,0)

0,243

15 (55,6%)

19 (90,5%)

13 (100%)

0,001**

2,5 (±1,6)

7,8 (±8,1)

15,3 (±9,5)

<0,001*

10,9 (±6,8)

14,1 (±10,0)

11,8 (±9,7)

0,664

Número de participantes que receberam
VMI
Número (porcentagem)
Tempo de uso da VMI, em dias
Média (±desvio padrão)
Tempo entre a retirada da VMI e a
avaliação fonoaudiológica, em dias
Média (±desvio padrão)
Número de participantes que receberam
VMNI
Número (porcentagem)
Tempo de uso da VMNI, em dias
Média (±desvio padrão)
Tempo entre a retirada da VMNI e a
avaliação fonoaudiológica, em dias
Média (±desvio padrão)

Legenda: VMI: ventilação mecânica invasiva; VMNI: ventilação mecânica não-invasiva;
*diferença significativa de acordo com o teste de Kruskal-Wallis; ** diferença significativa de
acordo com o teste Qui–Quadrado de Pearson.

R e s u l t a d o s | 48

Conforme dados apresentados na Tabela 11, no que se refere aos dados
do prontuário médico, de maneira geral (com exceções), o grupo BP
diferenciou-se significativamente dos grupos MBP e EBP; estes, por sua vez,
comportaram-se de forma parecida (sem diferenças significativas entre si).

Tabela 11. Análise post hoc de pares de acordo com os dados do prontuário médico que
apresentaram diferenças significativas nas comparações múltiplas - CPN.
BP x MBP

p value
BP x EBP

MBP x EBP

Tempo de internação, em dias

<0,001*

<0,001*

0,147

Número de participantes que receberam VMI

0,912

0,008*

0,127

Tempo de uso da VMI, em dias

>0,999

0,025*

0,138

Número de participantes que receberam VMNI

0,014*

0,006*

>0,999

Tempo de uso da VMNI, em dias

0,021*

<0,001*

0,052

Variável

Legenda: VMI: ventilação mecânica invasiva; VMNI: ventilação mecânica não invasiva;
*diferença significativa de acordo com o teste post hoc de Dunn com correção de Bonferroni.

4.2.3

Indicadores Fonoaudiológicos
As variáveis dos indicadores fonoaudiológicos também foram comparadas

entre os grupos (Tabela 12). Foram encontradas diferenças significativas entre
os grupos para as variáveis: dias de vida na avaliação fonoaudiológica; tempo
entre a avaliação fonoaudiológica e a alta hospitalar; tempo entre a avaliação e
a alta fonoaudiológica; e conduta após a avaliação fonoaudiológica. Para estas
variáveis

que

apresentaram

diferenças

intergrupos

significativas

nas

comparações múltiplas, foi realizada análise post hoc de pares, comparando os
grupos dois a dois (Tabela 13).
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Tabela 12. Comparação intergrupos de acordo com os indicadores fonoaudiológicos - CPN.
Dias de vida na avaliação fonoaudiológica
Média (±desvio padrão)

BP (n = 27)

MBP (n =21)

EBP (n = 13)

p-value

10,8 (±7,2)

27,4 (±19,7)

45,3 (±17,8)

<0,001*

241,4

242,0

244,1

(±7,4)

(±10,7)

(±13,6)

23 (85,2%)

19 (90,5%)

12 (92,3%)

0,756

Idade gestacional corrigida na avaliação
fonoaudiológica
Média (±desvio padrão)

0,959

Via de alimentação na

Sonda oro

avaliação

gástrica exclusiva

fonoaudiológica

Mista

4 (14,8%)

2 (9,5%)

1 (7,1%)

0,756

Número (porcentagem)

Via oral exclusiva

0 (0,0%)

0 (0,0%)

0 (0,0%)

1,000

12,6 (±6,2)

26,3 (±14,3)

27,5 (13,0)

<0,001*

7,1 (±5,7)

19,4 (±15,4)

16,2 (7,2)

0,007*

3 (11,1%)

11 (52,%)

6 (46,2%)

0,005**

Mista

6 (22,2%)

1 (4,8%)

1 (7,7%)

0,166

Via oral exclusiva

18 (66,7%)

9 (42,9%)

6 (46,2%)

0,210

4,0 (±0,0)

8,2 (±3,8)

10,7 (±6,4)

0,089

13,8

39,3

24,9

(±10,1)

(±32,4)

(±12,7)

Tempo entre a avaliação fonoaudiológica e a
alta hospitalar, em dias
Média (±desvio padrão)
Tempo entre a avaliação e a alta
fonoaudiológica, em dias
Média (±desvio padrão)

Conduta após avaliação
fonoaudiológica
Número (porcentagem)

Sonda oro
gástrica exclusiva

Número de atendimentos fonoaudiológicos
para introdução de via oral, em UVR
Média (±desvio padrão)
Número de atendimentos fonoaudiológicos,
da avaliação até a retirada da sonda, em UVR
Média (±desvio padrão)

0,001*

Legenda: UVR: unidade de valor de rendimento.

Conforme dados apresentados na Tabela 13, no que se refere às
variáveis dos indicadores fonoaudiológicos, novamente, de maneira geral (com
exceções), o grupo BP diferenciou-se significativamente dos grupos MBP e
EBP; estes, por sua vez, comportaram-se de forma parecida (sem diferenças
significativas entre si).
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Tabela 13. Análise post hoc de pares de acordo com as variáveis dos indicadores
fonoaudiológico que apresentaram diferenças significativas nas comparações múltiplas - CPN.
p value

Variável
Dias de vida na avaliação fonoaudiológica
Tempo entre a avaliação fonoaudiológica e a alta
hospitalar, em dias
Tempo entre a avaliação e a alta fonoaudiológica,
em dias
Conduta após avaliação

Sonda oro gástrica

fonoaudiológica

exclusiva

Número de atendimentos fonoaudiológicos, da
avaliação até a retirada da sonda, em UVR

BP x MBP

BP x EBP

MBP x EBP

0,001*

<0,001*

0,056

<0,001*

<0,001*

>0,999

0,017*

0,027*

>0,999

0,008*

0,085

>0,999

0,001*

0,058

>0,999

Legenda: UVR: unidade de valor de rendimento; *diferença significativa de acordo com o teste post hoc
de Dunn com correção de Bonferroni.

4.2.4

Avaliação fonoaudiológica clínica da SN e SNN
As informações presentes no prontuário de atendimento fonoaudiológico

também foram comparadas entre os grupos (Tabela 14). Não foram
encontradas variáveis significativas intergrupos. Portanto, não foi realizada
análise post hoc de pares, comparando os grupos dois a dois.
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Tabela 14. Comparação intergrupos de acordo com os dados do prontuário de atendimento
fonoaudiológico - CPN.
BP (n = 27)

MBP (n =21)

EBP (n = 13)

p-value

23 (85,2%)

12 (57,1%)

8 (61,5%)

0,078

Presença de organização corporal na
avaliação fonoaudiológica
Número (porcentagem)
Pressão intraoral na

Presente

21 (77,8%)

13 (61,9%)

9 (69,2%)

0,486

avaliação

Ausente

1 (3,7%)

1 (4,8%)

0 (0,0%)

0,740

Insuficiente

5 (18,5%)

7 (33,3%)

4 (30,8%)

0,469

22 (81,5%)

15 (71,4%)

7 (53,8%)

0,188

2 (7,4%)

5 (23,8%)

3 (23,1%)

0,240

fonoaudiológica
Número (porcentagem)

Presença de movimento rítmico de sucção
na avaliação fonoaudiológica
Número (porcentagem)
Presença de desconforto respiratório na
avaliação fonoaudiológica
Número (porcentagem)

4.2.5

Preditores de gravidade neonatal
Os grupos foram comparados de acordo com as pontuações obtidas no

teste SNAPPE II, conforme Tabela 15. Foram encontradas diferenças
significativas entre os grupos para as variáveis: pressão arterial média (maior
parte do grupo BP apresentou pressão arterial média adequada, e a maior
parte dos participantes do grupo EBP apresentou pressão arterial média entre
20 – 29 mmHg), temperatura corporal média (a maioria dos participantes do
grupo BP apresentou temperatura corporal adequada, a maioria dos
participantes do grupo MPB apresentou temperaturas corporais entre 35 - 36oC
e a maioria do grupo EBP apresentou temperaturas corporais < 35°); peso ao
nascer com pontuações menores no SNAPPE II para este item nos grupos
MBP e BP; número de participantes pequenos para a idade gestacional (maior
número no grupo EBP, e consequentemente pontuação maior no SNAPPE II
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para este item no grupo EBP); e pontuação total (pontuação maior para o grupo
EBP quando comparado aos grupos MBP e BP).

Tabela 15. Comparação intergrupos de acordo com as pontuações obtidas no teste SNAPPE II
- CPN.

Pressão arterial média
Número total (porcentagem)

BP (n =27)

MBP (n =21)

EBP (n = 13)

p-value

< 20 mmHg

0 (0,0%)

0 (0,0%)

0 (0,0%)

1,000

20 – 29 mmHg

1 (3,7%)

2 (9,5%)

4 (30,8%)

0,040**

Adequada

26 (96,3%)

19 (90,5%)

9 (69,2%)

0,040**

0,3 (±1,7)

0,9 (±2,7)

2,8 (±4,3)

0,042*

< 35 C

3 (11,1%)

2 (9,5%)

4 (30,8%)

0,183

o

35 – 36 C

4 (14,8%)

14 (66,7%)

4 (30,8%)

0,001**

Adequada

20 (74,1%)

5 (23,8%)

5 (38,5%)

0,002**

2,8 (±5,2)

6,8 (±4,4)

7,1 (±6,5)

0,010*

0,3 – 0,99

9 (33,3%)

11 (52,4%)

8 (61,5%)

0,187

1,0 – 2,49

3 (11,1%)

4 (19,0%)

2 (15,4%)

0,742

Adequada

15 (55,6%)

6 (28,6%)

3 (23,1%)

0,066

5,9 (±7,5)

9,3 (±7,4)

10,6 (±7,3)

0,091

<7,1

0 (0,0%)

1 (4,8%)

0 (0,0%)

0,380

7,1 – 7,19

6 (22,2%)

6 (28,6%)

5 (38,5%)

0,560

Adequado

21 (77,8%)

14 (66,7%)

8 (61,5%)

0,512

1,6 (±3,0)

2,8 (±4,4)

2,7 (±3,5)

0,501

0 (0,0%)

0 (0,0%)

0 (0,0%)

1,000

0,0 (±0,0)

0,0 (±0,0)

0,0 (±0,0)

1,000

Pontuação de acordo com a pressão arterial
média
Média (±desvio padrão)
o

Temperatura corporal média
Número total (porcentagem)

Pontuação de acordo com a temperatura
corporal média
Média (±desvio padrão)

Relação PaO2/FiO2 média
Número total (porcentagem)

Pontuação de acordo com a relação
PaO2/FiO2 média
Média (±desvio padrão)

pH médio
Número total (porcentagem)

Pontuação de acordo com o pH médio
Média (±desvio padrão)
Participantes que apresentaram convulsões
múltiplas
Número total (porcentagem)
Pontuação de acordo com a presença de
convulsões múltiplas
Média (±desvio padrão)
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Diurese (ml/kg/h)

<0,1

0 (0,0%)

0 (0,0%)

0 (0,0%)

1,000

Número total

0,1 – 0,9

6 (22,2%)

1 (4,8%)

1 (7,7%)

0,166

(porcentagem)

Adequada

21 (77,8%)

20 (95,2%)

12 (92,3%)

0,166

1,1 (±2,1)

0,2 (±1,1)

0,4 (±1,4)

0,171

0,0 (±0,0)

0,8 (±3,7)

12,2 (±3,4)

<0,001*

4 (14,8%)

6 (28,6%)

9 (69,2%)

0,002**

1,8 (±4,3)

3,4 (±5,6)

8,3 (±5,8)

0,002**

2 (7,4%)

3 (14,3%)

4 (30,8%)

0,149

1,3 (±4,8)

2,6 (±6,5)

5,5 (±8,7)

0,153

26,8 (±17,3)

49,5 (±18,6)

<0,001*

Pontuação de acordo com a diurese
(ml/kg/h)
Média (±desvio padrão)
Pontuação de acordo com o peso ao nascer
Média (±desvio padrão)
Participantes pequenos para a idade
gestacional
Número total (porcentagem)
Pontuação de acordo com o número de
participantes pequenos para a idade
gestacional
Média (±desvio padrão)
Participantes que apresentaram Apgar < 7
com 5 minutos de vida
Número total (porcentagem)
Pontuação de acordo com o número de
participantes que apresentaram Apgar < 7
com 5 minutos de vida
Média (±desvio padrão)
PONTUAÇÃO TOTAL

14,8

Média (±desvio padrão)

(±13,1)

Legenda: mmHg: milímetros de mercúrio; ºC: graus Celsius; PaO 2/FiO2: relação entre a
pressão parcial de oxigênio no sangue arterial e as frações inspiradas de oxigênio; pH:
concentração de íons H+ no sangue; ml/Kg/h: mililitro por kilograma por hora; g: gramas; PIG:
pequeno para idade gestacional *diferença significativa de acordo com o teste de KruskalWallis; ** diferença significativa de acordo com o teste Qui–Quadrado de Pearson.

Conforme dados apresentados na Tabela 16, no que se refere ao teste
SNAPPE II de maneira geral (com exceções), o grupo EBP diferenciou-se
significativamente dos grupos BP e MBP; estes, por sua vez, comportaram-se
de forma parecida (sem diferenças significativas entre si).
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Tabela 16. Análise post hoc de pares de acordo com as variáveis do prontuário de atendimento
fonoaudiológico que apresentaram diferenças significativas nas comparações múltiplas – CPN.
P value

Variável

BP x MBP

BP x EBP

MBP x EBP

>0,999

0,038*

0,183

>0,999

0,038*

0,183

>0,999

0,038*

0,183

35 – 36 C

0,001*

0,987

0,107

Adequada

0,002*

0,109

>0,999

0,019*

0,073

>0,999

<750 g

>0,999

0,003*

0,023*

750 – 999 g

>0,999

<0,001*

<0,001*

Adequado

<0,001*

<0,001*

>0,999

Pontuação de acordo com o peso ao nascer

>0,999

<0,001*

<0,001*

Participantes pequenos para a idade gestacional

0,934

0,002*

0,041*

0,934

0,002*

0,041*

0,053

<0,001*

0,028*

20 – 29 mmHg

Pressão arterial média

Adequada

Pontuação de acordo com a pressão arterial
média
o

Temperatura corporal média

Pontuação de acordo com a temperatura corporal
média

Peso ao nascer

Pontuação de acordo com o número de
participantes pequenos para a idade gestacional
PONTUAÇÃO TOTAL

Legenda: mmHg = milímetros de mercúrio; ºC = graus Celsius;
significativa de acordo com o teste de Kruskal-Wallis

g = gramas;

*diferença
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5. DISCUSSÃO

Neste capítulo será realizada uma análise crítica dos resultados obtidos
no presente estudo. As análises de variância foram, aparentemente,
influenciadas pelo tamanho reduzido de participantes em cada grupo. Contudo,
deve-se lembrar que a significância estatística nem sempre é o mesmo que sua
importância clínica e científica (Motta, 2006).
A

discussão

será

organizada

seguindo

os mesmos tópicos

da

apresentação dos resultados.

5.1 Resultados segundo classificação do tamanho para idade gestacional
– TIG
Como referido anteriormente, para análise estatística foram considerados
apenas os grupos PIG e AIG devido à presença de apenas um participante
GIG.
O número de participantes do gênero feminino apresentou maior
porcentagem no grupo AIG enquanto o grupo PIG obteve maior número de
participantes do gênero masculino (Tabela 1). Apesar desta diferença, a divisão
do grupo foi equilibrada e homogênea já que não houve diferença estatística
significativa em relação a essas duas variáveis.
A idade gestacional ao nascimento não se diferenciou estatisticamente
entre os grupos (Tabela 1). Nota-se uma média aproximada de 31,6 semanas
de IG ao nascimento no grupo AIG e 31,3 semanas de IG ao nascimento no
grupo PIG. O estudo apresentou uma média de IG ao nascimento aproximada
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à média apresentada em estudo recente que considera a maioria dos
nascimentos prematuros ocorrendo após 31 semanas de gestação (Blencowe
et al., 2013).
Embora ambos os grupos (AIG e PIG), tenham apresentado um número
menor de indivíduos RNPT extremo (IG entre 24 e 27,6 semanas) e um número
maior de RNPT grave (IG 28 e 30,6 semanas), não apresentaram diferenças
estatisticamente significantes nesta variável. Este resultado corrobora com
estudos que não mostram relação entre idade gestacional e tamanho para a
idade gestacional na população de prematuros (Hokken-Koelega et al., 1995;
Alexander et al., 1996).
A literatura descreve que, o peso ao nascimento e tamanho para a idade
gestacional estão correlacionados. Isso quer dizer que, os recém-nascidos de
baixo peso geralmente apresentam tamanho pequeno para a idade gestacional
(Hokken-Koelega et al., 1995; Alexander et al., 1996; Verkauskiene et al.,
2002). Este fato pode ser observado nos resultados deste estudo. Nota-se
diferenças significativas quanto ao peso ao nascimento entre os grupos (Tabela
1). Observa-se também que RNPT EBP (peso >1.000g) representam a maioria
no grupo PIG (50%), enquanto RNPT BP (peso <2.500g e 1.500g) é observado
em um maior número de participantes no grupo AIG (53,5%). Com metade dos
participantes do grupo PIG sendo RNPT EBP confirma-se a necessidade de
avaliar e melhorar os resultados a longo prazo associados à prematuridade
devido à alta sobrevida dos RNPT EBP ao nascimento (Vohr et al., 2000)
Na comparação entre os grupos PIG e AIG de acordo com os dados
clínicos (Tabela 2) observa-se que o tempo de permanência em ventilação
mecânica invasiva (VMI) e ventilação mecânica não invasiva (VMNI) foi maior
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no grupo PIG e que para ambos os grupos, o uso de VMNI foi
consideravelmente maior do que o uso de VMI. Saigal & Doyle (2008)
relataram que com o avanço dos recursos hospitalares e do conhecimento por
parte da equipe hospitalar houve redução significativa na utilização de
procedimentos mais invasivos no cuidado a essa população e que sua
sobrevida aumentou consideravelmente. Parece então possível afirmar que o
que encontramos em relação à utilização de VMI e VMNI seja reflexo dessas
mudanças.
Apesar de estudos recentes apontarem o início da alimentação por via
oral em RNPT entre 32 e 34 semanas (Nye, 2008; Neiva et al, 2014), nossos
achados indicam que a média adotada pela equipe médica para solicitação de
avaliação fonoaudiológica foi acima de 34 semanas de IGC (Tabela 3).
Provavelmente isso ocorra porque mesmo com o avanço dos estudos sobre o
desenvolvimento da sucção em recém-nascidos prematuros, ainda não há
informações suficientes para orientar a equipe médica sobre a escolha do
momento ideal para introduzir a alimentação oral (Simpson et al. 2002).
Ainda na Tabela 3, foi possível observar diferenças significativas entre os
grupos na avaliação fonoaudiológica no que se refere à IGC, ou seja, no grupo
PIG a média de tempo para solicitação de avaliação fonoaudiológica foi de
aproximadamente 246,7 dias, o que representa 6,3 dias de vida a mais do que
no grupo AIG (240,4 dias). Estes achados indicam, como apontado por Hwang
et al., 2013, que RNPT com complicações médicas demoram significativamente
mais tempo para alcançar a alimentação oral completa. Dessa forma,
provavelmente os RNPT PIG apresentem maior necessidade de tempo de
estabilidade clínica para iniciar introdução de via oral do que o grupo AIG.
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Apesar da maior parte dos indicadores fonoaudiológicos, (com exceção
apenas da IGC na avaliação fonoaudiológica), não apresentarem diferenças
significativas entre os grupos, a Tabela 3 mostra que o uso exclusivo da sonda
orogástrica no momento da avaliação é consideravelmente alto em ambos os
grupos, chegando a mais de 80% dos indivívuos. Recém-nascidos prematuros
apresentam imaturidade neurofisiológica e mecânica, o que justifica o alto
índice de SOG exclusiva. (Lau et al., 2003; Lau, 2006; Neiva et al., 2008; Lau,
2015).
Ainda na mesma tabela observa-se que a conduta fonoaudiológica de
retirada da sonda orogástrica para alimentação via oral exclusiva após a
avaliação ultrapassa 50% nos dois grupos. Lau, 2006, 2015, afirmou que
fatores externos impostos sobre o RNPT podem interfirir no uso de suas
habilidades, utilizando como exemplo, a organização do bebê durante a
alimentação. No processo de avaliação fonoaudiológica o RNPT recebe
estímulos sensoriais, que podem auxiliar na alimentação por via oral. A falta de
conhecimento para identificação da prontidão do RNPT para introdução da via
oral de alimentação, levam ao recebimento de alimentação por sonda por mais
tempo do que o necessário (Crowe et al., 2012).
Como mostra a Tabela 4, as variáveis da avaliação clínica fonoaudiológica
selecionadas para este estudo não apresentaram diferenças significativas entre
os grupos PIG e AIG. Estudos encontrados na literatura apontam que as
variáveis

podem

apresentar

diferenças

significativas

apenas

quando

comparadas de acordo com idade gestacional e o peso ao nascer e não ao
tamanho para idade gestacional (Kinneer & Beachy, 1994; Siddell & Froman,
1994; Jackson et al., 2016).
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Apesar da Tabela 4 não apontar diferenças estatísticas, nota-se que a
organização corporal, pressão intraoral, presença de movimento rítmico de
sucção e ausência de desconforto respiratório foram observadas na maioria
dos indivíduos avaliados em ambos os grupos. Essas variáveis são apontadas
como determinantes para uma sucção efetiva, segura e eficiente (Wolf & Glass,
1992; Lau et al., 1997; Lau et al., 2003; Hernandez, 2003; Neiva, 2003; Bühler
& Limongi, 2004; Pickler & Reyna 2004; Miller, 2007; Breton & Steinwender,
2008).
Esses resultados reforçam a necessidade de se estabelecer uma
abordagem sistemática visando a importância da alimentação via oral ser
adiantada de forma segura e consequentemente diminuir o tempo de
permanência hospitalar dos RNPT, especialmente daqueles considerados
saudáveis (Lau et al., 2003; Breton S, & Steinwender, 2008; Neiva et al., 2014).
No que se refere à gravidade neonatal, a literatura indica que os RNPT
apresentam considerável risco de internação em UTIN (Cheng et al., 2008;
Brown et al., 2013). No presente estudo, observa-se na Tabela 5 que os RNPT
PIG apresentam média de pontuação do score SNAPPE II maior do que os
AIG. Este dado sugere que RNPT PIG admitidos em UTIN apresentam maior
risco de gravidade e/ou mortalidade neonatal quando comparados aos RNPT
AIG.
Entretanto, após análise do desfecho da avaliação fonoaudiológica
(Tabela 6) os dados indicam que esta variável não apresenta associação
significativa com a pontuação do SNAPPE-II para os grupos PIG e AIG.
Apesar das diferenças estatísticas significativas da IGC que foram
observadas na avaliação fonoaudiológica, não foram encontradas diferenças
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entre o número de participantes que receberam alta fonoaudiológica entre os
grupos (Tabela 7), indicando que a IGC, no grupo aqui estudado, não é
determinante para o sucesso, ou não, da reabilitação fonoaudiológica.

5.2 Resultados segundo classificação do peso ao nascimento – CPN

Essa seção destina-se a discutir os resultados de acordo com o peso ao
nascimento do RNPT. Dessa forma, serão considerados apenas os grupos BP,
MBP e EBP, conforme critério utilizado para análise estatística. As discussões
serão apresentadas seguindo, sempre que possível, a mesma ordem de
apresentação dos resultados.
O estudo apresentou homogeneidade entre os grupos em relação ao
gênero, não havendo diferenças estatísticas entre os grupos BP, MBP e EBP.
A média da idade gestacional entre os grupos apresentou diferenças
significativas (Tabela 8). No grupo EBP a idade gestacional média encontrada
foi de aproximadamente 28,6 semanas (200,5 dias), no grupo MBP a média
aproximada encontrada foi de 31,1 semanas (215,7 dias), já no grupo BP a
média de idade gestacional aproximada foi de 33,1 (231,8 dias). Dessa forma,
de acordo com a tabela 8 nota-se, nessa amostra, uma relação entre a idade
gestacional e o peso ao nascimento, corroborando a literatura (& Beachy, 1994;
Siddell & Froman, 1994; Jackson et al., 2016).
O grupo EBP apresentou predominantemente RNPT extremos (24 a 27,6
semanas de IG) e RNPT graves (28 a 30,6 semanas), ambos com 46,2% dos
participantes. Já no grupo MBP predominaram os RNPT graves (28 a 30,6
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semanas de IG) e no BP os RNPT moderados (31 a 33,6 semanas de IG)
foram a maioria com 66% dos indivíduos. Observou-se ainda, que os RNPT
tardios (34 a 36,6 semanas), foram muito poucos. A característica populacional
deste estudo difere do encontrado por Leal, 2016, talvez em decorrência do
grau de complexidade do hospital em que colhemos nossos dados, que é um
hospital de referência para atendimentos de alta complexidade.
Quanto à classificação do tamanho ao nascimento observou-se que no
grupo EBP predominam os RNPT PIG (69,2%). Já no grupo MBP e BP os
RNPT são predominantemente AIG. Diante desses resultados, os dados
sugerem que o peso ao nascimento e tamanho para a idade gestacional, estão,
de certa forma, relacionados. Estudos relatam que RNPT com histórico de
RCIU geralmente apresentam tamanho PIG e baixo peso ao nascimento
(Hokken-Koelega et al., 1995; Alexander et al., 1996), no presente estudo não
foram coletadas informações para análise de possível relação entre os grupos
estudados e o histórico de RCIU.
Na Tabela 9, observa-se que, de maneira geral, os grupos MBP e EBP se
comportam de forma parecida, sem diferenças significativas, quando
comparados ao grupo BP no que se refere às variáveis demográficas.
É consenso entre estudos como Miller & Martin (1992), Raju et al. (2006),
Escobar et al. (2006), Cheng et al. (2011) e Brown et al. (2013) que RNPT
apresentam maior risco de instabilidade e desconforto respiratório. Sabe-se
também que o risco de consequências adversas diminui com o aumento da
idade gestacional (Platt, 2014; Matthews et al., 2015). Os resultados aqui
encontrados, mostraram que 55,6% dos participantes BP, 90,5% dos
participantes MBP e 100% dos indivíduos EBP apresentaram necessidade de
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VMNI. Além disso, o grupo EBP apresentou número considerável de
participantes que necessitaram de VMI (61,5%), e maior tempo de uso desses
suportes respiratórios, confirmando a literatura.
Os resultados mostraram que quanto maior o peso ao nascimento, menor
a necessidade de suporte respiratório como a VMI e a VMNI confirmando o
estudo realizado por Platt, 2014 que concluiu que os RNPT EBP apresentam
maior risco de problemas respiratórios infecciosos e não infecciosos. A Tabela
11 confirma que o peso ao nascimento apresentou relação direta com a
necessidade de suporte respiratório no RNPT, uma vez que os grupos MPB e
EBP

se

comportaram

estatisticamente

de

forma

semelhante

quando

comparados ao grupo BP. Os resultados não apresentaram diferenças
estatísticas entre os grupos em relação ao tempo para retirada dos suportes
respiratórios e a avaliação fonoaudiológica.
Para

os

resultados

intergrupos

considerando

os

indicadores

fonoaudiológicos (Tabela 12) verificou-se que, de modo geral, o grupo de
RNPT BP apresentou melhor desempenho quando comparado aos grupos EBP
e MBP.
No que se refere à média de dias de vida no momento da solicitação de
avaliação fonoaudiológica, observou-se que para o grupo BP, a média foi de
7,2 dias com IGC de 34,5 semanas (241,4 dias), no grupo MBP a avaliação
aconteceu, em média, com 19,7 dias de vida e 34,6 semanas (242 dias) de IGC
e no grupo EBP a avaliação ocorreu, em média, com 17,8 dias de vida e com
IGC de, aproximadamente, 35,2 semanas (244,1 dias). Nota-se uma diferença
significativa do grupo BP em relação aos grupos MBP e EBP quanto aos dias
de vida.
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No que se refere à IGC no momento da avaliação, não foram encontradas
diferenças estatisticamente significativas, provavelmente em decorrência do
número amostral, entretanto, o grupo EBP apresentou média de IGC maior que
os outros dois grupos. Esse resultado, talvez possa ser explicado pelo tempo
necessário para alcançar estabilidade clínica em decorrência da imaturidade
fisiológica e outras complicações antes que tentativas de alimentação com
sucção possam ser iniciadas em RNPT EBP (Amaizu et al., 2008; Pickler et al.,
2009; Park, 2015).
Com relação à conduta adotada após a avaliação fonoaudiológica (Tabela
12), o grupo BP apresentou menor número de indivíduos com sonda
orogástrica exclusiva (11,1%), e os grupos MBP e EBP apresentaram 52 e
46,2% respectivamente.
Apesar de estatisticamente apresentarem diferenças nesta variável, os
grupos MBP e EBP, apresentaram porcentagens bastante próximas, quando
comparado ao grupo BP, talvez novamente o número amostral tenha interferido
nos achados. Vale lembrar que a IG média do grupo BP foi de 33,1 semanas e,
segundo a literatura, com essa IG, o grupo já apresentaria prontidão fisiológica
para introdução da via oral (Nye, 2008; Neiva et al, 2014).
O número de atendimentos necessários para introdução de alimentação
por via oral completa apresentou diferença significativa entre os grupos. No
grupo MBP o número médio de atendimentos, em UVR (Moraes & Andrade,
2011), foi de 39,3. Esse número é significativamente maior quando comparado
ao grupo BP (13,8) e EBP (24,9), tal resultado pode ser justificado pelo fato de
que o grupo EBP foi avaliado mais tardiamente do que o MBP, ou seja, com
maior tempo de vida e IGC, em contrapartida, os RNTP BP, apresentaram
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menor tempo de vida na avaliação e maior IG ao nascimento. Via de regra, a
literatura utiliza o tempo de atendimento em dias (Simpson et al., 2002; Dodrill
et al., 2008; Hwang et al., 2013 Tubbs-Cooley et al., 2015), e não em UVR
como preconizado pela Divisão de Fonoaudiologia da FMUSP para tal cálculo,
pois em nossa instituição, muitas vezes, pela gravidade dos casos, há
necessidade de mais que um atendimento/dia. Sendo assim, não foi possível
realizar comparações com a literatura para tais achados.
No presente estudo, resultados quanto ao tempo, calculado em dias, entre
a avaliação e alta fonoaudiológica e entre a avaliação fonoaudiológica e a alta
hospitalar (Tabela 12) apresentaram diferenças significativas entre os grupos.
O grupo MBP apresentou maior número de dias entre avaliação e alta
fonoaudiológica (média de 19,4), seguido pelo grupo EBP com 16,2 e BP com
7,1 dias. Tal resultado pode ser justificado pelo fato de que o número de
atendimentos realizados no grupo MBP para introdução da alimentação por via
oral completa ter sido significativamente maior. Dodrill et al. (2008) relataram
em estudo com RNPT entre 23,3 e 36,6 semanas de IG ao nascimento, que o
tempo médio para introdução de via oral exclusiva de alimentação foi de 2,2
semanas (16 dias). A média simples desse tempo para os três grupos aqui
estudados (19,4, 16,2 e 7,1), foi de 14,3 dias, inferior portanto a apresentada
por Dodrill et al, 2008.
No que se refere ao tempo entre avaliação fonoaudiológica e alta
hospitalar, a média, em dias, do grupo EBP foi maior (27,5) quando comparada
à do grupo MBP (26,3) e BP (12,6). Esse resultado pode ser justificado pela
necessidade de estabilidade clínica para alta hospitalar, já que os RNPT EBP
apresentam maior instabilidade e complicações clínicas (Vohr et al., 2000).
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Apesar da diferença do peso ao nascimento entre os grupos ser
significativa, fatores como idade gestacional, condições médicas e o local dos
atendimentos também podem estar associados à eficiência da oferta por via
oral completa (Doprill et al., 2008; Jackson et Al., 2016). Esse fato também
pode justificar o maior número de atendimentos no grupo MPB quando
comparado ao grupo EBP.
Doprill et al. (2008), mostraram em seu estudo, que a IGC foi determinante
tanto para o início da amamentação quanto para a obtenção de aleitamento
exclusivo. Em RNPT extremo, a média de IGC no início da amamentação foi
entre 34,6 a 35 semanas e a IGC média na obtenção da amamentação
exclusiva foi de 38,4 a 39,6 semanas.
Os resultados da Tabela 12, de forma geral, mostraram que o grupo EBP
apesar de apresentar o maior número de RNPT PIG, maior tempo de
internação hospitalar e de participantes que necessitaram de suporte
ventilatório apresentaram indicadores fonoaudiológicos melhores do que o
grupo MBP. Porém, quando realizado análise post hoc, de maneira geral (com
exceções), a Tabela 13 mostrou que os grupos MBP e EBP ainda se
comportam estatisticamente de forma parecida, quando comparados ao grupo
BP.
A análise dos itens relacionados à avaliação da SN e SNN entre os
grupos,

conforme

Tabela

14,

não

apresentou

diferenças

estatísticas

significantes. A literatura indica que o início da alimentação por via oral em
RNTP ocorre entre 32 e 34 semanas de vida (Nye, 2008; Neiva et al, 2014). No
presente estudo a média da IGC dos RNPT no momento da avaliação foi acima
de 34 semanas, além disso, mais que 53% deles apresentou organização
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corporal, pressão intraoral e presença de movimento rítmico de sucção,
justificando a homogeneidade de desempenho entre os grupos. Esse resultado
confirma o que Simpson et al. em 2002, já haviam apontado e que se confirma
nos dias de hoje, não há ainda um consenso para orientar a equipe médica
sobre a escolha do momento ideal para introduzir a alimentação oral.
No que se refere ao risco de gravidade neonatal no momento da admissão
dos RNTP na CTIN1, o grupo EBP apresentou média de 49,5 na pontuação
SNAPPE II, enquanto o MBP apresentou 26,8 e o grupo BP apresentou 14,8.
Doprill et al., 2008 utilizaram o “Morbidity Assessment index for Newborns”
(MAIN) para avaliar o grau de morbidade neonatal, sendo que, quanto maior a
pontuação, maior o grau de morbidade geral do RNPT. Em seus resultados
encontraram que quanto menor a IG ao nascimento maior o escore MAIN.
Além disso, as análises dos subgrupos no que se refere aos resultados da
alimentação com base no IG ao nascimento e no escore MAIN mostraram que,
em RNPT extremos (<28 semanas de IG ao nascimento), a IGC no início da
amamentação e na obtenção de aleitamento exclusivo foram consideradas
altas em relação à média geral do grupo RNPT e o

tempo de transição

também foi considerado maior neste subgrupo em relação à média geral.
No presente estudo, embora o grupo EBP e MBP tenham se comportado
de forma semelhante em relação aos indicadores fonoaudiológicos de
prontidão para alimentação, o que pode ter decorrido do número amostral, os
RNPT EBP apresentaram pontuação média do SNAPPE II superior aos outros
dois grupos. Dessa maneira, pode-se dizer que o grupo EBP apresentou maior
risco de gravidade neonatal como o encontrado por Doprill et al, 2008, com a
escala MAIN.

57

Conclusão
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6. CONCLUSÃO

A maior limitação do presente estudo, que teve como objetivo
correlacionar a gravidade de recém-nascidos prematuros na admissão em
UTIN aos preditores clínicos para introdução da alimentação por via oral nesta
população, refere-se ao pequeno número amostral, entretanto, para o grupo de
RNPT estudado, parece possível concluir:

 Os preditores clínicos como tamanho para idade gestacional, peso ao
nascimento e risco de gravidade neonatal apresentam relação com o
momento da introdução da via oral de alimentação bem como da transição
completa para alimentação por via oral.

 As conclusões entre comparações por tamanho para idade gestacional
foram:
- Recém-nascidos pré-termo pequenos para idade gestacional apresentam
mais tempo de vida na avaliação fonoaudiológica para introdução da via
oral quando comparados a recém-nascidos pré-termo adequados para
idade gestacional;
- O desfecho da avaliação fonoaudiológica, isto é, alimentação oral plena,
não apresenta associação estatística significativa com a pontuação do
SNAPPE-II quando os recém-nascidos pré-termo são comparados com o
tamanho para idade gestacional, não sendo relevante para a prática clínica;
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 As conclusões entre comparações por peso ao nascimento foram:
- O tempo entre a retirada da ventilação mecânica invasiva e não invasiva e
a avaliação fonoaudiológica não se diferencia entre recém-nascidos prétermo de extremo baixo peso, muito baixo peso e baixo peso;
- O tempo de introdução para alimentação e transição para via oral
completa e pontuação no SNAPPE II mostram melhores resultados em
recém-nascidos de baixo peso (peso entre 1.500 e 2.499g);
- Os recém-nascidos de extremo baixo peso e muito baixo peso se
comportam, estatisticamente, de forma parecida no que se refere às
variáveis

demográficas,

aos

dados

clínicos

e

aos

indicadores

fonoaudiológicos;
- Em relação ao SNAPPE II, os recém-nascidos de extremo baixo peso e
muito baixo peso, se comportam, estatisticamente, de forma diferente;

Além disso:
 O peso ao nascimento se mostra como melhor preditor para os resultados
fonoaudiológicos quando comparado à análise por tamanho pela idade
gestacional;

 A organização corporal, pressão intraoral, presença de movimento rítmico de
sucção e ausência de desconforto respiratório estão presentes na maioria
dos indivíduos do estudo não sendo observadas diferenças estatísticas entre
os grupos estudados.
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Sendo assim, nossos achados, embora restritos, podem contribuir para
a identificação do momento da prontidão para introdução da via oral de
alimentação em RNPT. Destaca-se a necessidade premente de mais
estudos voltados para esta população, principalmente em recém-nascidos
prematuros com peso inferior a 1500g.
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