
ANTROPOMETRIA E AVALIAÇÃO NUTRICIONAL DE RECÉM-NASCIDOS EM UM
HOSPITAL REGIONAL PERNAMBUCANO

Introdução: O Brasil nos últimos anos passa por um evidente processo de transição
nutricional, marcado por características e estágios bastante distintos, em que se observa
um significativo aumento da prevalência de excesso de peso e obesidade nas diferentes
fases do ciclo da vida, sem que a desnutrição, entre outras deficiências nutricionais, tenha
sido superada. Crianças e adolescentes são biologicamente mais vulneráveis ao
desenvolvimento de agravos, e, dessa forma, como grupo, são um bom indicador da
presença de distúrbios nutricionais na população. Objetivo: Descrever alguns dos
principais indicadores antropométricos de recém-nascidos com base na análise de
prontuários em um Hospital Regional Pernambucano. Métodos: Trata-se de um recorte de
um projeto maior intitulado “Caracterização do perfil de usuários em internamento no
Hospital Regional Dom Moura da Cidade de Garanhuns-PE” submetido e aprovado por
um Comitê de Ética em Pesquisa (CAAE 40412520.1.0000.5189). Este recorte possui
caráter transversal, descritivo, de natureza mista, qualitativa e quantitativa, tendo como
base a análise dos prontuários de puérperas que encontravam-se na maternidade do
referido Hospital no momento da coleta, que ocorreu no mês de agosto de 2021.
Considerou-se para a coleta de dados as seguintes informações: peso ao nascer;
perímetro torácico e perímetro cefálico do recém-nascido. Para análise dos dados foram
consideradas apenas as puérperas que realizaram parto por via vaginal e cesárea,
excluindo-se as que estavam realizando tratamento ou que deram entrada em processo
de abortamento. Resultados: Dos 60 prontuários avaliados, 17 (28,33%) das usuárias
estavam realizando tratamento ou abortaram; 31 (51,67%) realizaram parto cesáreo e 12
(20%) parto por via vaginal. A mediana de peso apresentada foi de 3179g,
encontrando-se adequado segundo as recomendações para peso ao nascer; utilizou-se a
mediana em detrimento da média devido a elevada amplitude encontrada nas amostras.
Com relação ao perímetro torácico 95,34% (n=41) apresentou valores iguais ou
superiores ao recomendado. Já com relação ao perímetro cefálico observou-se que
93,03% (n=40) dos recém-nascidos obtiveram valores compatíveis com o recomendado
na literatura. Entre as crianças mais inclinadas à hospitalização, estão aquelas com
menor idade (recém-nascidos ou lactentes) e que apresentam baixo peso ao nascer.
Outro agravo a essa situação é a avaliação nutricional inadequada da criança e seu
seguimento durante a internação, dificultando o diagnóstico e o tratamento dos agravos
nutricionais. Conclusões: A avaliação nutricional do recém-nascido é indispensável tanto
para classificação e diagnóstico de alterações do crescimento intrauterino, quanto para
posterior acompanhamento nutricional e de desenvolvimento. Apesar de menos
frequente, valores abaixo do recomendado devem ser monitorados através da avaliação
do profissional nutricionista, tornando assim imprescindível a sua atuação.
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