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        RESUMO 

 
 
A enterocolite necrosante (ECN) é uma doença grave, adquirida, que acomete 
preferencialmente recém-nascidos prematuros, caracterizada por inflamação e necrose do 
trato digestório podendo evoluir para perfuração. Devido a sua rápida evolução com elevada 
taxa de morbiletalidade, a prevenção da sua ocorrência vem sendo uma prioridade dos estudos 
no período neonatal. Esta tese objetivou investigar a eficácia de uma estratégia de prevenção 
da ECN, de conhecer a frequência de sua ocorrência e dos fatores associados a esta afecção. 
Inicialmente foi realizado um ensaio clínico randomizado, controlado e duplo cego na UTI 
neonatal do Instituto de Medicina Integral Professor Fernando Figueira (IMIP), no período de 
maio de 2007 a maio de 2008, com o objetivo de avaliar a eficácia do uso de probióticos na 
prevenção da ECN em recém-nascidos de muito baixo peso (RNMBP). Foram estudadas 231 
crianças com peso de nascimento entre 750g e 1499g, sendo 119 no grupo com probióticos e 
112 no grupo controle. O grupo com probióticos recebeu, a partir do segundo dia de vida, 
doses diárias de Lactobacilos casei e Bifidobacterium breve (3,5 x 107 a 3,5 x 109 UFC) 
adicionado ao leite humano de banco de leite, por um período de 30 dias, ou até a alta ou 
óbito considerando o que ocorresse primeiro. O grupo controle recebeu no mesmo horário, 3 
ml de leite humano do banco de leite sem adição dos probióticos. ECN confirmada (estágio ≥ 
2 pelo critério de Bell) ocorreu  apenas no grupo controle (4/112) (p= 0,05). O tempo para 
atingir a dieta enteral plena (150ml/kg/dia), considerado um indicador indireto da avaliação da 
motilidade intestinal, foi significantemente mais curto no grupo que utilizou os probióticos. 
Em seguida realizamos no mesmo serviço, um estudo longitudinal, retrospectivo, com coleta 
de dados através de consulta em prontuários de 1028 RNMBP, com o objetivo de conhecer a 
tendência de ocorrência da ECN, no período de janeiro de 2003 a dezembro de 2007 e, dos 
fatores associados a esse desfecho. Observou-se que houve um aumento da população de risco 
para a ECN sem haver uma tendência de ascensão da sua ocorrência. Foi observado tendência 
de aumento da utilização de corticóide antenatal e de leite humano, fato que pode ter 
contribuído para evitar um aumento da frequência dessa doença. O uso prévio de antibióticos 
esteve significantemente associado à ocorrência de ECN. Concluímos que o uso de 
probióticos preveniu a ocorrência de ECN e especulamos que o seu efeito protetor pode se dá 
através da melhora da motilidade intestinal. A ocorrência de ECN foi variável no período de 
cinco anos, entretanto, um período maior de observação é necessário para uma melhor 
compreensão do comportamento dessa doença no serviço. Por tratar-se de doença com 
etiopatogenia complexa, várias intervenções devem ser tentadas visando a sua prevenção. 
Medidas que favoreçam a instalação ou manutenção de uma microbiota fisiológica, como o 
uso racional de antibióticos, maior consumo de leite humano e uso de probióticos podem ser 
benéficas. 

Palavras-Chave: enterocolite necrosante. Probióticos. Recém-nascido - muito baixo peso 

 
 



 

 
 

ABSTRACT 
 
 

Necrotizing enterocolitis (NEC) is a serious acquired illness, which affects preferentially 
preterm newborns infants. It is characterized by inflammation and necrosis of the digestive 
tract and may evolve to perforation.  Due to its fast development with a high rate of 
morbiletality, prevention of its occurrence has been a priority of the studies in the neonatal 
period. This thesis aimed to investigate the efficacy of a strategy of NEC’s prevention, and to 
know the frequency and factors associated with its occurrence. Initially a randomized, 
controlled and double blind clinical trial was conducted in the Neonatal Intensive Care Unit at 
Instituto de Medicina Integral Professor Fernando Figueira (IMIP), in the period from May 
2007 to May 2008. This trial aimed at evaluating the effectiveness of the use of probiotics in 
the prevention of NEC in infants with very low birth weight (VLBW).  A sample of 231 
infants weighing from 750g to 1499g was studied, being 119 in the group with probiotics and 
112 in the control group. The group with probiotics received from the second day of life, daily 
doses of Lactobacillus casei and Bifidobacterium brief (3.5 x 107 to 3.5 x 109 CFU) added to 
human milk from the milk bank, for a period of 30 days or at discharge or death, whichever 
may have come first. The control group received at the same time, 3 ml of human milk from 
the milk bank without the addition of probiotics.  Confirmed cases of NEC (stage ≥ 2 by Bell 
criterion) occurred only in the control group (4/112) (p= 0.05).  The time to achieve a full 
enteral diet (150ml/kg/day) which is considered as an indirect indicator of the assessment of 
intestinal motility, was significantly shorter in the group that used the probiotics. A 
retrospective longitudinal study was also performed in the same Unit by means of data 
collection through medical records of 1028 VLBW infants. The objective was to know the 
trend of NEC’s occurrence from January 2003 to December 2007, as well as the factors 
associated to this outcome. It was observed an increase of the risk population at developing 
NEC’s without being accompanied of its increase. It was observed a tendency to increase the 
use of antenatal corticosteroids and of human milk, a fact which might have contributed to 
avoid an increase of the frequency in this disease.  The previous use of antibiotics was 
significantly associated with the occurrence of NEC. It has been concluded that the use of 
probiotics prevented the occurrence of NEC possibly due to the improvement of the intestinal 
motility.  The occurrence of ECN varied during the five years period however, a longer period 
of observation would be necessary for a better understanding of the disease trend occurrence 
in the Unit. Being a disease with such complex etiopathogenesis, several interventions should 
be attempted aiming its prevention. The setting up or maintenance of a physiological 
microbiota, such as rational use of antibiotics, higher consumption of human milk and the use 
of probioticos could be beneficial for NEC’s prevention.  

Key-Words: necrotizing enterocolitis. Probiotics. very low birthweight infants 
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 1  Apresentação 
 

 

A Enterocolite necrosante (ECN) é uma doença  de ocorrência pós-natal, de alta 

letalidade, que acomete, preferencialmente, os recém-nascidos  prematuros, principalmente 

aqueles com peso de nascimento inferior a 1500 g (RN de muito baixo peso), caracterizada 

por inflamação e necrose do trato digestório (SANTULLI et al, 1975; NEU; DOUGLAS-

ESCOBAR, 2008). Apesar dos avanços observados na assistência neonatal, a incidência 

dessa doença pouco se alterou nas últimas décadas, mesmo em países desenvolvidos 

(GRAVE et al, 2007), variando entre 4 e 13% em recém-nascidos de muito baixo peso 

(RNMBP). Há, entretanto, relatos de incidência mais elevada, nesse grupo de crianças, 

chegando a até 28% (LEE; POLIN, 2003). 

A letalidade por ECN varia entre 15% a 30% e é tanto mais elevada quanto menor o 

peso e a idade gestacional ao nascimento. Aproximadamente 27 a 40% das crianças afetadas 

necessitam de tratamento cirúrgico com maior risco de óbito e complicações. Recém-nascidos 

com ECN apresentam período de internação prolongado, variando de 22 a 60 dias, sendo esse 

tempo superior quando comparado ao de outros prematuros que não apresentam esse quadro. 

Alguns estudos têm demonstrado maior risco de complicações a longo prazo, como retardo do 

crescimento e comprometimento neurossensorial em RNMBP que sobreviveram à ECN, 

principalmente naqueles que necessitaram de tratamento cirúrgico, fato considerado como 

indicador de gravidade (STOLL, 1994; LIN; STOLL, 2006; LEE; POLIN, 2003; 

LEMONS et al, 2001; STOLL et al, 2004). 

A maioria dos casos de ECN é endêmica, entretanto, surtos podem ocorrer sem 

nenhuma distribuição sazonal ou agente infeccioso específico associado. Existe uma 

associação positiva entre surtos de ECN e altas taxas de ocupação nos berçários (LIN; 

STOLL, 2006; NEU; DOUGLAS-ESCOBAR, 2008; MEIZEN-DERR et al, 2009). Uma 

das primeiras publicações de surtos de ECN foi em hospital na África do sul,  com a 

ocorrência de 11 casos em um período de dez  semanas (STEIN et al, 1972). Meizen-Derr et 

al (2009), em recente publicação, consideram que a maioria dos relatos sobre a incidência de 

ECN apresenta dados referentes a um único momento, podendo levar à interpretação 

equivocada sobre o comportamento epidemiológico dessa doença. Segundo esses autores, os 

serviços que são considerados como de baixa incidência para ECN geralmente não 

apresentam a evolução histórica dos seus dados; por outro lado, os relatos de surtos 

encontrados na literatura podem ser variações temporais esperadas para esse desfecho. 
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Sugere-se utilizar como critério para definição de surto a ocorrência de três ou mais casos de 

ECN dentro de um período de 7 dias (MEIZEN-DERR et al, 2009). 

A ECN é especialmente preocupante, pois, na maioria das vezes, acomete recém-

nascidos que sobreviveram aos agravos do período neonatal precoce, sendo então acometidos 

por uma doença de elevada morbiletalidade. A melhora na taxa de sobrevida de recém-

nascidos cada vez mais prematuros aumenta a população de risco para esse evento, fato que 

pode explicar a não redução na incidência anual de ECN em países como os Estados Unidos, 

nos últimos 30 anos (LIN; STOLL, 2006; NEU; DOUGLAS-ESCOBAR, 2008; LIN;  

NASR; STOLL, 2008).  

De etiologia multifatorial, a ECN tem, na prematuridade, seu principal fator de risco. A 

imaturidade da função de barreira mucosa e da resposta inflamatória intestinal além da  

alteração da microbiota endógena vêm sendo os fatores mais discutidos em relação à sua 

patogenia, sem, entretanto, haver uma clara compreensão sobre como se dá a sequência desses 

eventos (GRAVE et al, 2007; LIN; NASR; STOLL, 2008). 

Dessa forma, o efeito do substrato alimentar no lúmen intestinal, a imaturidade da 

função motora intestinal, as características do equilíbrio hemodinâmico, a interação entre 

moléculas bacterianas com receptores intestinais ou a liberação de citocinas inflamatórias 

alternam-se, entre as explicações das diversas publicações, na tentativa de descrever o evento 

primário na ECN (GRAVE et al, 2007; LIN; NASR; STOLL, 2008; SODHI et al, 2008). 

A gravidade da ECN e a rapidez da sua evolução fazem da identificação de uma 

estratégia de prevenção uma das prioridades de pesquisa nessa área (GRAVE et al, 2007). 

Várias medidas vêm sendo propostas para prevenção dessa doença e acredita-se que será tanto 

mais eficiente, quanto mais precoce atuar na cadeia de eventos (LIN; NASR; STOLL, 2008; 

SODHI et al, 2008). 

Sabe-se que uma complexa interação entre os mecanismos imune, neuroendócrino e 

motor é responsável pelo equilíbrio do trato digestório. O conhecimento que está emergindo 

sobre a capacidade do conteúdo luminal de influenciar esses mecanismos, modulando a 

função gastrointestinal, associado ao papel da microbiota no controle neuroendócrino da 

função motora do intestino, justifica o grande interesse na utilização de probióticos como 

alternativa para a prevenção de diversos agravos intestinais, entre esses, a ECN (VERDU, 

2009).  

Probióticos são produtos contendo microorganismos que, administrados em quantidade 

adequada, trazem efeitos benéficos à saúde. Utilizados na antiguidade, os probióticos 

ressurgem na prática médica atual, e são apontados como uma alternativa na prevenção da 
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ECN em prematuros de muito baixo peso (SZAJEWSKA et al, 2006; HAMMERMAN; 

KAPLAN, 2006). 

 Hoyos (1999) foi o primeiro a propor a utilização de probióticos para prevenção da 

ECN, em um estudo aberto com controle histórico, realizado na cidade de Bogotá, no ano de 

1999. A partir daí, foram realizados estudos em países como Itália, Grécia, China, Israel, 

França e Índia, com grandes variações entre dose, tempo de utilização e probióticos utilizados 

(LIN et al, 2005; BIN-NUN et al, 2005; DESHPANDE; RAO; PATOLE, 2007; 

BARCLAY et al, 2007; ROUGÉ et al, 2009; SAMANTA et al, 2009; ALFALEH; 

ANABREES; BASSLER, 2010). 

Entre os anos de 2004 e 2005 observamos, como neonatologista da UTI Neonatal do 

Instituto de Medicina Integral Professor Fernando Figueira (IMIP), um número crescente da 

ocorrência de ECN nos recém-nascidos prematuros, que, a exemplo da sua clássica descrição, 

apresentava-se como uma doença de alta letalidade e acometia, na sua maioria, crianças que já 

tinham superado o seu momento mais crítico. A busca de uma melhor compreensão daquele 

evento - enterocolite necrosante - e de uma estratégia de prevenção motivou a realização deste 

trabalho. Para uma doença que traz, na sua etiopatogenia, a instalação e composição da 

microbiota intestinal como evento de grande importância, a tentativa de modulação exógena 

dessa microflora, através do uso de probióticos, desenhava-se como uma possibilidade de 

intervenção promissora.  

Em 2006, iniciamos o curso de doutorado na Pós-Graduação em Saúde da Criança e do 

Adolescente, sendo então elaborado o projeto, que se insere na linha de pesquisa – 

“Epidemiologia da morbimortalidade do feto e do recém-nascido”, com a seguinte hipótese: 

os recém-nascidos de muito baixo peso (RNMBP), mesmo submetidos aos agravos 

decorrentes da sua prematuridade, podem beneficiar-se da utilização de probióticos, com 

menor risco de enterocolite necrosante. Para testar essa hipótese, conduzimos um ensaio 

clinico randomizado, controlado e duplo cego, iniciado no ano de 2007, com a utilização de 

probióticos - Lactobacillus casei e Bifidobacterium breve - em RNMBP, tendo como 

desfecho principal a ocorrência de ECN. Esse estudo foi financiado pelo CNPq - Edital 

Universal 02/2006 - processo número 473704/2006-4 e está registrado no International 

Standard Randomized Controlled Trial (ISRCTN) sob o número 67165178. 

Após um ano de pesquisa, observadores externos já identificavam diferença significativa 

entre os grupos, decidindo-se pela interrupção da intervenção. Na fase inicial de análise deste 

estudo, a frequência de ECN observada foi um dado que despertou a atenção. Havia uma 

aparente redução na ocorrência desse desfecho, em relação aos anos anteriores, mesmo no 
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grupo que não utilizou o probiótico. A interpretação desse resultado instigou uma nova 

pergunta de pesquisa: seria esse resultado decorrente de um comportamento cíclico da doença 

ou medidas adotadas no serviço, nos anos anteriores, em relação aos cuidados aos RNMBP 

foram responsáveis por essa variação? Para responder a essa pergunta, foi planejado um 

estudo longitudinal, retrospectivo, com componente analítico com RNMBP que foram 

admitidos ao serviço entre os anos de 2003 e 2007. 

A tese, que se intitula “Enterocolite necrosante em recém-nascidos de muito baixo 

peso: tendência, fatores associados e papel dos probióticos na prevenção”, é composta por 

um capítulo de revisão da literatura na qual abordamos a vulnerabilidade do prematuro para a 

ECN e medidas para sua prevenção, com ênfase na utilização dos probióticos; um capítulo de 

método, no qual são descritas as etapas de planejamento e realização do ensaio clínico e do 

estudo retrospectivo além de dois artigos originais onde se apresentam os resultados das 

pesquisas.  

O primeiro artigo submetido para publicação no periódico American Journal of Clinical 

Nutrition (Ver ANEXO A)  se intitula “Eficácia da suplementação oral de Bifidobacterium 

breve e Lactobacillus casei na ocorrência de enterocolite necrosante em recém-nascidos de 

muito baixo peso: um estudo randomizado, controlado e duplo cego”. Esse artigo teve como 

objetivo avaliar o impacto do uso de probióticos - Lactobacillus casei e Bifidobacterium 

breve - na ocorrência da enterocolite necrosante e baseia-se nos resultados do ensaio clinico, 

realizado com 231 RNMBP. Além da comparação da ocorrência da ECN entre o grupo que 

utilizou probióticos e o grupo controle, são avaliadas algumas covariáveis relacionadas à 

motilidade do trato digestório. Enterocolite necrosante confirmada ocorreu apenas no grupo 

controle e o grupo que utilizou probióticos atingiu o volume de dieta enteral plena e realizou a 

transição da via de administração da dieta da sonda para o aleitamento materno, mais 

rapidamente, que o grupo controle. Discute-se, nesse artigo, que o papel dos probióticos na 

prevenção da ECN pode dar-se através da sua atuação na motilidade intestinal. 

O segundo artigo se intitula “Enterocolite necrosante em recém-nascidos de muito 

baixo peso: uma análise de tendência e fatores associados”, e será submetido para publicação 

no Jornal de Pediatria (Rio J) (Ver ANEXO B) . Tal artigo corresponde ao estudo 

retrospectivo no qual se avalia a tendência da frequência de ECN em um período de cinco 

anos e os fatores associados com essa ocorrência. Nesse artigo, relata-se que não houve uma 

tendência de ascensão ou queda na ocorrência de ECN no período estudado e que, apesar da 

redução da idade gestacional, que constitui importante fator de risco para essa doença, não se 
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observou elevação nessa taxa. O incremento na utilização de corticóide antenatal e no 

consumo de leite humano podem ter contribuído para esse resultado.  

Concluímos a tese com um capítulo de considerações finais no qual enfatizamos a 

importância da prevenção de uma doença de prognóstico tão reservado como a ECN e, com 

base nos dois estudos realizados, destacamos o papel das boas práticas na assistência ao 

RNMBP e do uso dos probióticos – Lactobacilos casei e Bifidobacterium breve - com esse 

objetivo. 
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 2   Revisão da Literatura 

 

2.1 Introdução 

Entre as doenças graves adquiridas do trato gastrointestinal no período neonatal, a 

enterocolite necrosante (ECN) é a mais comum. É uma doença que predomina nos 

prematuros, especialmente naqueles de muito baixo peso, caracterizada por inflamação e 

necrose isquêmica, podendo evoluir para perfuração intestinal. Estudo clássico de peças 

cirúrgicas e necropsias de recém-nascidos (RN) com ECN mostraram lesões em todo o trato 

digestório, excetuando-se o duodeno, sendo o íleo e colon os sítios mais frequentemente 

acometidos (SANTULLI et al, 1975; LIN;STOLL, 2006) . O termo ECN representa um 

espectro de doença intestinal que está presente em todas as faixas etárias. Manifestação 

semelhante em adultos foi inicialmente descrita em 1940 associada à infecção pelo 

Clostridium perfringens (NEU; DOUGLAS-ESCOBAR, 2008). 

No período neonatal, apesar de já ser identificada na série de casos descrita por 

Simpsom em 1838, é atribuída a Genersich, em 1891, a primeira descrição dessa entidade 

clínica. Esse autor relatou o caso de um prematuro com 45 horas de vida com vômito, 

distensão abdominal e evolução fatal. O exame pós-morte revelou área de inflamação e 

perfuração do íleo sem mecanismo de obstrução. Subsequentemente, vários relatos são 

encontrados para esse mesmo quadro clínico com denominações diferentes como: íleo 

funcional, peritonite do recém-nascido, perfuração espontânea ou idiopática, apendicite do 

recém-nascido, enterite maligna, enterocolite isquêmica do recém-nascido, colite necrotisante 

do recém-nascido e infarto intestinal neonatal. A partir da década de 60, entretanto, é que a 

ECN passou a ser reconhecida como uma entidade clínica distinta (SANTULLI et al, 1975; 

LIN; STOLL, 2006) . 

A apresentação clínica da ECN parece similar entre as crianças afetadas.   Intolerância 

alimentar, distensão abdominal, sangue nas fezes, letargia, apnéia e instabilidade 

hemodinâmica são sinais e sintomas mais comuns, ou pode- se apresentar precocemente como 

doença grave de evolução fulminante. Existem diferenças, entretanto, em relação à patogenia 

entre os prematuros e as crianças a termo. Nessas, a ECN ocorre mais raramente e está 

associada a algum fator predisponente como hipóxia perinatal, policitemia, malformação 

cardíaca e doenças respiratórias e pode apresentar a mesma gravidade que no prematuro, se 

não reconhecida e tratada precocemente. Os prematuros, por sua vez, têm, na imaturidade 

funcional do intestino, importante fator na patogênese dessa doença e o quadro clínico inicia-
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se mais tardiamente que nas crianças a termo. (LAWRENCE; BATES; GAUL, 1982; 

SENISE, 2003; LIN; STOLL, 2006; NEU; DOUGLAS-ESCOBAR, 2008; LIN; NASR; 

STOLL, 2008). 

Existem evidências que alterações genéticas se relacionam com a ocorrência de 

prematuridade e com doenças que afetam o RN, como displasia broncopulmonar, síndrome do 

desconforto respiratório, retinopatia da prematuridade, leucomalácia periventricular e 

mortalidade de recém-nascidos com muito baixo peso (RNMBP). Estudos mais recentes 

sugerem que exista essa mesma predisposição genética em relação à ocorrência da ECN, 

entretanto, mais estudos ainda são necessários para melhor compreensão dessa predisposição 

genética. (NEU; DOUGLAS-ESCOBAR, 2008; LIN; NASR; STOLL, 2008). 

Um sistema de estadiamento avaliando aspectos clínicos e radiológicos da ECN foi 

proposto por Bell e colaboradores e revisados por Walsh e Kliegman (1986). Esses autores 

classificaram essa doença em três estágios, considerando como estágio 1 os casos suspeitos e, 

a partir do estágio 2, como ECN confirmada. Gordon et al (2007), em publicação recente, 

questionam a utilização desse critério para os prematuros menores de 1250 g e propõem uma 

nova classificação para as doenças adquiridas do trato digestório no período neonatal, 

entretanto, também para esses autores, a presença de pneumatose intestinal, correspondendo 

ao estágio 2 de Bell, definiria os quadros de ECN. 

 A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) também estabeleceu critérios 

para o diagnóstico de ECN, entretanto, não se observa, nessa definição, um limite claro entre 

os casos de Perfuração intestinal focal e ECN. A perfuração intestinal focal (PIF) é um quadro 

agudo que vem sendo descrito em prematuros extremos, associado ao uso de esteroide pós-

natal e que, clinicamente, pode apresentar alguns aspectos semelhantes à ECN, mas com 

patogenia e histopatologia distintas (BUCHHEIT; STEWART, 1994; COATES et al, 

2005). Dessa forma, observa-se que, apesar de terem surgido novos critérios para a 

classificação da ECN, aqueles, inicialmente propostos por Bell, modificados por Wash e 

Kliegman são os mais utilizados em estudos clínico-epidemiológicos de ECN, pois, quando se 

consideram apenas os casos confirmados (estágio ≥ 2 ), evita-se a sobrenotificação com 

outros quadros de diferentes patogenias (LIN; STOLL, 2006; NEU; DOUGLAS-

ESCOBAR, 2008; GORDON et al, 2007; LIN; NASR; STOLL, 2008).  

 A manutenção da alta taxa de letalidade da ECN, nos últimos anos, tem estimulado os 

pesquisadores a reexaminar os seus fatores epidemiológicos e pesquisar estratégias de 

prevenção (NEU; DOUGLAS-ESCOBAR, 2008; BELL, 2005).  Com relação ao 

conhecimento de que a colonização bacteriana pode afetar a evolução de muitas doenças 
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intestinais, os probióticos estão emergindo como uma alternativa promissora também para a 

prevenção da ECN (SUAU, 2003; LIN et al, 2005; KALIOMÄKI; WALKER, 20 05; 

RASTALL et al, 2005; MORELLI, 2007). 

Neste capitulo de revisão, abordaremos os aspectos relacionados à vulnerabilidade dos 

RN prematuros para a ECN, considerando a modulação da resposta inflamatória, a regulação 

do fluxo vascular intestinal, a instalação da microbiota intestinal, e a função motora do trato 

digestório. A seguir, faremos uma abordagem das estratégias propostas para a prevenção 

desse agravo com ênfase na utilização de probióticos. 

 

2.2 A VULNERABILIDADE DO PREMATURO PARA A ENTEROCOLITE 

NECROSANTE 

 

A prematuridade é considerada o principal fator de risco para a ECN. (STOLL, 1994; 

NEU, 1996; LIN; STOLL, 2006). O aumento dessa susceptibilidade é atribuído ao grau de 

imaturidade intestinal relacionado às funções motora e digestiva, à integridade e função de 

defesa da mucosa local, a regulação das respostas inflamatória e hemodinâmica e à 

modificação no padrão de colonização intestinal (MARTIN;WALKER, 2006; LIN; NASR; 

STOLL, 2008).  

O sistema gastrointestinal possui múltiplas funções de defesa que atuam juntas para 

proteger o intestino da colonização e translocação de bactérias patógenas e antígenos. Essa 

defesa natural inclui acidez gástrica, enzimas digestivas para erradicar os patógenos ingeridos 

e destruir antígenos, produção de muco para prevenir a aderência microbiana, peristalse 

regular ativa, eliminando rapidamente os complexos antígenos-anticorpos, e o polímero de 

IgA, que se liga aos antígenos luminais, reduzindo a probabilidade de penetração do antígeno. 

A exposição intraútero do trato gastrointestinal fetal ao líquido amniótico contribui para o 

desenvolvimento dessas funções de defesa, através dos fatores de crescimento e demais 

nutrientes que ele contém.  Entretanto, devido à curta duração da gestação, os RN prematuros 

perdem muito desse importante estímulo para a sua maturação intestinal e possuem esses 

mecanismos de defesa incompletamente desenvolvidos (WALKER, 2002; LAN et al, 2005; 

MARTIN; WALKER, 2006; ANTUNES; SILVA, 2007; LIN; NA SR; STOLL, 2008). 
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2.2.1 A regulação da resposta inflamatória 
 

O epitélio intestinal, apesar de ter sido inicialmente considerado apenas como uma 

barreira física para antígenos e microorganismos estranhos, tem participação ativa, também, 

na resposta imune local, promovendo comunicação entre componentes luminais e elementos 

linfóides da lâmina própria. Em resposta à interação com agressores no lúmen intestinal, o 

epitélio pode regular a transcrição e liberação de fatores pró-inflamatórios (WALKER, 2002; 

LAN et al, 2005). 

O fator de ativação plaquetária (FAP) é o mediador pró-inflamatório da injúria intestinal 

mais estudado. A administração de FAP, em modelos animais, produz um efeito sistêmico 

similar à apresentação clínica de crianças com ECN grave como choque, isquemia e necrose 

intestinal, mostrando tratar-se de importante mediador inflamatório na fisiopatologia da 

doença. Demonstraram-se níveis elevados de FAP em crianças com ECN, que, por sua vez, 

induzem à ativação da Ciclooxigenase (COX-2), que é um mediador em nível molecular, dos  

mecanismos de lesão inflamatória intestinal. (LAWWRENCE; BATES; GAUL, 1982; 

NANTHAKUMAR et al, 2000; RABINOWWITZ et al, 2001; L AN et al, 2005; 

MARTIN; WALKER, 2006.) . 

O fator de necrose tumoral-α (FNT) desempenha importante função na resposta do 

organismo frente a um processo infeccioso. Em animais de laboratório, é a primeira citocina a 

aparecer na corrente sanguínea após a inoculação de endotoxinas e leva a sinais e sintomas 

semelhantes ao choque. A interleucina-1 (IL-1) tem comportamento semelhante ao FNT. A 

interleucina-6 (IL-6) parece estar associada com a gravidade da ECN, encontrando-se níveis 

mais elevados dessa citocina em estágios mais avançados da doença e em pacientes que 

morreram. A interleucina-8 (IL-8) promove o recrutamento e invasão de leucócitos durante a 

resposta inflamatória. Foi observado nível elevado de FNT, IL-1 e IL-6 em líquido ascítico de 

pacientes com ECN (MARTIN; WALKER, 2006; FROST; JILLING; CAPLAN, 2008 ; 

LIN; NASR; STOLL, 2008) . 

Essa resposta inflamatória é modulada por citocinas anti-inflamatórias e inibidores 

inflamatórios locais. Se existe falha nesse controle, a cascata inflamatória prossegue levando à 

injúria tecidual. O intestino imaturo apresenta menor nível de proteína inibidora da cascata 

inflamatória, com consequente acentuação da resposta pró-inflamatória, o que - acredita-se - 

contribui  para a patogênese da ECN (LAWRENCE; BATES; GAUL, 1982; 

RABINOWWITZ et al, 2001; WALKER, 2002; MARTIN; WALK ER, 2006; LAN et al, 

2005; FROST; JILLING; CAPLAN, 2008) .  
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A FAP-acetilhidrolase é a enzima responsável pela degradação do fator de ativação 

plaquetária e tem sido demonstrado em modelo animal que sua administração na forma 

recombinante protege contra injúria intestinal. A FAP-acetilhidrolase é encontrada no leite 

humano e apresenta níveis baixos ao nascimento, só atingindo os níveis do adulto a partir da 

6ª semana de vida. A dexametasona estimula a atividade da FAP-acetilhidrolase, o que pode 

explicar o efeito protetor do corticóide antenatal para a ECN (LAN et al, 2005; FITUCH et 

al, 2004; RABINOWWITZ et al, 2001). 

As interleucinas 10 e 11 (IL-10 e IL-11) são mediadores antiinflamatórios que podem 

conferir proteção contra injúria intestinal, e encontram-se em níveis baixos no RN, quando 

comparados com o adulto.  Em estudo com animais roedores, a presença da IL-10 no leite 

materno reduziu a gravidade e ocorrência de ECN. Estudo com crianças prematuras 

evidenciou baixa concentração de IL-10 no leite materno das crianças com ECN (BARLOW 

et al, 1974; FITUCH et al, 2004; LAN et al, 2005). 

A elevação nos níveis dos fatores de necrose tumoral e de ativação plaquetária propaga 

o processo de injúria da mucosa intestinal, agindo como gatilho para os eventos da cascata 

inflamatória. Essa resposta inflamatória consiste na adesão e na ativação de leucócitos, 

ativação do complemento, liberação de citocinas, reações oxidativas e liberação de óxido 

nítrico, resultando em área focal de necrose. Clinicamente, tem sido observado, em RN com 

ECN, elevação do FAP e do FNT e redução no nível da enzima responsável pela degradação 

do FAP (FAP acetilhidrolase). (MARTIN; WALKER, 2006; FROST; JILLING; 

CAPLAN, 2008). 

O desequilíbrio entre as citocinas pró e antiinflamatórias é uma das justificativas para a 

variabilidade na gravidade da doença, pois, em enterócitos prematuros, pode haver um 

estímulo excessivo para a produção das citocinas pró-inflamatórias (LAWRENCE; BATES; 

GAUL, 1982; NEU, 1996; MARTIN; WALKER, 2006).  Resultados de estudos baseados 

em alterações genéticas e incidência de ECN concluem, entretanto, que a resposta 

inflamatória é o resultado final e não o evento inicial na patogênese dessa doença. (NEU; 

DOUGLAS-ESCOBAR, 2008; LIN; NASR; STOLL, 2008). 

 

2.2.2 O Fluxo vascular intestinal 

 

O fluxo vascular do trato digestório tem um significante papel no desenvolvimento, 

integridade e função intestinal. O equilíbrio entre a vasodilatação e vasoconstricção é a chave 

para manutenção dessa integridade e está associado à liberação de mediadores como o óxido 
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nítrico (vasodilatação) e endotelinas (vasoconstricção). No RN, esse balanço favorece a 

vasodilatação secundária à maior produção de óxido nítrico derivado do endotélio, garantindo 

adequado fluxo sanguíneo e oxigenação para o intestino em franco crescimento 

(NANKERVIS; GIANNONE; REBER, 2008; CHOKSHI et al, 2 008). Nowicki et al 

(2007) relataram a deficiência da enzima óxido-nítrico sintetase endotelial em pacientes com 

ECN. A falta de mediadores com função vasodilatadora reforça a descrição de fluxo 

sanguíneo comprometido na etiologia e na patogênese da ECN. Os recentes achados de 

Nowicki et al (2007) levantam a possibilidade da existência de modulação genética na função 

da óxido-nítrico sintetase. RN que desenvolvem ECN teriam fatores de susceptibilidade 

genética especialmente relacionada à expressão de óxido nítrico sintetase e endotelinas, 

tornando-os vulneráveis à doença. 

A isquemia intestinal é evidenciada na ECN pela presença de infiltração de células 

inflamatórias, edema de mucosa, ulceração e necrose. Várias situações são referidas como 

prováveis fatores de risco para isquemia intestinal, como estado patológico materno-fetal que 

levem à hipóxia fetal ou asfixia perinatal, cateterização umbilical, policitemia, 

exsanguineotransfusão, cardiopatia congênita, além do uso de medicações como indometacina 

e metilxantinas, e uso de droga como cocaína, que podem estar relacionadas com a redução do 

fluxo sanguíneo da artéria mesentérica superior (LIN; STOLL, 2006; NEU; DOUGLAS-

ESCOBAR, 2008; LEE; POLIN, 2003; LIN; NASR; STOLL, 2008). Estudo com 

dopplerfluxometria relaciona o aumento da resistência na velocidade do fluxo da artéria 

mesentérica superior no 1º dia de vida, com maior risco de desenvolver ECN (MURDOCH et 

al, 2006). 

Por outro lado, apesar de o papel do estresse hipóxico-isquêmico estar bem determinado 

na ocorrência da ECN em recém-nascido a termo (RNT), no qual haveria uma redistribuição 

do fluxo sanguíneo, com prejuízo da oxigenação intestinal, no prematuro, esse não parece ser 

o fator dominante. Acredita-se que os modelos animais atualmente utilizados para estudar a 

ECN são baseados nesse tipo de estresse e, provavelmente, não reproduzem o que ocorre no 

prematuro. Nele, observa-se que alterações da motilidade intestinal e intolerância à dieta estão 

associadas a baixo fluxo na artéria mesentérica. Essa observação pode traduzir que a alteração 

do fluxo talvez não seja o evento primário, mas decorrente de lesão endotelial prévia, com 

consequente alteração na produção de mediadores que favorecem a vasodilatação. Especula-

se, ainda, que a susceptibilidade dessas crianças para a ECN pode ser decorrente de 

desenvolvimento anormal da circulação esplâncnica durante a vida fetal. Considera-se, 

portanto, que mais estudos são ainda necessários, tanto em humanos como em novos modelos 
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animais, para avaliar a contribuição da regulação circulatória intestinal na patogênese da ECN 

(NEU; DOUGLAS-ESCOBAR, 2008; LIN; NASR; STOLL, 2008; SODHI et al, 2008). 

Por outro lado, o fato de a ECN não se desenvolver intraútero, apesar de, já nesse ambiente, 

poderem ocorrer situações de estresse e vasoconstricção, coloca a colonização do intestino por 

bactérias como um importante fator na patogênese dessa doença. 

 

2.2.3 A instalação e função da microbiota intestinal 

 

As bactérias são mais frequentemente lembradas por sua capacidade de desencadear 

infecção, mais do que por seus efeitos benéficos, entretanto, a interação bactéria-hospedeiro 

pode influenciar favoravelmente a saúde humana. O estabelecimento da flora intestinal 

normal é a base da barreira imunológica contra a invasão de bactérias patógenas (WALKER, 

2002). O trato gastrointestinal alberga o maior número e diversidade das espécies bacterianas 

que colonizam o corpo humano. A distribuição das bactérias ao longo do tubo digestório é 

variável, sendo a maior densidade bacteriana encontrada no colon, onde a ausência de 

secreções intestinais, peristaltismo lento e abundante suprimento nutricional oferecem 

condições favoráveis para a proliferação de bactérias. O íleo é uma zona de transição 

bacteriológica entre a escassa população bacteriana do jejuno e a flora abundante do cólon 

(KALLIOMAKI; WALKER, 2005; RASTALL et al, 2005; BRA NDT; SAMPAIO; 

MIUKI, 2006) . 

O trato gastrointestinal do feto sadio é estéril.  Em RN a termo, durante o processo de 

nascimento e imediatamente após, micróbios da flora materna e do ambiente colonizam o 

trato gastrointestinal até que uma complexa comunidade bacteriana é estabelecida (LIN et al, 

2005; HAMMERMAN; KAPLAN, 2006; NEU; DOUGLAS-ESCOBAR , 2008). 

A população microbiana do colon é de 1010 a 1012 microorganismos por grama de 

conteúdo luminal, e supera em número o total das células eucarióticas presentes no corpo 

humano. Essa enorme população bacteriana é composta, predominantemente, por poucos 

gêneros, possuindo espécies diversificadas. Os gêneros predominantes são Bacterioides, 

Bifidobacterium, Eubacterium, Clostridium, Peptococcus, Peptostreptococcus e 

Ruminococcus. Em relação às espécies, estima-se que existam cerca de 300 a 500 diferentes 

tipos, com composição variada segundo o indivíduo. Os lactobacilos fazem parte do 

ecossistema intestinal, mas sua quantidade varia substancialmente entre os indivíduos. 

Variações ambientais, tipo de parto, tipo de dieta e fatores genéticos influenciam o processo 

inicial de colonização intestinal (GRONLUND et al, 1999; MAGNE et al, 2005). 
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A composição das espécies de bifidobactérias no intestino humano varia com a idade. 

RN são colonizados rapidamente com Bifidobacterium breve e Bifidobacterium infantis, 

sendo essa colonização favorecida pelo consumo do leite materno. A capacidade de fixação 

das bactérias nos sítios de adesão da mucosa intestinal influencia fortemente a colonização 

(SAKATA; YOSHIOKA; FUJITA, 1985; SUAU, 2003; MAGNE et al, 2005). 

O genótipo é fator determinante do padrão de colonização intestinal, seja a definir os 

sítios de adesão da mucosa intestinal, seja através do sistema imune, no qual  a IgA secretora 

atua como mediador dessa seleção bacteriana. As bactérias, por sua vez, possuem sítios de 

adesão específicos, também determinados geneticamente. Estuda-se a capacidade de sinais 

moleculares de alguns microorganismos interferirem na formação dos sítios de adesão da 

mucosa intestinal do hospedeiro (RASTALL et al, 2005; MAGNE et al, 2005).  

Existem relatos de que o tipo de parto influencia a colonização do RN, uma vez que a 

flora fecal materna contamina o canal de parto e participa da colonização das crianças 

nascidas de parto normal. Em crianças nascidas de parto vaginal, bactérias são isoladas das 

fezes já no primeiro dia de vida, e são usualmente Escherichia coli e Enterococos, seguidas, a 

partir do 5º dia, de bifidobactérias.  Nas crianças nascidas de parto cesárea, a flora fecal 

materna não constitui fonte inicial de contaminação, e a estabilidade da flora ocorre mais 

tardiamente. (GRONLUND et al, 1999; MAGNE et al, 2005; LIN; STOLL, 2006; NEU; 

DOUGLAS-ESCOBAR, 2008). Gronlund et al (1999) observaram diferenças na microflora 

intestinal de crianças, segundo o tipo de parto, mesmo após seis meses de vida. Outros estudos 

sobre flora fecal em prematuros, entretanto, não encontraram diferença na composição dessa 

flora relacionada ao tipo de parto. (SAKATA; YOSHIOKA; FUJITA, 1985; HALL et al, 

1990; GEWOLB et al, 1999).  

O leite materno exerce uma forte ação seletiva sobre a microflora e é o melhor exemplo 

de como a dieta pode influenciar a microbiota e como esse ecossistema pode atuar na saúde e 

nos processos fisiológicos do indivíduo. A partir de 10 dias de vida, o intestino da maioria dos 

RN a termo é colonizado com flora bacteriana heterogênea, predominando bifidobactérias 

naqueles alimentados com leite humano. Nos RN alimentados com fórmula artificial, a flora 

bacteriana é diversificada, sem predomínio de nenhuma espécie. Existem diversos 

mecanismos responsáveis pelas diferenças encontradas na flora do RN em aleitamento 

materno, comparados com aqueles que consomem leite artificial. A presença, no leite 

humano, de IgA secretora, lisozima, lactoferrina e nucleotídios inibem a flora patogênica. As 

bifidobactérias são mais tolerantes ao pH baixo intestinal dos bebês amamentados, entretanto, 

atribui-se aos oligossacarídeos componentes do leite materno o papel bifidogênico mais 
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potente. (BLAKEY et al, 1982; SAKATA; YOSHIOKA; FUJITA, 1985 ; HALL et al, 

1990; LUCAS; COLE, 1990; GEWOLB et al, 1999; COPPA et al, 2004). 

O uso de antimicrobianos interfere no padrão de colonização intestinal, pois leva à 

supressão de bactérias anaeróbicas com consequente desequilíbrio da flora, que, geralmente, é 

transitório, mas pode-se prolongar por algum período após o uso. O meio ambiente é outro 

fator que interfere na colonização intestinal dos recém-nascidos. Em países desenvolvidos, 

acredita-se que as rigorosas práticas de assepsia e antissepsia ao nascimento e nos cuidados 

imediatos, levando a uma baixa contaminação ambiental, podem repercutir no padrão de 

colonização intestinal. (KALLIOMÄKI; WALKER, 2005; MARTIN; WALKER, 2006; 

BRANDT; SAMPAIO; MIUKI, 2006) . 

A chamada hipótese da higiene, que é baseada nessas práticas de boas condições 

sanitárias, cogita que esteja ocorrendo uma alteração na regulação do sistema imune em 

países desenvolvidos consequente à menor exposição das crianças à estimulação microbiana. 

Por outro lado, as crianças nascidas em países pobres estão mais expostas a contaminações 

sucessivas com bactérias patógenas, com maior risco de doenças infecciosas (SUAU, 2003; 

KALLIOMÄKI;WALKER, 2005) . 

A estabilidade do ecossistema intestinal está na dependência do equilíbrio dinâmico 

entre a microflora intestinal, a fisiologia do hospedeiro e a dieta.  Ao contrário das crianças 

nascidas a termo, a composição bacteriana nos prematuros, principalmente aqueles de muito 

baixo peso, é pouco estudada. A colonização intestinal dos RNPT difere dos RN a termo, 

tanto no tempo, quanto nas características. O prejuízo no processo natural de colonização dos 

prematuros é atribuído ao menor contato com a mãe, pela necessidade de permanência do RN 

em UTI, ao atraso no início da dieta e ao uso frequente de antibióticos de largo espectro. Os 

RNMBP têm maior probabilidade de serem colonizados por bactérias patógenas e, mesmo 

naqueles alimentados com leite materno, o predomínio de bifidobactérias na flora intestinal só 

ocorre após a terceira semana de vida (GEWOLB et al, 1999; SAKATA; YOSHIOKA; 

FUJITA, 1985; MAGNE et al, 2005).  

O conhecimento da composição da microbiota no início da vida é baseado em técnicas 

clássicas de microbiologia, mas recentes publicações utilizando técnicas de biologia 

molecular, sinalizam para uma modificação do cenário na microflora intestinal. Vários 

estudos de biologia molecular mostraram, recentemente, a presença do gênero Ruminococcus 

como um importante componente da microbiota intestinal do RN. O seu efeito protetor está 

relacionado à produção de uma bacteriocina (ruminocina) que pode inibir o crescimento de 

várias espécies de clostridium. Através dessa técnica, também foi detectada a presença de um 
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novo gênero denominado Desulfovibrio, que antes era encontrado apenas em adultos, tanto 

em crianças alimentadas com fórmulas quanto naquelas com leite humano, com predomínio 

nas primeiras (MORELLI, 2007) . 

O conhecimento de que, em RN sadios, a Escherichia coli e Clostridium sp iniciam a 

colonização e são rapidamente seguidos por bifidobactérias, bacterioides, Clostridium, 

Streptococcus, Enterococcus e Actinomyces, e as espécies de bifidobactérias aparecem em 

torno do 5º dia em RN alimentados com leite humano, mais tardio naqueles com fórmula, é 

obtido tanto pela técnica clássica de bacteriologia, quanto pela biologia molecular. 

(MORELLI, 2007) . Através da biologia molecular, entretanto, pode-se obter uma melhor 

compreensão desse processo e a ideia de que 90% da microbiota do RN alimentado com leite 

humano é composta por bifidobactérias, talvez precise ser revista, uma vez que existem 

relatos da presença do Ruminococcus na mesma proporção das bifidobactérias,  nesse grupo 

de crianças. Apesar de estudos ainda limitados, acredita-se que a utilização da biologia 

molecular possa introduzir rapidamente novos conhecimentos sobre o processo de instalação 

da microbiota. (GEWOLB et al, 1999; SUAU, 2003; KALLIOMÄKI; WALKER , 2005; 

MAGNE et al, 2005; RASTALL et al, 2005; MORELLI, 2007). 

Considera-se que a importância da microbiota natural está na maturação imunológica 

intestinal, na função de manutenção da integridade da mucosa, na nutrição, imunomodulação, 

defesa contra colonização por enteropatógenos e função motora intestinal. Estudos têm 

demonstrado o papel da flora comensal na viabilidade celular, na qual, Lactobacilus e 

Bifidobacterium protegem contra a morte celular decorrente da presença de bactérias 

patógenas; em outros estudos, foi demonstrado que Lactobacilus protegem contra a apoptose 

mediada por citocinas (OTTE; PODOLSKY, 2004). O papel da colonização bacteriana na 

função de barreira mucosa intestinal é a maior área de interesse em pesquisa em imunologia 

da mucosa. Várias linhas de evidências sugerem que a bactéria ou toxina bacteriana aderida à 

superfície epitelial resulta em comunicação entre procariontes e células eucariontes através de 

uma trilha sequencial de transcrição, ocorrendo tanto com as bactérias patógenas quanto com 

as comensais, que têm um papel importante na ativação do sistema imune (WALKER, 2002; 

MAGNE et al, 2005; KALLIOMÄKI; WALKER, 2005; HAMMER MAN; CAPLAN, 

2006). 

A interação das bactérias com o hospedeiro leva a uma sequência de eventos 

sincronizados, nos quais, receptores de reconhecimento padrão (PPR), presentes no intestino, 

identificam móleculas bacterianas específicas (MAMPS). Os receptores mais conhecidos são 

os receptores transmembranas (TLR). O estímulo microbiano pode desencadear respostas 
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variáveis, tanto em intensidade, quanto em via de ativação molecular. Uma dessas respostas 

ocorre através da ativação do fator de transcrição nuclear (NFkB), que desencadeia o gatilho 

da resposta inflamatória; a outra, através da ativação das caspases,  leva à apoptose. A 

apoptose é um mecanismo celular distinto onde células se eliminam de forma irreversível 

através de um arsenal de substâncias efetoras, que são as caspases. Existem evidências que o 

caminho da resposta inflamatória teria um efeito protetor, inibindo a ocorrência da apoptose. 

A inflamação é considerada, pois, uma resposta necessária e vital para a homeostase do 

organismo, entretanto, esse equilíbrio depende do balanço entre resposta inflamatória 

acentuada com consequente lesão tecidual e reposta inflamatória ineficiente, que favorece o 

caminho da apoptose (LIN; NEISH, 2008). 

Tem sido demonstrado que bactérias comensais podem regular o fator nuclear de 

transcrição (NFkB), que, por sua vez, é responsável pela indução da resposta inflamatória. Isso 

explica o efeito modulador na resposta inflamatória dessas bactérias no intestino humano. 

Bactérias específicas podem levar a respostas imunes diferentes. Bifidobacterias têm efeito 

espécie-específico na expressão da ativação de células dendríticas e produção de IL-10. As 

bactérias autóctones exercem também proteção ecológica intestinal, impedindo a instalação de 

bactérias patógenas, através da resistência à colonização pelo efeito barreira. Essa barreira 

mecânica ocorre pela ocupação dos sítios de adesão celulares da mucosa (KALLIOMÄKI; 

WALKER, 2005; MORELLI, 2007) . 

A competição pelos nutrientes disponíveis no meio, a produção de substâncias restritivas 

ao crescimento e a produção de substâncias antimicrobianas são outros mecanismos de 

proteção. A importância da flora autóctone no sistema imunológico foi evidenciada através de 

estudos realizados em animais isentos de bactérias (germfree). Observou-se que a mucosa 

intestinal desses animais apresentava baixa densidade de células linfóides, as placas de Peyer 

eram pequenas e pouco numerosas e havia redução na concentração de imunoglobulinas 

circulantes. Após a colonização desses animais por microorganismos, houve uma modificação 

desse perfil com proliferação de células produtoras de imunoglobulinas e aumento de seus 

níveis na circulação (KALLIOMÄKI;WALKER, 2005; RASTALL et al, 2005; 

MARTIN;WALKER, 2006) .   

Outra função, atribuída à microflora intestinal está relacionada à nutrição e ao 

metabolismo do hospedeiro. Através do chamado salvamento energético, os substratos que 

chegam não digeridos ao cólon, sofrem a ação das bactérias autóctones e são fermentados 

formando ácidos absorvíveis com efeito trófico na mucosa intestinal. O principal produto final 

dessa fermentação são ácidos graxos de cadeia curta, como acetato, propionato e butirato. 
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Cada espécie de bactéria tem sua própria característica em relação ao tipo de ácido resultante 

dessa fermentação (WALKER, 2002; MARTIN; WALKER, 2006) . 

Bifidobactérias produzem, predominantemente, acetato e lactato; altas concentrações de 

acetato podem ser observadas nas fezes de crianças em aleitamento materno; por outro lado, 

RN alimentados com fórmulas têm uma flora anaeróbia heterogênea, como Bacterioides e 

Clostridium, que produzem propionato e butirato. O butirato é capaz de induzir injúria 

mucosa em ratos recém-nascidos. As bactérias colônicas participam ainda de outras atividades 

metabólicas, como a síntese da vitamina K e redução no nível de colesterol, esse último de 

mecanismo ainda pouco esclarecido (EDWARDS et al, 1994; TEITELBAUM; WALKER, 

2002). 

As características da microflora endógena do prematuro, com desequilíbrio entre 

bactérias patógenas e comensais, são apontadas em diversos estudos como fator de grande 

importância para a cascata de eventos que culminam com a ocorrência da ECN. Como 

descrito, a ativação de resposta inflamatória, apoptose ou antiapoptose envolve a interação de 

moléculas agressoras com receptores de reconhecimento específicos dos eucariontes. Tem 

sido descrita uma resposta inflamatória exagerada em RNMBP com ECN decorrente de 

imaturidade desses receptores, entretanto, mais recentemente, a ocorrência de apoptose vem 

sendo reconhecida como evento necessário na patogênese dessa doença (KALLIOMÄKI; 

WALKER, 2005; NEU; DOUGLAS-ESCOBAR, 2008; LIN; NASR; STOLL, 2008). Mais 

estudos são necessários para avaliar se é a acentuação da resposta inflamatória com 

consequente lesão tecidual ou é a presença de uma resposta inflamatória deficiente, que 

favorece o caminho da apoptose celular, que justificam as  alterações patológicas da ECN 

(JILLING et al, 2004; LIN; NEISH, 2008) . 

O desenvolvimento e manutenção da função motora do sistema digestório é também 

regulado pela microflora endógena. Existem evidências de uma estreita relação entre 

microbiota e motilidade intestinal. Estudos em modelos animais mostraram escassez de 

complexos mioelétricos migratórios no intestino de animais isentos de bactérias e a 

introdução de flora convencional no intestino proximal desses animais levou à mudança desse 

padrão com aumento da motilidade. Acredita-se que a capacidade de interferir na motilidade 

seja espécie-dependente (VERDU et al, 2004). Produtos de fermentação de bactérias 

colônicas e substancias bacterianas podem atuar direta e indiretamente nas vias aferentes do 

Sistema Nervoso Entérico (SNE), modulando a função motora do sistema digestório 

(INDRIO et al, 2008).  
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2.2.4 A função motora do trato digestório 

 

Os estudos mais atuais da fisiologia do sistema digestório, baseados em análise 

molecular, confirmam que a colonização com bactérias comensais modifica a expressão de 

uma série de genes envolvidos, não apenas na imunidade e função de barreira mas também na 

motilidade e neurotransmissão. O impacto da microflora na disfunção intestinal tem sido 

demonstrado, tanto em modelos de pós-infecção, quanto em alterações da microbiota induzida 

pelo uso de antibióticos de largo espectro (VERDU et al, 2004; VERDU, 2009). 

A função motora do sistema digestório é o maior determinante para o início da 

alimentação enteral por via oral no RN e inclui desde a capacidade de coordenar a sucção-

deglutição e respiração, até o esvaziamento gástrico e motilidade intestinal (NEU, 2007). 

Os movimento de deglutição, que ocorrem na vida fetal, contribuem não apenas para  

controle do volume e composição  do líquido amniótico e para a recirculação de proteínas e 

fatores de crescimento para o feto, mas também constituem  importante estímulo para  o 

amadurecimento do sistema  digestório (SASE et al, 2005). Estudos de avaliação o 

desenvolvimento fetal demonstram que os primeiros sinais de sucção não nutritiva ocorrem 

em fases tão precoces quanto 7 a 8 semanas de idade pós-concepção e se completam entre 18 

a 24 semanas. Entretanto, a coordenação desses movimentos com a respiração só ocorre entre 

32 a 34 semanas de idade gestacional (DÍAZ; VALDEBENITO, 2007) . Em crianças muito 

prematuras, ao contrário daquelas de termo, a deglutição ocorre em diferentes fases da 

respiração, resultando em um padrão ineficiente e de riscos para aspiração do conteúdo 

gástrico para a traqueia e pulmões e, por isso, são alimentadas nos primeiros dias de vida 

através de sondas gástricas ou transpilóricas (NEU, 2007). 

Os RN prematuros apresentam, além da imaturidade de coordenar a sucção e deglutição 

com a respiração, um padrão de motilidade do trato digestório incompletamente desenvolvido, 

é a oferta de pequenos volumes de dieta um estímulo para o amadurecimento dessa função 

(BERSETH, 2008). Aproximadamente metade dos prematuros apresentam atraso em atingir 

o volume pleno de dieta enteral, ultrapassando os 15 dias de vida. Esse atraso relaciona-se à 

imaturidade intestinal, traduzida por retardo no esvaziamento gástrico, distensão abdominal, 

trânsito intestinal mais lento e demora na eliminação do mecônio (SASE et al, 2005; NEU, 

2007; BERSETH, 2008). 

O sistema nervoso entérico (SNE) é composto de uma vasta e complexa rede de células 

nervosas que funciona independente do sistema nervoso central e atua na motilidade e outras 

importantes funções do sistema digestório, através de estímulos mecânicos ou bioquímicos 
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em seus neurônios aferentes, localizados nos plexos mioentéricos e submucosos. Localmente, 

o SNE funciona em subunidades formadas pelo neurônio aferente intrínseco primário (NAIP), 

interneurônios e neurônio motor. O NAIP localiza-se nos plexos mioentéricos e submucosos e 

são ativados tanto por estímulos mecânicos, como por alterações químicas no lúmen 

intestinal: esses estímulos são propagados ao longo do intestino através de interneurônios 

ascendentes e descendentes (BERSETH, 2008). 

O esvaziamento gástrico é mais lento nos prematuros levando ao aumento do volume 

residual. Apesar de já ter sido detectada peristalse gástrica esporádica a partir de 14 semanas 

de gestação, observa-se que, antes de 28 semanas, o padrão de motilidade gastrointestinal é 

fracamente desenvolvido. O tempo para o trânsito gastroanal em prematuros varia de 8 a 96 

horas e, no adulto, é de 4 a 12 horas. Estudos sobre a motilidade intestinal em prematuros 

mostraram um padrão desorganizado entre 27 e 30 semanas de gestação, só apresentando 

padrão de atividade motora migratória a partir de 33 a 34 semanas de gestação (SASE et al, 

2005; NEU, 2007). 

Acredita-se que, a imaturidade da função de digestão e da motilidade intestinal pode 

favorecer a ocorrência de ECN em prematuros. A redução da ação propulsiva do intestino 

aumenta a probabilidade do acúmulo de substâncias nocivas que, em contato com o epitélio 

intestinal imaturo funcionam como gatilho para a cascata de eventos que culminam com a 

agressão da mucosa presente na ECN (LIN; NASR; STOLL, 2008) . 

Considerando que a ECN é uma doença com múltiplos fatores envolvidos na sua 

etiopatogenia, a mais efetiva forma para a sua  prevenção seria a redução na taxa de 

prematuridade, fato que não vem sendo observado. Algumas estratégias, entretanto, referentes 

à assistência perinatal, vêm sendo propostas, visando à redução da ocorrência dessa doença.  

 

2.3 PREVENÇÃO DA ENTEROCOLITE NECROSANTE. 

 

A maioria das medidas propostas para a prevenção da ECN são consideradas teóricas e 

ainda não consistentemente efetivas, atribuindo-se esse fato à característica multifatorial da 

sua etiopatogenia (CLAUD; WALKER, 2001; LEE; POLIN, 2003; BELL, 2005;  LIN; 

STOLL, 2006; WALKER et al, 2006). Estratégias como uso de imunoglobulina enteral, uso 

de alimentação trófica, administração enteral de antibióticos, aleitamento materno, restrição 

fluida, corticóide antenatal vêm sendo propostas e, mais recentemente, o uso de fator 

estimulante do crescimento e probióticos vêm sendo destacados com esse objetivo (LEE; 

POLIN, 2003; BELL, 2005; PIETZ et al, 2007).  
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O uso de leite materno tem sido advogado como uma forma de prevenir ECN. Barlow et 

al (1974) demonstraram, há mais de 30 anos, que o leite materno teve efeito protetor para 

ECN em roedores. Outros autores sugerem que o uso de leite materno reduz a gravidade da 

ECN, fato observado por Dvorak et al (2003) em estudo com modelo animal, cujo efeito 

protetor do leite materno em ratos foi associado ao aumento da produção de citocinas anti-

inflamatórias no local da injúria (BARLOW et al, 1974; LEE; POLIN, 2003; DVORAK et 

al, 2003). 

Entretanto, observou-se, posteriormente, a ocorrência de ECN em crianças em uso de 

leite humano, principalmente naquelas que recebiam leites refrigerados ou pasteurizados. O 

leite humano possui grande quantidade de substâncias bioativas que atuam no epitélio 

intestinal, sistema imunológico e sistema nervoso entérico.  Em revisão sistemática sobre o 

papel do leite materno na prevenção da ECN, apesar de nenhum dos quatro estudos 

selecionados mostrarem isoladamente o efeito do leite humano na ocorrência dessa doença, a 

meta-análise mostrou pequena diferença, mas, com significância estatística, concluindo que o 

consumo de leite humano teve efeito protetor na ocorrência da ECN (MCGUIRE; 

ANTONY, 2001; ANTUNES; SILVA, 2007).  

Lucas e Cole (1990) mostraram, em estudo prospectivo, um declínio na incidência de 

ECN com o avanço da idade gestacional em RN alimentados com leite humano. Esses autores 

observaram que o risco de ECN foi seis vezes maior em RN cuja alimentação era 

exclusivamente com fórmulas, em relação àqueles alimentados com leite humano e esse risco 

foi 3,5 vezes maior, quando se comparou com RN em dieta mista (fórmula e leite humano), 

sugerindo que o leite humano tem efeito protetor na ocorrência de ECN, mesmo quando 

associado ao consumo de  fórmula. 

Alguns autores questionam se o leite humano pasteurizado tem o mesmo efeito protetor 

que o leite humano fresco (LEE; POLIN, 2003; LIN; STOLL, 2006) . O leite humano fresco 

é composto de vários fatores de imunoproteção, como imunoglobulinas, lisozima, 

lactoferrina, PAF-acetilhidrolase, macrófagos, linfócitos e neutrófilos. Os ácidos gástricos e 

oligossacarídeos do leite humano têm importante papel anti-inflamatório e antimicrobiano, 

respectivamente. Algumas citocinas anti-inflamatórias (IL-10) são componentes do leite 

humano (NEU; DOUGLAS-ESCOBAR, 2008). Considerando que a maior parte da IgA do 

leite humano permanece intacta com a pasteurização,  a presença da IgA no lúmen intestinal 

pode ser um dos mecanismos de proteção do leite humano na prevenção da ECN, justificando 

a sua ação também com o  leite pasteurizado (LUCAS; COLE, 1990). 
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Preparações orais de imunoglobulinas foram também propostas como medida preventiva 

para a ECN, mas não existem evidências que suportem essa medida como rotina. Em nenhum 

dos estudos foi testada a IgA isoladamente (LEMONS et al, 2001; FOSTER; COLE, 2001; 

GUTHRIE et al, 2003; LEE; POLIN, 2003). Restrição de fluidos evitando-se a 

desidratação, mostrou ter um efeito protetor para ECN (BELL; ACARREGUI, 2001;  LEE; 

POLIN, 2003), bem como o uso de antibiótico enteral, entretanto, essa última medida não 

tem sido recomendada devido ao risco potencial de desenvolver resistência bacteriana 

(BURY; TUDEHOPE, 2001). Por outro lado, o uso de antibióticos de largo espectro por via 

parenteral bem como o desequilíbrio eletrolítico podem inibir a expressão de substâncias de 

defesa (defensinas) no intestino. Acredita-se que manter níveis normais de eletrólitos e 

restringir dentro do possível o uso de antibióticos de largo espectro em RNMBP possam 

melhorar a limitada atividade das defensinas no intestino imaturo (SCHUMANN et al, 2005; 

LIN; NEISH, 2008). 

Alguns estudos sugerem fortemente que a ECN tem um componente iatrogênico 

relacionado com variações em práticas clínicas, incluindo a estratégia alimentar. Patole e 

Klerk (2005), em sua revisão sistemática, encontrou uma redução da ocorrência de ECN 

confirmada, em recém-nascido de baixo peso, após a implementação de um regime de dieta 

padronizado (KAMITSUKA; HORTON; WILLIAMS, 2000; PATOLE; KLERK, 2005; 

PREMJI, 2005). O uso de dieta trófica é advogado como uma das estratégias para melhorar a 

tolerância alimentar e prevenir complicações nos pacientes em uso de nutrição parenteral 

prolongada, como a atrofia da mucosa intestinal. Revisão sistemática da biblioteca Cochrane 

recomenda a realização de estudos multicêntricos para melhor avaliar os benefícios 

relacionados às diferentes técnicas de progressão e introdução da dieta no RN (TYSON; 

KENNEDY, 2005; BOMBELL; MCGUIRE, 2008) . O conhecimento do papel da dieta na 

patogênese da ECN tem levado alguns pesquisadores a estudar a utilização de suplementação 

com aminoácidos e de substâncias dietéticas não nutritivas que estimulam o crescimento do 

epitélio intestinal (FENG; EL-ASSAL; BESNER, 2005; PATOLE; KLERK, 2005). 

Arginina é o substrato para a síntese do óxido nítrico, que media importantes funções no 

intestino como a regulação do fluxo sanguíneo na mucosa intestinal e da função de barreira. 

Existem relatos que a ECN é precedida de baixo nível sérico de arginina e a administração 

desse aminoácido reduz a sua incidência em todos os estágios, entretanto, não existem ensaios 

clínicos randomizados suficientes para recomendar a sua utilização (SHAH; SHAH, 2007; 

LIN; NASR; STOLL, 2008) . A Glutamina participa da proliferação dos enterócitos e da 

integridade da barreira mucosa. A suplementação desse aminoácido para prevenção da ECN 
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foi defendida por alguns autores, uma vez que níveis baixos desse aminoácido também 

precedem o início de quadros de ECN. Apesar de ter sido demonstrado, em modelos animais, 

a atenuação da injuria inflamatória intestinal com suplementação de glutamina, ensaio clinico 

randomizado com recém-nascidos não mostrou diferença significativa na ocorrência de ECN. 

O fator de crescimento epitelial (FCE) é encontrado na secreção gastrointestinal, no leite 

humano e no liquido amniótico e participa da recomposição da mucosa lesada. Estudos em 

animais sugerem que a administração do FCE pode reduzir a severidade da ECN, entretanto,a 

recomendação para sua utilização em recém-nascidos ainda não foi estabelecida  

(POINDEXTER et al, 2004; LIN; NASR; STOLL, 2008). 

A eritropoetina (EPO) é um componente do leite humano e líquido amnótico 

responsável pela regulação da produção de células vermelhas do sangue. Receptores para 

eritropoetina são identificados no intestino e tem sido demonstrado o seu efeito protetor diante 

de injúria celular. Alguns autores especulam que a utilização de EPO para a anemia da 

prematuridade  pode também prevenir a ocorrência de ECN, considerando o seu papel no 

desenvolvimento intestinal, entretanto, pesquisas futuras ainda são necessárias para avaliar o 

efeito da utilização da EPO na prevenção da ECN (LEDBETTER; JUUL, 2000; LIN; 

NASR; STOLL, 2008). 

Baseado no conhecimento de que a colonização bacteriana pode afetar a evolução de 

muitas doenças intestinais, algumas estratégias, visando a favorecer a instalação de uma flora 

normal, têm sido propostas para a prevenção da ECN, como: prebióticos e probióticos. 

Prebióticos são suplementos dietéticos não digeríveis, compostos usualmente de carboidratos 

de cadeia longa e mucinas e acredita-se que o seu consumo leve a um equilíbrio ecológico do 

intestino favorecendo o crescimento de bactérias comensais. A ação dos prebióticos tem sido 

mais estudada em relação à prevenção da hipersensibilidade e alergia alimentar, com 

resultados ainda inconclusos (OSBORN; SINN, 2007). Alguns efeitos colaterais como 

flatulência, distensão abdominal e diarreia têm sido descritos associados à sua utilização 

(OUWEHAND et al, 2005). Probióticos são produtos contendo microorganismos e que estão 

emergindo como uma terapia promissora na prevenção de algumas doenças, dentre elas, a 

ECN (SZAJEWSKA et al, 2006; NEU; DOUGLAS-ESCOBAR, 2008). 

 

2.3.1 Probióticos: potenciais efeitos benéficos 

 

Existem relatos antigos sobre os benefícios para a saúde com o uso de bactérias nos 

alimentos. Abraão, na versão persa do Antigo Testamento, atribuía sua longevidade ao 
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consumo de leites fermentados. Plinius, historiador Romano, recomendava o uso de leite 

fermentado no tratamento de gastroenterite, em 76 aC. Em 1908, o cientista russo Elie 

Metchnikoff sugeriu que a ingestão de yogurte contendo lactobacilos reduziria o número de 

bactérias produtoras de toxinas no intestino, contribuindo para a longevidade de camponeses 

na Bulgária, o que lhe valeu o Prêmio Nobel.  O termo probiótico, entretanto, só foi 

introduzido em 1965 por Stillwell and Lilly. Palavra derivada do grego significando “para a 

vida”, contrastando com o termo antibiótico. (AGOSTONI et al, 2004; TEITELBAUM; 

WALKER, 2002; HAMMERMAN; KAPLAN, 2006) .  

A mais completa definição de probiótico é de produto contendo microorganismos em 

número suficiente e viável, de origem humana, não patógeno e que, através da implantação ou 

colonização do hospedeiro, possa exercer efeito benéfico à saúde. Em documento conjunto da 

Organização para Alimentação e Agricultura das Nações Unidas e da Organização Mundial 

de Saúde, os probióticos foram definidos como “microorganismos vivos que, quando 

administrados em quantidade adequada, conferem um efeito benéfico para a saúde do 

hospedeiro”. (TEITELBAUM; WALKER, 2002; HAMMERMAN; KAPLAN, 2006) . A 

base científica dessas definições tem sido questionada, uma vez que estudos em animais 

sugerem que algum efeito probiótico pode ser obtido por organismo não viável e pelo DNA 

da bactéria. Por isso, sugere-se como definição de probióticos: preparações de células 

microbianas ou componentes de células microbianas com efeito benéfico para a saúde e bem- 

estar do hospedeiro (AGOSTONI et al, 2004). 

Os critérios atuais para caracterizar um microorganismo como probiótico são: ser de 

natureza humana, não patógeno, resistente à destruição, aderir ao epitélio intestinal, ser capaz 

de colonizar, mesmo que temporariamente, o trato gastrointestinal, produzir substâncias 

antimicrobianas, ser capaz de modular a resposta imune intestinal e influenciar diversas 

atividades metabólicas humanas (AGOSTONI et al, 2004; TEITELBAUM; WALKER, 

2002; HAMMERMAN; KAPLAN, 2006; SAAD, 2006). 

Para uso probiótico, dois grupos microbianos foram mais estudados: as bactérias e as 

leveduras.  As bactérias láticas como Lactobacilos (pertencente ao gênero lactobacillus), 

Bifidobacterias (pertencente ao gênero bifidobacterium) e as do gênero streptococcus são as 

mais frequentemente utilizadas. Recomenda-se que a denominação das amostras de 

probióticos deva ser de acordo com o código internacional de nomenclatura e a sua 

identificação resultante de testes fenotípicos seguidos de identificação genética, através de 

métodos como DNA/DNA hibridização e sequência 16s RNA. A necessidade de testar a 

segurança das amostras probióticas tem sido enfatizada principalmente sobre o seu risco de 
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causar infecção. Lactobacilos são potencialmente capazes de causar infecção em humanos, 

especialmente em indivíduos imunocomprometidos (AGOSTONI et al, 2004; 

TEITELBAUM; WALKER, 2002; HAMMERMAN; KAPLAN, 2006) . Existe também 

relato de sepse por Sacchromices boulardii em criança imunocomprometida 

(TEITELBAUM; WALKER, 2002) . Apesar de episódios esporádicos de sepse por 

Lactobacillus serem descritos na literatura (HAMMERMAN; KAPLAN, 2006) , nos ensaios 

clínicos recentes, utilizando probiótico em RN prematuros, nenhum efeito adverso importante 

foi observado (BELL, 2005). Em ensaio clínico randomizado para avaliar a toxidade 

potencial do probiótico, Kitajima et al (1997) administraram Bifidobacterium breve para 

crianças prematuras e não observaram efeitos adversos atribuídos a essa bactéria 

(KITAJIMA et al, 1997; HAMMERMAN; KAPLAN, 2006; DES HPANDE; RAO; 

PATOLE, 2007; BARCLAY et al, 2007; ALFALEH; ANABREE S; BASSLER, 2010). 

Os lactobacilos foram os primeiros organismos cuja ingestão na forma viva foi associada 

a efeito benéfico para a saúde em humanos, no início do século XX. Dentre as bactérias 

láticas pertencentes ao gênero lactobacillus, destacam-se: lactobacillus acidophilus, 

lactobacillus helveticus, lactobacillus casei, lactobacillu paracasei, lactobacillus fermentum, 

lactobacillus johnsonii, lactobacillus plantarum, lactobacillus rhamnosus e lactobacillus 

salivarius. Os lactobacilos apresentam resistência bacteriana não dependente de plasmídeo, 

fato que não favorece a propagação dessa resistência para outras bactérias. Tem a capacidade 

de liberar fatores adesivos permitindo a interação com enterócitos humanos. Essa adesão se dá 

através de componentes proteicos extracelulares que inibem outras bactérias in vitro, 

incluindo Clostridium, Bacterióides, Bifidobacterium, Pseudomonas, Staphylococcus, 

Streptococcus e Enterobacterias (TEITELBAUM; WALKER, 2002; LIN et al, 2005; 

HAMMMMERMAN; KAPLAN, 2006; WALKER et al, 2006) .  

  As Bidobactérias pertencem à microbiota dominante do trato digestório humano, e a 

sua utilização como probiótico é mais recente. Dentre as bactérias pertencentes ao gênero 

Bifidobacterium, destacam-se: B. bifidum, B. breve, B. infanis, B. lactis, B. animalis, B. 

longum e B. thermophilum. A composição das espécies de bifidobactérias na microflora varia 

com a idade, sendo o B. breve e B. infantis os que rapidamente colonizam o intestino do RN e 

parece haver uma melhor afinidade do B. breve com o intestino ainda não totalmente 

desenvolvido, pois, dentro desse grupo, é o mais frequentemente encontrado em prematuros. 

As bifidobactérias produzem vitaminas, principalmente do grupo B e enzimas digestivas 

como caseína, fosfatase e lisozima. A produção de metabólitos ácidos pelas Bifidobactérias 

como acetato e lactato reduzem o pH luminal com efeito antibacteriano. (TEITELBAUM; 
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WALKER, 2002; LI et al, 2004; HAMMMMERMAN; KAPLAN, 2006; WALKER et al, 

2006). 

Para que as bactérias exógenas exerçam seu efeito benéfico, é necessário que 

ultrapassem todas as barreiras físicas e químicas do sistema digestório. A sobrevivência 

desses microorganismos na passagem através do sistema digestório, tem sido investigada sob 

várias condições. Existem relatos que aproximadamente 30% de Bifidobacterium biffidum e 

10% de Lactobacillus acidophillus ingeridos são recuperados no ceco. (BOUHNIK et al, 

1996; TEITELBAUM; WALKER, 2002; LIN et al, 2005; HA MMMMERMAN; 

KAPLAN, 2006; WALKER et al, 2006). Os níveis populacionais dos microorganismos 

também são fatores importantes para a atuação deles. Populações superiores a 107 unidades 

formadoras de colônias por grama ou mililitro da preparação (UFC/g ou UFC/ml) são 

consideradas capazes de influenciar o ecossistema em que se encontram. (SZAJEWSKA et 

al, 2006; MARTIN; WALKER, 2006) . 

 Outro aspecto que interfere na atuação desses microorganismos é a capacidade de 

fixação no intestino, pois,aderindo ao epitélio do hospedeiro, exercem seu efeito benéfico, 

através da competição com a flora existente.  Estudos in vitro demonstraram a capacidade das 

bifidobactérias de aderirem a células epiteliais humanas, inibindo a fixação de outras bactérias 

potencialmente patógenas. (BERSETH, 1994). A competição por sítios de adesão foi também 

observada para probióticos à base de Lactobacilos e Saccharomyces boulardii, que podem 

competir com a Escherichia coli enteropatogênica e Entamoeba histolytica. 

(TEITELBAUM; WALKER, 2002; BELL, 2005; HAMMMMERMAN;  KAPLAN, 2006; 

WALKER et al, 2006). 

Em geral, a colonização por bactérias probióticas se mantém apenas durante o período 

em que o suplemento é consumido, não sendo conhecidos probióticos capazes de se 

instalarem no ecossistema digestivo, pois a microbiota local, mesmo em desequilíbrio, impede 

essa colonização. Estudo com suplementação de Lactobacillus GG encontrou que, após 7dias 

de interrupção da suplementação, o Lactobacillus não foi mais isolado nas fezes em 67% dos 

indivíduos estudados. (KALLIOMÄKI; WALKER, 2005) . 

Os probióticos são estudados e comercializados na forma de preparações farmacêuticas 

(cápsulas ou sachet) ou naturais (leite fermentado ou iogurte), contendo um único ou uma 

combinação de microorganismos. No Brasil, o regulamento técnico e definição de probióticos 

com alegação de propriedades funcional e ou de saúde, foram publicados pela Agência 

Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA através da RDC nº. 2, em janeiro de 2002. 

(ANVISA, 2002). 
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Os probióticos auxiliam na normalização da microbiota endógena com consequente melhora 

da função intestinal. Os mecanismos de ação sugeridos para justificar os benefícios dos 

probióticos relacionam-se aos mesmos da microbiota natural, como: resistência à colonização, 

imunomodulação, contribuição nutricional, melhora da motilidade e digestão. Apesar da 

competição por nutrientes ser uns dos mecanismos de proteção da microflora natural, esse 

nunca foi demonstrado para os probióticos. Ao contrário, a proteção ecológica intestinal 

através da produção de sustâncias anti-microbianas e a competição por sítios de adesão com 

bactérias patógenas já foram demonstradas. (TEITELBAUM; WALKER, 2002; 

HAMMERMAN; KAPLAN, 2006; WALKER et al, 2006; SAAD, 2006). 

Marcadores imunológicos têm sido sugeridos para avaliar os benefícios relacionados à 

imunomodulação com o uso dos probióticos, como o número e função dos linfócitos T-

circulantes liberados das placas de Peyer, e a resposta da IgA mucosa. Algumas espécies de 

Lactobacilos inibem a produção do FNT, embora esse mecanismo ainda não esteja totalmente 

elucidado. Alguns estudos sugerem efeito imunológico dos probióticos sobre a pele, sendo 

observado que o Lactobacillus casei, em estudo experimental, reduziu a liberação de 

Linfócitos T mediadores de processo inflamatório na pele.  (HAMMERMAN; KAPLAN, 

2006; SZAJEWSKA et al, 2006; LIN; NASR; STOLL, 2008). 

O papel das bactérias nas desordens funcionais do intestino tem recebido a atenção de 

diversos autores, considerando os benefícios potencias do uso de probióticos na função 

motora intestinal (PICARD et al, 2005). Estudos, tanto em adultos com síndrome do intestino 

irritável pós-infeccioso, como em recém-nascidos prematuros, relatam o efeito de 

microorganismos como moduladores da função gastrointestinal. Indrio et al (2008), em ensaio 

clinico randomizado, demonstraram melhora na motilidade intestinal em recém-nascido cuja 

dieta foi suplementada com Lactobacilos reuteri. Sabe-se que o conteúdo químico e o volume 

dos alimentos estimulam a via aferente do SNE, mediando o esvaziamento gástrico. Acredita-

se que ácidos gástricos de cadeia curta resultante do metabolismo de microorganismos 

possam estimular a musculatura lisa intestinal (INDRIO et al, 2008). 

Potenciais efeitos benéficos têm sido atribuídos aos probióticos relacionados à 

prevenção e tratamento de várias doenças em adultos e crianças, entretanto, apenas em alguns 

casos, esses efeitos são confirmados por estudos com desenho adequado, justificando a sua 

utilização na prática clínica. No período neonatal, é na prevenção da ECN que a utilização dos 

probióticos traz resultados mais animadores (SZAJEWSKA et al, 2006). 
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2.3.2 Uso de probióticos na prevenção da enterocolite necrosante 
 

A maioria dos autores que advogam o uso de probióticos em RN de risco para 

prevenção da ECN baseia-se na observação das diferenças no padrão de colonização intestinal 

dos RN prematuros em relação à criança a termo. A permanência desses prematuros em 

ambiente da UTI neonatal, que possui muitos organismos entéricos com multirresistência 

bacteriana, associada ao uso de antibiótico parenteral de largo espectro, reforçam a 

inadequação da colonização intestinal nesse grupo de crianças. Outro fator contribuinte é que, 

muitos prematuros, especialmente os de muito baixo peso, frequentemente, não recebem 

nenhum tipo de alimentação logo após o nascimento e quando são alimentados, na maioria 

das vezes, não conseguem receber o leite da própria mãe (GEWOLB et al, 1999; MILLAR; 

WILKS; COSTELOE, 2003; LEE; POLIN, 2003; KLIEGMAN; WILLOUGHBY, 

2005).  

Bell et al (1978) demonstraram que pacientes em UTI neonatal estão sob maior risco 

de translocação bacteriana, devido aos altos níveis de bactérias aeróbicas gram negativas na 

sua microflora. O aumento da colonização com E.coli e K. pneumoniae está associado ao 

aumento da incidência de ECN, sugerindo o papel da translocação bacteriana e da microflora 

intestinal na ocorrência da doença (BELL et al, 1978).  

Existe retardo na colonização do intestino, com limitado número e espécie de 

bactérias, em recém-nascidos em UTI (LAWRENCE; BATES; GAUL, 1982) . Hoy et al 

(1990) observaram uma mudança quantitativa e qualitativa na flora fecal, antes do início da 

ECN, com o declínio na variedade de espécies, tendendo ao predomínio de enterobactérias. 

Bifidobactérias e lactobacilos são encontrados nas fezes de menos de 5% dos RN de extremo 

baixo peso dentro do primeiro mês de vida, sugerindo que a baixa colonização com 

bifidobactéria e lactobacilos pode constituir um fator predisponente para infecção bacteriana 

(GEWOLB et al, 1999 ). 

Baseado no conhecimento da participação da microflora endógena nas diversas 

funções do sistema digestório, considera-se que alterações na composição dessa microbiota, 

observada nos prematuros, podem ser responsáveis por eventos patológicos  relacionados a 

esse sistema, como a ECN. Oferecer probióticos a esses RN pode tratar-se de uma 

oportunidade de restaurar essa microbiota. Um dos questionamentos é se a oferta exógena de 

probióticos é capaz de colonizar, mesmo que temporariamente, o intestino do prematuro 

(HAMMERMAN; KAPLAN, 2006) . 
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Ensaio clínico randomizado, avaliando a colonização de recém nascidos com o uso de 

Bifidobcterium breve, mostrou que cerca de 70% dos RN suplementados com a bifidobactéria 

e 12 % dos não suplementados estavam colonizados até duas semanas de idade (KITAJIMA 

et al, 1997). Millar et al (1993) e Millar, Wilks e Costeloe (2003) identificaram que o 

Lactobacilo GG foi capaz de colonizar o intestino dos prematuros; Li et al (2004) 

demonstraram a presença mais precoce do bifidobacterium no intestino de prematuros após 

oferta de Bifidobacterium breve. Agarwal et al (2003) apesar de terem encontrado baixa taxa 

de colonização em RN prematuros, após uso de probióticos, identificaram que essa 

suplementação favoreceu a colonização do intestino por germes gram positivos. Em estudo 

mais recente, Mohan et al (2006) testaram a utilização de Bifidobacterium lactis e observaram 

o aumento da taxa de colonização por bifidobactérias e redução de enterobactérias no grupo 

que utilizou o probiótico (MILLAR et al, 1993; MILLAR; WILKS; COSTELEO, 2003;  

AGARWAL et al, 2003; LI et al, 2004; MOHAN et al, 2006). 

Existem relatos que probióticos compostos por lactobacilos apresentam baixo grau de 

colonização em RN prematuros extremos, mas que poderia induzir uma colonização com 

bactérias gram positivas com efeito benéfico para o intestino imaturo (AGARWAL et al, 

2003). Rinne et al (2006), avaliando uma intervenção com Lactobacillus GG, nos primeiros 

meses de vida, observaram boa tolerância e pouca interferência com a composição ou 

quantidade da flora natural a longo prazo. 

A modulação da microbiota intestinal do recém-nascido, através do consumo de 

probióticos pela mãe, tem sido defendida por alguns autores. Schultz et al (2004) relataram 

colonização temporária com lactobacilos GG como possível resultado de colonização materna 

antes do nascimento. Em estudo recente, Gueimonde et al (2006) sugerem que a 

administração pré-natal de espécies de probióticos pode ter um forte impacto no 

desenvolvimento da microbiota no período neonatal. Uma das justificativas para esse fato, é 

que os Lactobacilos GG podem fornecer condições metabólicas favoráveis para as 

bifidobactérias. Acredita-se que novas técnicas de biologia molecular possam avaliar melhor a 

influência da flora vaginal materna, após uso de probióticos, na microflora endógena do RN 

(SCHULTZ et al, 2004; TANNOCK, 2004; GUEIMOND et al, 2006). 

Estudos em modelos animais mostraram uma redução na ocorrência de ECN com a 

utilização de probióticos. Barlow et al (1974) observaram que o uso de lactobacilos preveniu a 

ocorrência de ECN em ratos com injúria hipóxica. Resultado semelhante foi observado por 

Caplan et al (1999), utilizando a suplementação de bifidobactérias. Butel et al (1998) 

demonstraram que a suplementação da dieta de codornas com bifidobactérias prevenia a 
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ocorrência de lesão cecal induzida por colônias de Clostridium, retiradas das fezes de 

prematuros com ECN.  

A utilização de probióticos na prevenção de ECN em RN foi inicialmente testada em 

estudo de Hoyos (1999), que, ao avaliarem 1237 recém-nascidos colonizados com 

Lactobacillus acidophilus e Bifidobacteria infantum, observaram redução na incidência de 

ECN e na mortalidade relacionada à ECN quando comparado com controle histórico. Em 

outro estudo, Dani et al. (2002) avaliaram o efeito da administração de Lactobacillus GG 

(LGG) na redução da incidência de infecção urinária, sepse nosocomial e ECN em RN 

prematuros com peso de nascimento inferior a 1500g, e não observaram diferença em nenhum 

desses desfechos, no grupo que utilizou o probiótico. O tipo de probiótico utilizado, o 

tamanho da amostra e a idade tardia para o início da suplementação podem ter interferido 

nesse resultado. (DANI et al, 2002; BELL, 2005).  

Existem poucos estudos prospectivos, randomizados, com o objetivo de testar a hipótese 

de redução da ECN em prematuros, utilizando bifidobactérias na composição dos probióticos 

(LIN et al, 2005; BIN-NUM et al, 2005; ROUGÉ et al, 2009; SAMANTA et al, 2009); e, 

em apenas dois deles, a ECN foi o desfecho primário. Em estudo de intervenção randomizado, 

Lin et al (2005) administraram L.acidophilus e B. infantis na dieta composta de leite humano 

em 180 RNMBP após 7 dias de vida, e observaram redução na incidência de ECN no grupo 

que utilizou o probiótico em relação ao grupo controle. Resultado semelhante foi obtido por 

Bin-Num et al (2005) que, ao utilizar Bifidobacterium infantis, Streptococcus thermophilus e 

Bifidobacterium bifidus em ensaio clínico com 145 RNMBP, sendo 72 do grupo probiótico e 

73 do grupo controle, observaram uma redução da ECN confirmada no grupo de intervenção 

em relação ao controle de 1,4%, versus 14%, respectivamente.  

Algumas metanálises já demonstraram o efeito protetor dos probióticos na prevenção 

da ECN, embora se observem diferenças entre os tipos de microorganismos utilizados, dose e 

tempo de utilização (DESHPANDE; RAO; PATOLE, 2007; BARCLAY et al, 2007; 

ALFALEH; ANABREES; BASSLER, 2010) . A modulação da resposta inflamatória de um 

intestino funcionalmente imaturo tem sido o mecanismo mais descrito para explicar a atuação 

dos probióticos na prevenção da ECN (MARTIN; WALKER, 2008) . Entretanto, observa-se, 

em ensaios clínicos mais recentes que, além da redução na ocorrência de ECN, os RNMBP 

que utilizam os probióticos apresentam melhor tolerância à dieta, com menor tempo para 

atingir a dieta plena (MANZONI et al, 2006; ROUGÉ et al, 2009; SAMANTA et al, 2009).  

O efeito de quatro diferentes espécies de probióticos, em quadros de disfunção intestinal 

neuromotora pós-infecção, foi estudado em modelos animais, e apenas uma das espécies 
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modificou o padrão de contratilidade de forma significante. Esse estudo, além de trazer 

evidência de que os probióticos podem interferir no mecanismo neuromuscular intestinal, 

chama a atenção para o fato de que a ação de uma determinada espécie de probiótico, 

provavelmente, não pode ser extrapolada para as demais (VERDU et al, 2004). 

Por isso, acredita-se haver um nível de resposta variável, entre as diferentes bactérias 

probióticas, não só relacionado ao controle na produção de citocinas inflamatórias e indutoras 

de apoptose pelos macrófagos e células dendríticas mas também interferindo na função 

motora intestinal (VERDU et al, 2004; PICARD et al, 2005). Considerando que uma 

colonização intestinal apropriada interfere na maturação funcional e imunológica do intestino; 

atuar na flora intestinal de recém-nascidos prematuros, visando a favorecer um micro- 

ambiente não patogênico, pode ser uma saída para combater um dos pontos fundamentais na 

patogênese da enterocolite necrosante (BELL et al, 1978; MAGNE et al, 2005; 

KLIEGMAN; WILLOUGHBY, 2005; CLAUD; WALKER, 2008; NE U; DOUGLAS-

ESCOBAR, 2008). 

Observa-se, portanto, que, nos últimos anos, houve um importante avanço no 

conhecimento da patogenia da ECN, na qual fatores predisponentes de injúria da mucosa 

intestinal interagem de forma complexa, levando a respostas individuais distintas. Entretanto, 

dados epidemiológicos dessa doença demonstram que sua taxa de ocorrência e de 

morbiletalidade pouco se tem modificado. Estratégias que possam ser de fácil aplicação nos 

cuidados perinatais e que atuem em fases consideradas precoces têm sido buscadas nas 

diversas pesquisas, visando à prevenção desse importante agravo. 
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3  Método 

 
Os estudos que compõem esta tese possuem desenhos e técnicas de coleta de dados 

distintos; por isso, apresentamos, neste capítulo, os respectivos métodos, de forma 

individualizada. 

3.1 Local dos estudos 

Os estudos aqui descritos foram realizados na unidade neonatal interna do Instituto de 

Medicina Integral professor Fernando Figueira (IMIP). O IMIP é uma instituição filantrópica 

que atende à clientela do Sistema Único de Saúde (SUS) e é centro de referência no estado de 

Pernambuco para gestações de alto risco. Realiza em média 460 partos ao mês e apresenta 

uma taxa de prematuridade de 28%. A unidade neonatal do IMIP possui 18 leitos de UTI e 32 

leitos de unidade semi-intensiva, onde são admitidas cerca de 200 crianças ao mês, com 14% 

de RNMBP. 

 
3.2 Estudo 1  

Eficácia da suplementação oral de bifidobacterium breve e lactobacillus casei na 

ocorrência de enterocolite necrosante em recém-nascidos de muito baixo peso: um 

estudo randomizado, controlado e duplo cego. 

 
3.2.1 Desenho do Estudo 

Estudo de intervenção do tipo ensaio clínico randomizado, controlado e duplo cego.  

 
3.2.2 População do Estudo 

A população do estudo foi composta por recém-nascidos, admitidos na unidade 

neonatal interna do IMIP, de acordo com os seguintes critérios: 

 
a) Critério de inclusão 

Peso de nascimento de750g a 1499g 

 

b) Critérios de exclusão 
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Presença de malformações congênitas maiores ou alterações cromossômicas 

previamente diagnosticadas que acarretem um risco de vida para o paciente e diagnóstico de 

infecção congênita ao nascimento. 

 

3.2.3 Cálculo do tamanho da amostra 

 
Para o cálculo do tamanho da amostra, tomou-se como base a frequência de 

enterocolite necrosante confirmada (estágio ≥ 2 pelo critério de Bell) no local de realização do 

estudo no ano de 2005 (ano anterior à apresentação do projeto) que se manteve entre 9 e 10% 

nos RNMBP. Estimando-se uma redução na frequência de enterocolite necrosante confirmada 

de 60% de acordo com o resultado obtido por Lin et al (2005),  ao realizarem ensaio clínico 

randomizado com L. acidophilus e B. infantis em 187 RNMBP, adotando-se um erro alfa de 

0,05, um poder do estudo de 80% e utilizando-se a fórmula para comparação entre duas 

proporções (Kirkwood &.Stern1) ,obtivemos um tamanho amostral mínimo necessário de 282 

RNMBP em cada grupo de estudo. De acordo com a taxa de ocupação do hospital, o período 

previsto para coleta de dados seria cerca de 24 meses. 

 

n = {u√[ π 1(1- π 1) + π 0 (1- π 0)] + v √[ 2π (1- π)]} 2 

 (π 0 – π 1) 
2 

 

π 0 - percentual esperado de ECN no grupo controle 

π 1 – percentual esperado de ECN no grupo experimental 

π    =       π 0    +   π 1 /  2 

u   =  0,84 

v    = 1,96 

 

n ={ 0,86√(0,04(1-0,04) + 0,10 ( 1-0,10) + 1,96 √ ( 2x0,07x0,93)}2 

(0,10 – 0,04)2 

 

n = {0,84 √ 0,1246 + 1,96 √ (2x0,07x0,93)}2 

(0,10 – 0,04)2 

 

n=    (1,0081)2  

0,0036 

n =  282 

1 Betty Kirkwood, Jonathan Sterne  in Medical Statistics, second edition page 420 
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Após o primeiro ano do estudo, o comitê de seguimento identificou diferença 

significativa entre os grupos, orientando a interrupção da intervenção, com um total de 231 

RN, sendo 119 no grupo probiótico e 112 RN no grupo controle. 

 
3.2.4 Variáveis do estudo 

 
a) Variável de intervenção (explicativa) 

Probiótico – Yakult LB - Lactobacillus casei e Bifidobacterium breve . 

 
b) Variável dependente (resposta) 

Ocorrência de enterocolite necrosante confirmada – estágio maior ou igual a 2 

através do estadiamento de Bell, modificado por Walsh e Kleigman (1986) (Quadro 1). 

 

Estágio 1 

 

Suspeito Sinais e sintomas clínicos, radiografia não 

diagnóstica 

Estágio 2 

 

Definido Sinais e sintomas clínicos, pneumatose 

intestinal na radiografia 

2a Levemente enfermo  

2b 

 

 

Moderadamente 

enfermo com 

toxicidade sistêmica 

 

Estágio 3 

 

 

Avançado Sinais e sintomas clínicos, pneumatose 

intestinal na radiografia e criticamente 

enfermo 

3a  Perfuração intestinal iminente 

3b  Perfuração intestinal comprovada 

Quadro 1 - Estadiamento de Bell (modificado por Walsh e Kleigman) 

 

c) Variáveis de controle 

� Tipo de parto: se transpelviano ou cesárea 

� Idade gestacional de acordo com a data da última menstruação ou o critério de Ballard et 

al (1991) na ausência dessa informação 

� Sexo e peso ao nascer dos recém-nascidos (aferido em balança  eletrônica, com 

capacidade de 15Kg, dentro da 1ª hora de vida) 

� Gemelaridade 
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� Condições de vitalidade ao nascer avaliada através do Apgar do 1º  e 5º minutos. 

� Tempo de rotura das membranas – tempo decorrido em horas entre a rotura das 

membranas e o nascimento. 

� Idade do início da dieta enteral – idade em dias em que foi iniciado qualquer volume de 

dieta enteral. 

� Progressão da dieta enteral – volume de progressão diário da dieta enteral em ml/Kg 

(média diária) 

� Tipo de dieta – se  leite humano de Banco de leite, leite materno e/ou fórmula 

� Dia em que atinge o volume de dieta enteral de 150ml/kg, considerado como dieta 

eneteral plena  

� Idade em dias que realizou a transição da dieta administrada por sonda para o aleitamento 

materno 

� Uso de nutrição parenteral total: idade de início e duração 

� Instabilidade hemodinâmica na primeira semana de vida – avaliada pela necessidade de 

uso de drogas vasoativas  

� Necessidade de oxigênio suplementar – necessidade de uso de oxigênio por ventilação 

mecânica, prongs nasal ou capacete em concentrações superiores a 21% 

� Uso de metilxantinas –teofilina e/ou cafeína 

� Uso de antibióticos - idade em dias do início e tipo de antibiótico 

� Uso de surfactante exógeno 

� Uso de dexametasona 

� Cateterismo umbilical - idade em horas de início e duração em dias 

 

3.2.5 Randomização 

Foi utilizada a lista de números randômicos gerada no subprograma Epitable do Epi 

info 6.04. Utilizou-se a técnica por blocos de 10 permitindo que, a cada dez RN que entraram 

no estudo, havia sempre uma mesma quantidade de participantes submetidos à intervenção ou 

ao grupo controle. 

Para cada recém-nascido elegível para o estudo foi preparado um envelope lacrado 

com a informação a que grupo iria pertencer, identificado pelo número (ID), e formulários 

para serem preenchidos durante a permanência do RN no estudo. O número de identificação 

(ID) das crianças elegíveis para o estudo era composto por três algarismos correspondendo à 

ordem de inclusão da criança no estudo. O envelope lacrado era aberto somente no setor de 
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Nutrição, onde se encontrava o responsável pelo preparo e fracionamento da dieta e do 

probiótico.  

 

3.2.6 Recrutamento e coleta de dados 

 

Após o parto, quando já se encontravam acomodadas em suas enfermarias, as mães 

dos RN elegíveis eram procuradas por entrevistadoras previamente treinadas que explicavam 

o objetivo do estudo e solicitavam o consentimento por escrito para a participação do recém-

nascido (Ver APÊNDICE A). 

Inicialmente, era preenchido o formulário com informações gerais sobre dados de 

escolaridade, idade e procedência materna, dados do pré-natal e da assistência ao parto e 

condições de nascimento. Essas informações eram obtidas através da entrevista com a mãe e 

da coleta de dados dos prontuários. As demais informações eram obtidas através do 

preenchimento diário de formulários estruturados onde se registravam início, tipo, volume e 

forma de administração e progressão da dieta enteral, os registros antropométricos do peso, 

informações sobre a ocorrência de ECN e procedimentos relacionados à assistência ao recém-

nascido, como acesso venoso umbilical, uso de oxigenadores e de drogas  (ver APENDICE 

B). 

Todas essas informações eram obtidas dos registros nos prontuários feitos por médicos e 

equipe de enfermagem, que não tinham informação sobre o grupo a que cada criança 

pertencia. O período de coleta de dados foi de 2 de maio de 2007 até 1º de junho de 2008. 

 

3.2.7 Intervenção 

 
A intervenção era iniciada no segundo dia de vida para todas as crianças e mantida até 

30 dias de vida completos ou até a ocorrência de enterocolite necrosante, alta ou óbito, 

considerando o que ocorresse primeiro. As crianças do grupo probiótico recebiam, às 9 horas 

da manhã, 3 ml de leite humano de banco de leite adicionados com Lactobacillus casei e 

Bifidobacterium breve – meio envelope do Yakult LB®, correspondendo à dose de 3,5 x 107 a 

3,5 x 109 UFC. As crianças do grupo controle recebiam, no mesmo horário, o mesmo volume 

do leite de banco de leite sem adição do probiótico. O probiótico e/ou leite de banco de leite 

eram oferecidos em copos identificados com os respectivos nomes dos recém-nascidos entre 

30 e 60 minutos após o preparo, mesmo que a dieta estivesse suspensa, exceto para os casos 

de suspeita de abdome agudo cirúrgico. Para as crianças que se encontravam com sonda 

orogástrica, essa era mantida fechada por 1 hora após a administração da suplementação. Nem 
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a equipe médica responsável pelo acompanhamento da criança nem os pesquisadores tinham 

conhecimento do grupo em que as crianças estavam alocadas. 

 

3.2.8 Treinamento 

 

A equipe de pesquisa foi composta por três assistentes de pesquisa (uma psicóloga, 

uma bióloga e uma estudante de Serviço Social), uma assistente de nutrição, uma 

nutricionista, uma farmacêutica, duas auxiliares de enfermagem e três médicas. Foi realizado 

treinamento da equipe participante da pesquisa, através de um estudo piloto com 30 crianças. 

Nessa fase, não foi realizada a administração do probiótico aos RN, mas apenas o treinamento 

das etapas de recrutamento, abertura dos envelopes, treinamento do fracionamento e preparo 

da intervenção e preenchimento dos formulários. Através desse treinamento, foi identificado o 

menor volume de leite que garantisse uma boa mistura do probiótico em pó, avaliado o 

desempenho da equipe de forma continuada, a compreensão e a qualidade dos questionários e 

os problemas ocorridos na execução das atividades. De acordo com os resultados desse 

período de treinamento, que durou três semanas, foram introduzidas alterações nos 

formulários e no fluxograma da pesquisa. Para a apresentação do projeto, foram realizadas 

reuniões com a farmacêutica e as equipes de nutrição, de enfermagem e médica, que prestam 

assistência à unidade neonatal interna.  

Durante a execução do estudo, foram realizadas reuniões regulares para avaliação do 

processo de coleta, recrutamento e intervenção. 

 
3.2.9 Processamento e Análise dos Resultados 

 
Os questionários foram checados regularmente quanto à consistência do 

preenchimento. O processamento dos dados foi realizado com dupla entrada no pacote 

estatístico EPI-INFO versão 6,04, com a finalidade de validar a digitação. A análise estatística 

foi realizada utilizando-se o programa Epi-info versão 6.04 (CDC, Atlanta) e o Statistical 

Package for the Social Sciences (SPSS Inc., Chicago, Ill) versão 12.0. 

 Inicialmente, foi avaliada a comparabilidade das variáveis que caracterizavam a 

amostra entre os grupos estudados, a fim de verificar a eficácia da randomização. 

O teste t de Student foi utilizado para comparar a diferença de médias entre as 

variáveis contínuas e o teste do qui-quadrado para comparar a diferença de proporções entre 

as variáveis categóricas, empregando-se o teste exato de Fisher, quando indicado. Foi 

utilizada a estimativa de sobrevivência de Kaplan-Meier para avaliar o tempo de transição da 
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dieta enteral administrada por sonda para o uso do aleitamento materno entre os dois grupos, 

pelo recurso de estratificação. O estimador produto de Kaplan-Meier (KM) utiliza os 

conceitos de independência de eventos e probabilidade condicional, gerando uma função 

escada, que salta a cada tempo em que ocorreu o evento (transição da dieta). A vantagem da 

análise de sobrevida através do método de KM é que permite examinar o comportamento 

temporal do desfecho e, ao mesmo tempo, leva em consideração as diferenças de tempo de 

seguimento de cada participante do estudo.O teste de hipótese log-rank compara como se deu 

a ocorrência do evento nos dois estratos. Foi considerado estatisticamente significante um 

valor de p ≤ 0,05. 

 

3.2.10 Considerações éticas 

 
Este projeto foi aprovado pelo do Comitê de Ética em Pesquisa do Instituto de 

Medicina Integral Professor Fernando Figueira – IMIP sob o número 812 e registrado no 

International Standard Randomized Controlled Trial (ISRCTN) sob o número 67165178. Os 

pais ou o responsável pela criança foram informados de que a assistência médica prestada 

pelo hospital independeria da concordância dos mesmos em participar da pesquisa; bem como 

sobre os seus objetivos, riscos, benefícios e responsabilidades do pesquisador, e que poderiam 

retirar seu filho da pesquisa a qualquer momento, quando, então, foi solicitado o seu 

consentimento para participar da pesquisa. Foi constituído um comitê de seguimento que 

avaliava os resultados do estudo a cada 6 meses. Todos os RN, após alta da unidade neonatal, 

foram encaminhados para acompanhamento regular em ambulatório de seguimento de 

prematuros da instituição. 

 



 58

3.3 Estudo 2: 

Enterocolite necrosante em recém-nascidos de muito baixo peso: uma análise de 

tendência e fatores associados.  

 
3.3.1 População do Estudo 

Foram estudados recém-nascidos de muito baixo peso (RNMBP) nascidos na 

instituição e admitidos na unidade neonatal de alto risco no período de janeiro de 2003 a 

dezembro de 2007. Excluíram-se os recém-nascidos  com peso de nascimento inferior a 750g, 

ocorrência de  óbito nas primeiras 24 horas de vida, os que apresentaram malformações 

congênitas graves, síndromes genéticas e infecções congênitas diagnosticadas ao nascimento. 

 

3.3.2 Desenho do Estudo 

Estudo longitudinal, retrospectivo, realizado em uma população de 1028 RNMBP, 

nascidos no IMIP, entre os anos de 2003 e 2007, onde foram analisadas a frequência de ECN 

e as características gerais dos recém-nascidos e da assistência a eles prestada  durante os seus 

primeiros 30 dias de vida, com a finalidade de identificar os fatores associados à ocorrência 

desse desfecho. 

 
3.3.3 Coleta de dados 

 
A coleta de dados foi realizada pelo pesquisador principal (médico) e por duas 

assistentes de pesquisa (uma psicóloga e uma bióloga) previamente treinadas, através da 

análise de 1028 prontuários. Foram preenchidos formulários estruturados com perguntas pré-

codificadas sobre as características biológicas dos recém-nascidos, a assistência pré-natal, 

natal, e assistência pós-natal até 30 dias de vida ou até a ocorrência de ECN ou óbito, 

considerando-se o que ocorreu primeiro. Foi considerado o registro em prontuário do  peso ao 

nascer que, segundo a rotina do serviço, é  mensurado no momento do nascimento, utilizando-

se balança eletrônica marca Filizola, modelo BP nº 620/95 com capacidade para 15 Kg, e da 

idade gestacional pelo método de Ballard et al (1991). A relação das crianças nascidas no 

período foi obtida por consulta à base de dados do Sistema de nascidos vivos (SINASC).  
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3.3.4 Definição das variáveis do estudo 

 

Variável desfecho 

 
⋅ Ocorrência de enterocolite necrosante confirmada. Os casos de enterocolite necrosante 

foram definidos pelo registro em prontuário de distensão abdominal e  pneumatose intestinal 

ao exame radiológico de abdome (estágio ≥ 2 pelo critério de Bell modificado por Walsh e 

Kleigman (1986). ( Quadro 1 ) 

 
Variáveis explicativas 

 
� Uso de corticóide antenatal (a partir da 1ª dose) 

� Corioamnionite (presença de febre materna na ausência de outra causa aparente, líquido 

amniótico com odor fétido) 

� Tipo de parto: se transpelviano ou cesárea. 

� Idade gestacional de acordo com a data da última menstruação ou Critério de Ballard et al 

na ausência dessa informação. 

� Sexo e peso ao nascer dos recém-nascidos  

� Avaliação das condições de vitalidade ao nascer pelo Índice de Apgar, no 1º e no 5º 

minutos 

� Tipo de dieta – se de banco de leite humano, leite materno e/ou fórmula 

 
Variáveis de controle 

 
� Dia do Início da dieta enteral - dia em que iniciou qualquer volume de dieta por via enteral 

� Uso de Nutrição parenteral total: idade de início e duração 

� Necessidade de oxigênio suplementar através de ventilação mecânica  

� Uso de antibióticos de largo espectro - idade em dias do início e tipo de antibiótico 

� Cateterismo umbilical – uso de cateter umbilical  

 

3.3. 5 Processamento e análise dos dados 

 
Os questionários foram checados regularmente quanto à consistência do 

preenchimento. O processamento dos dados foi realizado no pacote estatístico EPI-INFO 
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versão 6,04. A análise estatística foi realizada utilizando-se o programa Epi-info versão 6.04 

(CDC, Atlanta) e o Statistical Package for the Social Sciences (SPSS Inc., Chicago, Ill) 

versão 12.0. 

 Utilizou-se o teste do qui-quadrado de tendência para avaliar o comportamento das 

variáveis categóricas ao longo dos cinco anos. A simetria das variáveis contínuas foi 

verificada através do histograma e a análise de variância foi utilizada para comparar as 

diferenças de médias entre as variáveis contínuas. O qui-quadrado foi utilizado para comparar 

as diferenças de proporções, empregando-se o teste exato de Fisher quando indicado. Adotou-

se o valor de p ≤ 0,05 como nível de significância estatística. 

 

3.3. 6 Aspectos éticos 

 

Esse estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa em Seres Humanos do 

IMIP, sob o número 943. 
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4  Resultados 

4.1 Artigo 1 :  Eficácia da suplementação oral de Bifidobacterium breve e Lactobacillus 

casei na ocorrência de enterocolite necrosante em recém-nascidos de muito baixo peso: 

um estudo randomizado, controlado e duplo cego. 

Resumo 

Introdução: Probióticos vêm sendo utilizado na prevenção da enterocolite necrosante (ECN), 

cujos efeitos sobre a função motora intestinal , modulação da resposta inflamatória e da 

função de barreira mucosa são apontados como justificativa para sua  aplicação clínica. 

Objetivo: Avaliar o impacto do uso de Bifidobacterium breve e Lactobacillus casei na 

prevenção da ECN em recém-nascidos prematuros de muito baixo peso (RNMBP). 

Desenho do estudo: Ensaio clínico randomizado controlado e duplo cego foi realizado com 

231 recém-nascidos, alimentados com leite humano ou dieta mista. O grupo de intervenção 

foi composto de 119 RNMBP, que receberam leite humano de banco de leite, suplementado 

com probiótico -Bifidobacterium breve e Lactobacillus casei e o grupo controle era de 112 

RNMBP, que receberam leite humano sem o  probiótico. A ECN foi classificada, utilizando-

se o estadiamento de Bell. 

Resultados: ECN no estágio ≥ 2 foi diagnosticado apenas no grupo controle (p=0,05). O 

tempo para atingir a dieta enteral plena foi mais curto no grupo com probióticos. Através da 

curva de Kaplan-Meier, observou-se que  a transição da via de administração da dieta da 

sonda para o aleitamento materno ocorreu mais precocemente nas crianças do grupo 

probiótico.  

Conclusões: A suplementação oral com Bifidobacterium breve e Lactobacillus casei teve 

impacto na prevenção da enterocolite necrosante a partir do estágio 2 de Bell.Especulamos  

que a melhora na motilidade intestinal contribuiu para esse resultado. 

Palavras-Chave: enterocolite necrosante. Probióticos. Recém-nascido - muito baixo peso 
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Abstract 

Background:  Probiotics have been employed for the prevention of necrotizing enterocolitis 

(NEC), due to their positive effects on intestinal motor function, modulation of inflammatory 

response and mucosal barrier function. 

Objective:  To evaluate the efficacy of Bifidobacterium breve and Lactobacillus casei in 

preventing NEC in very low birth weight (VLBW) preterm infants 

Design:  A double blind, randomized, controlled clinical trial was conducted with 231 preterm 

infants weighing from 750 to 1499g at birth. The intervention group was composed of 119 

infants who received human milk with a probiotic supplementation - Bifidobacterium breve 

and Lactobacillus casei, and a control group of 112 infants, who received human milk 

containing no probiotics. The primary outcome was the occurrence of NEC as defined by 

Bell’s modified criteria. 

Results:  It was found an overall frequency of NEC of 7 (5.9%) cases in the probiotics group 

and 9 (8.0%) in the control group (P=0.70), however, 4 (3.6%) confirmed cases of NEC 

(Bell’s stage ≥2) were only observed in the control group (P=0.05). The mean time to reach 

full enteral feeding was significantly shorter in the group receiving probiotics (15.2 vs 17.4 

days, P=0.02). The Kaplan-Meier survival curves showed a faster transition time from 

orogastric feeding tube to breastfeeding of infants in the probiotics group (P=0.03). 

Conclusions: Oral supplementation of Bifidobacterium breve and Lactobacillus casei had an 

impact on the prevention of NEC (Bell’s stage ≥2). It was considered that an improvement in 

intestinal motility might have contributed to this result. 

Key-Words: necrotizing enterocolitis. Probiotics. very low birthweight infants 
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Introdução 

A enterocolite necrosante (ECN) é a mais grave emergência relacionada ao trato 

digestório no RN prematuro. É uma doença multifatorial na qual a imaturidade funcional do 

intestino tem importante papel na sua patogênese 1-4. O uso de probióticos vem sendo 

defendido por diversos autores na sua prevenção. 5-20.  

Probióticos são suplementos microbianos que, administrados em quantidade adequada, 

têm a capacidade de produzir efeitos benéficos ao hospedeiro. Estudos em animais sugerem 

que os efeitos probióticos podem ser obtidos por bactérias não viáveis ou até pelo DNA 

bacteriano 21,22. Os mecanismos de ação mais frequentemente sugeridos para justificar os 

benefícios dos probióticos são: resistência à colonização, imunomodulação e contribuição 

nutricional 2-4,21-26. Mais recentemente, o papel dos probióticos na função motora intestinal 

tem sido igualmente destacado.27,28,29 

Deshpande et al, em estudo de metanálise, mostraram uma significativa redução do 

risco de ECN em prematuros com o uso de probiótico, e chamam a atenção para a redução no 

tempo para atingir a dieta enteral plena entre os RN que usaram probióticos em três ensaios 

clínicos analisados. 30 O efeito sobre a motilidade intestinal pode ser uma explicação para o 

impacto do uso dos probióticos na prevenção de ECN. 28,29 

Atribui-se aos probióticos uma ação espécie-especifica. 28 Apesar das Bifidobactérias 

pertencerem à microbiota dominante do trato digestório humano 31, existem poucos ensaios 

clínicos randomizados em recém-nascidos humanos com bifidobactérias analisando a 

prevenção da ECN como desfecho 1,32. Acredita-se que a modulação da resposta imune pode 

ser obtida quando um ou mais probióticos são consumidos concomitantemente e atuam 

sinergicamente 5,20 
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O objetivo desse estudo foi avaliar a eficácia da utilização combinada de 

Bifidobacterium breve e Lactobacillus casei na ocorrência de enterocolite necrosante em 

recém-nascidos de muito baixo peso (RNMBP). 

 

Método 

 

Desenho do estudo  

Um ensaio clínico randomizado e duplo-cego foi desenvolvido no qual probiótico 

adicionado ao leite humano ou apenas o leite humano foram administrados diariamente para 

recém-nascidos pré-termo durante o primeiro mês de vida. O desfecho avaliado foi a 

ocorrência de enterocolite necrosante, classificada segundo o estadiamento de Bell 

modificado por Walsh e Kleigman38 . 

 

População de Estudo 

O estudo foi conduzido no Instituto de Medicina Integral Professor Fernando Figueira 

(IMIP), na cidade do Recife, Nordeste do Brasil, cuja maternidade é de referência para o 

atendimento a gestante de alto-risco. Foram incluídas todas as crianças nascidas no local do 

estudo e admitidas na unidade neonatal de alto risco com peso de nascimento entre 750 e 

1500g, sem malformações congênitas maiores ou alterações cromossômicas previamente 

diagnosticadas que acarretassem risco de vida para os pacientes e/ou diagnóstico de infecção 

congênita ao nascimento. As crianças foram pesadas dentro da primeira hora de vida pelo 

neonatologista da sala de parto, em  balança eletrônica marca Filizola, modelo BP nº 620/95, 

capacidade 15 Kg, e a idade gestacional foi estimada pela avaliação clínica, dentro das 

primeiras 24 horas de vida, pelo método de Ballard 39. 

Após a avaliação inicial dos critérios de elegibilidade, as mães foram informadas sobre 

os procedimentos do estudo e, após a obtenção do seu consentimento formal, eram realizadas 
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entrevistas utilizando-se formulário com perguntas fechadas e pré-codificadas sobre 

morbidades e condições da assistência pré-natal e do parto. 

 

Tamanho da amostra 

Para o cálculo do tamanho da amostra, tomou-se como base a incidência de 

enterocolite necrosante confirmada  no local de realização do estudo referente aos dois 

últimos anos, que foi de 10%. Adotando-se um erro alfa de 0,05, um poder do estudo de 80% 

e estimando-se uma redução na incidência de enterocolite necrosante de 60%, o número de 

recém-nascidos necessários foi de 282 em cada grupo de estudo. De acordo com a taxa de 

ocupação do hospital, o período previsto do estudo seria de dois anos. Após um ano de início 

da intervenção, o comitê de segmento observou maior benefício em um dos grupos, 

orientando a interrupção do estudo, finalizando-o com 231 participantes, sendo 119 no grupo 

com probiótico e 112 no grupo controle. (Figura 1) 

 

Considerações éticas 

As mães foram informadas quanto à confidencialidade dos dados e sabiam que 

poderiam retirar seu filho da pesquisa a qualquer momento. A pesquisa foi aprovada no 

Comitê de Ética em Pesquisa do Instituto de Medicina Integral Professor Fernando Figueira 

sob o número 812 e registrada no International Standard Randomized Controlled Trial sob o 

número 67165178 (ISRCTN). Comitê de seguimento externo avaliava os resultados a cada 6 

meses. 

 

 

Randomização 

A randomização foi feita por blocos de 10 através da lista de números gerada no sub-

programa Epitable do Epi info 6.04. Duas pessoas treinadas e externas à unidade neonatal 
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eram responsáveis pela obtenção dessa lista. As crianças eram distribuídas de forma 

randômica nos grupos probiótico e de controle. Um envelope lacrado com número de 

identificação (ID) em ordem crescente, contendo a informação sobre o grupo a que pertencia, 

era destinado a cada criança e encaminhado para ser aberto no setor de nutrição do hospital. A 

entrevista materna, recrutamento das crianças e encaminhamento dos envelopes para o setor 

de nutrição eram realizadas por três assistentes de pesquisa previamente treinados que não 

faziam parte da equipe da unidade neonatal. A preparação da suplementação (fracionamento 

do leite e adição do probiótico) foi realizada por duas auxiliares de nutrição supervisionadas 

por nutricionista que não tinha contato com a equipe, nem com os pacientes da unidade 

neonatal. 

 

Intervenção e desfecho 

A intervenção foi iniciada no segundo dia de vida para todas as crianças e mantida até 

30 dias de vida completos ou até a ocorrência de enterocolite necrosante, alta ou óbito, 

considerando o que ocorresse primeiro. As crianças do grupo probiótico recebiam, às 9 horas 

da manhã, 3 ml de leite humano de banco de leite adicionados com Lactobacillus casei e 

Bifidobacterium breve – meio envelope do Yakult LB® correspondendo à dose de 3,5 X 107 a 

3,5x 10 9 UFC. As crianças do grupo controle recebiam, no mesmo horário, o mesmo volume 

do leite humano de banco de leite sem adição do probiótico. O probiótico e/ou leite de banco 

de leite eram oferecidos em copos identificados com os respectivos nomes dos recém-

nascidos entre 30 e 60 minutos após o preparo, mesmo que a dieta estivesse suspensa. Para as 

crianças que se encontravam com sonda orogástrica, essa era mantida fechada por 1 hora após 

a administração do probiotico ou do leite de banco de leite no caso do grupo controle. Nem a 

equipe médica responsável pelo acompanhamento da criança nem os pesquisadores tinham 

conhecimento do grupo no qual as crianças estavam alocadas. 
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O desfecho avaliado foi a ocorrência de enterocolite necrosante, definido pelo 

estadiamento de Bell,e modificado por Walsh e Kleigman38 

 

Morbidades, procedimentos e dieta 

As crianças foram acompanhadas durante 30 dias com avaliação diária do peso, 

informações sobre a assistência prestada e rotina nutricional. Foram utilizados formulários 

codificados onde eram feitos registros de medicações utilizadas, uso de oxigenadores, tipo de 

acesso venoso e  nutrição parenteral. Em relação à dieta enteral, foram obtidas informações 

sobre o início, tipo, volume, via de administração e progressão da dieta. Essas informações 

eram obtidas diariamente, através dos registros feitos nos prontuários dos pacientes pelas 

equipes médica e de enfermagem responsáveis pela assistência aos RN e que não tinham 

conhecimento do grupo a que cada criança pertencia. 

 

Análise estatística 

A análise estatística foi realizada utilizando-se o programa Epi-info versão 6.04 (CDC, 

Atlanta) e o Statistical Package for the Social Sciences (SPSS Inc., Chicago, Ill) versão 12.0. 

O teste t de Student foi utilizado para comparar variáveis contínuas, e o qui-quadrado, para as 

variáveis categóricas. Empregou-se o teste exato de Fisher quando indicado. Foi utilizada a 

estimativa de sobrevivência de Kaplan-Meier para avaliar o tempo para a transição da via de 

administração da dieta da sonda para o aleitamento materno, adotando-se o teste log-rank para 

a comparação da diferença entre os grupos. Foi considerado estatisticamente significante um 

valor de p ≤ 0,05. 

Resultados 

Um total de 231 RN participou do estudo no período de maio de 2007 a abril de 2008, 

sendo 119 no grupo com probiótico e 112 no grupo controle. As características iniciais dos 

RN foram semelhantes nos dois grupos e são apresentados na Tabela 1. Casos de ECN 
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considerando todos os estágios ocorreram em ambos os grupos (p=0,70), entretanto, casos de 

ECN confirmados (estágio ≥ 2) foram observados apenas no grupo controle (p=0,05). (Figura 

2) 

Embora não tenha havido diferença entre os grupos em relação à idade de início da 

dieta enteral e na sua velocidade de progressão, as crianças do grupo probiótico atingiram o 

volume de dieta enteral plena mais rapidamente que aquelas do grupo controle.( p=0,02) 

(Tabela 2). A estimativa da curva de sobrevida pelo método de Kaplan-Meier para avaliar o 

tempo para a transição completa da sonda para o aleitamento materno mostrou que esse tempo 

foi mais curto no grupo com probiótico (p= 0,03). (Figuras 3)  

 

Discussão 

Algumas metanálises já demonstraram o efeito protetor dos probióticos na prevenção 

da ECN, embora se observem diferenças entre tipo de microorganismos utilizados, dose e 

tempo de utilização. 30,33,34 Em poucos ensaios clínicos randomizados  para avaliar  a 

prevenção da enterocolite necrosante, foi utilizada a associação de lactobacilos e 

bifidobactérias 1,32. Têm sido relatadas diferentes respostas entre as diversas bactérias 

probióticas, seja na capacidade de adesão à mucosa intestinal, no controle da produção de 

citocinas inflamatórias 9,21,22 ou na normalização da função motora intestinal 28. Estudos em 

animais isentos de bactérias (germ-free) demonstram que efeitos sobre a função intestinal 

observados por determinadas espécies de bactérias não podem ser extrapolados para outras. 28 

O Bifidobacterium breve é, dentro do grupo bifidus, o mais frequentemente encontrado em 

prematuros, parecendo haver uma melhor afinidade com o intestino ainda não totalmente 

desenvolvido6,16.  

Utilizamos como probiótico um composto de Lactobacilos casei e Bifidobacterium 

breve, e os casos confirmados de ECN ( estágio ≥ 2) só ocorreram no grupo controle 

(p=0,05), sugerindo que o uso de probiótico pode prevenir a ocorrência desse desfecho. 
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Apesar de alguns estudos avaliarem a ocorrência global da ECN ressaltamos que, pelo critério 

utilizado, consideram-se casos confirmados apenas aqueles classificados a partir do estágio 2 

,uma vez que, no estágio inicial, podem ser incluídas outras condições mórbidas que levam à 

distensão abdominal, com patogenia distinta da ECN.  

A utilização de probióticos na prática clínica vem sendo defendida como uma tentativa 

de mimetizar a microbiota natural para obter os seus efeitos benéficos, referidos pela maioria 

dos autores como relacionados à melhora da função de barreira mucosa contra a colonização 

de enteropatógenos, imunoestimulação e imunomodulação 29. Pesquisas baseadas na biologia 

molecular sobre o papel da microbiota intestinal, entretanto, vem indicando que a colonização 

normal com bactérias comensais  modifica  a expressão de grupo de genes envolvidos não 

apenas na imunidade e função de barreira mucosa mas também na motilidade e 

neurotransmissão. 28 Analisamos no presente estudo, o tempo para atingir uma dieta enteral 

plena, aqui considerada como um volume de 150 ml/Kg/dia , como um indicador indireto da 

motilidade intestinal, sendo observada uma redução nesse tempo no grupo que utilizou o 

probiótico, concordando com estudos anteriores1,6,19,30 

Sabe-se que a patogênese da ECN engloba uma série de fatores cuja prematuridade é 

considerada o principal fator de risco para a sua ocorrência. Acredita-se hoje que os modelos 

animais criados para estudo da ECN reproduzem situações que explicariam a patogenia desse 

quadro em crianças a termo, não sendo adequados para os prematuros. Ao contrário das 

crianças a termo, onde a isquemia e a injuria hipóxica têm papel preponderante na sua 

patogenia, a ECN do prematuro tem, na presença do substrato alimentar em um intestino 

funcionalmente imaturo e inadequadamente colonizado, a provável explicação para a cascata 

de eventos que culminam com a injúria intestinal. 29 

 Pesquisas em humanos e em animais têm demonstrado que o desenvolvimento da 

motilidade gastrointestinal se inicia no segundo semestre da gestação e desenvolve-se até o 

terceiro trimestre. O esvaziamento gástrico é mais lento em prematuros que nos RN a termo. 
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A propulsão de ondas através do intestino não é observada antes de 33 a 34 semanas de 

gestação. O aumento do volume residual gástrico (antro), consequência do esvaziamento mais 

lento bem como o atraso no trânsito intestinal, associado a uma função digestiva deficiente, 

pode expor o intestino imaturo a substâncias lesivas. 40,41,42  

Recente metanálise vem apontando para o provável efeito do probiótico sobre a 

maturação do trato GI 30. É sabido que a microflora intestinal participa da manutenção da 

função motora do trato gastrointestinal através da liberação de substâncias bacterianas. O 

tecido linfóide associado ao intestino modula várias funções digestivas através de mediadores 

das células imunes, e a microflora intestinal é essencial para o desenvolvimento desse tecido. 

Indrio et al demonstraram aumento da motilidade intestinal e do esvaziamento gástrico 

utilizando lactobacilos reuteri em prematuros 43. Estudo recente, conduzido por Rougè et al, 

mostrou melhora no tempo para atingir a dieta enteral plena em crianças nascidas acima de 

1000g com o uso de probióticos 17. É possível que o efeito protetor do probiótico na 

prevenção da ECN se deva à sua atuação na melhora da motilidade intestinal.  

Consideramos a transição da dieta da sonda para o aleitamento materno como mais um 

indicador da maturação da função motora do trato digestório no grupo de recém-nascido.  Foi 

possível fazer a transição da via de administração da dieta mais precocemente no grupo com 

probiótico em relação ao grupo controle. A rotina para essa transição é baseada na avaliação 

individualizada da coordenação da respiração com a sucção-deglutição. Não identificamos 

ensaios clínicos com o uso de probióticos que avaliassem a transição da via de administração 

da dieta, mas os benefícios da antecipação do aleitamento materno em uma população 

submetida a tantos riscos sugerem que esse desfecho seja melhor estudado  em pesquisas 

futuras. A exemplo de ensaios clínicos anteriores 1, 2, 4, 6, 7,13-16,32, não observamos 

complicações relacionadas ao uso de probióticos apesar desse estudo não ter sido desenhado 

para esse objetivo. 
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Em resumo, esse estudo avaliou a administração de B. breve e L. casei em RNMBP, 

cujo desfecho foi a ocorrência de ECN. A utilização do probiótico teve efeito protetor em 

relação à ocorrência de ECN no estágio ≥ 2 pelo critério de Bell, associado a uma melhora da 

motilidade intestinal, avaliada através do tempo para atingir a dieta enteral plena.  O número 

de estudos publicados até o momento utilizando a associação de Lactobacilos e 

Bifidobacterias na prevenção da ECN é escasso. Considerando que os efeitos dos probióticos 

são espécie-específicos, a existência ou não de microorganismos probióticos mais adequados 

para serem utilizados na prevenção da enterocolite necrosante em prematuros é mais uma 

questão a ser respondida.  
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Figura 1:Perfil do ensaio clinico 

 

 

 

 

 

 

 

 

258 RN com peso 750 -1500g admitidos na 

Unidade neonatal no período do estudo 

12 não elegíveis.                                       

3 sem consentimento dos  pais. 

243 randomizados 

122 probiotico 121 controle 

3 óbitos ocorreram antes 

do início da intervenção 

9 óbitos ocorreram antes  do 

início da intervenção 

119 probiótico 112 controle 

 



 76

Tabela 1 - Características dos RNMBP que usaram probióticos e o grupo controle. 
 
 

1 Média (Desvio Padrão)     2  Nutrição parenteral total 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Grupo probiótico (n=119) Grupo controle (n=112)    Valor de      p 

Uso de Corticóide antenatal  (n /%) 96 82,0 92 82,1 0,87 

Rotura das membranas > 12 h   (n /%) 35 29,4 28 25,0 0,54 

Parto cesárea   (n/%) 64 53,8 55 49,1 0,56 

Gemelaridade   (n/%) 19 15,9 25 22,3 0,23 

Apgar 1º minuto1  5,7  (2,4) 6,1    ( 2,3)                 0,39 

Apgar 5º minuto1 7,9  (1,5) 8,1  (1,3) 0,39 

Sexo     Masculino   (n/%) 58 48,7 55 49,1 0,93 

Peso <  percentil 10   (n/%) 26 21,8 20 17,9 0,55 

Peso nascimento (g)1 1194,7 (206,3) 1151,4 (224,9) 0,13 

Idade gestacional (semanas)1 29,5 (2,5) 29,2 (2,6) 0,25 

Cateter umbilical (n /%) 90 75,6 87 77,7 0,83 

Surfactante exógeno (n/ %) 56 47,1 48 42,9 0,61 

Aminas vasoativas (n/ %) 26 21,8 27 24,1 0,80 

Uso de teofilina/ cafeína 48 40,3 41 36,6 0,65 

Uso de Dexametasona 11 9,2 16 14,3 0,32 

Tempo de NPT2 (dias) 11,4 (7,7) 10,7 (7,2) 0,50 

Tempo de uso antibiótico1  (dias) 13,7 (9,6) 14,7 ( 9,8) 0,49 

Tempo de oxigenioterapia1  (dias) 11,9 (10,3) 12.9 (10,6) 0,47 



 77

 

 

Figura 2 – Ocorrência global de  ECN e ECN confirmada (estágio  ≥  2 pelo critério de Bell37) em 
RNMBP que usaram probióticos e o grupo controle. 
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Tabela 2 – Características da dieta enteral em RNMBP que fizeram probióticos e grupo controle. 

1 Média (DP) 
2 Mediana (25° - 75°) 
 

 
 
 
 
 

Figura 3 - Probabilidade de sobrevida acumulada para a transição completa da sonda para o 
aleitamento materno entre os grupos com  e sem probiótico (método de Kaplan-Meier). 

Grupo probiótico   

 Grupo controle 

 

 Grupo probiótico (n =119) Grupo controle ( n= 112) p  

      

Idade de início da dieta enteral 1   (dias)     2,7 1,9 2,6 1,1 0,46 

Leite humano exclusivo e/ou como dieta predominante (dias) 1 24,5 6,7 24,1 5,7 0,65 

Volume progressão da dieta  2  (ml/kg/dia) 12,3 6,12- 17,8 11,8 5,9 – 17, 0,85 

Tempo para atingir a dieta enteral plena (dias)1 15,15 5,2 17,4 5,7 0,02 

Recuperação do peso do nascimento até 14 dias de vida (n /%) 50 42,0 51 45,5 0,82 
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4.2 Artigo 2 : Enterocolite necrosante em recém-nascidos de muito baixo peso: uma 
análise de tendência e fatores associados 

 

 

Objetivo: Avaliar a frequência de enterocolite necrosante em recém-nascidos de muito baixo 

peso e descrever fatores associados. 

 

Método: Estudo longitudinal retrospectivo em uma amostra de 1028 recém-nascidos, na qual 

foram analisadas a frequência de ECN e as caracteristicas da assistência a eles prestada em 

um periodo de cinco anos. Após a identificação dos casos de ECN, avaliaram-se fatores 

associados à ocorrência desse desfecho, como uso de corticóide ante-natal, uso prévio de 

antibióticos, cateterismo umbilical e dietas parenteral e enteral. Enterocolite necrosante foi 

definida  pelo critério de Bell (estágio ≥ 2). Utilizou-se o qui-quadrado de tendência para 

avaliar o comportamento das variáveis categóricas ao longo dos cinco anos.  

 

Resultados: Observaram-se 55/1028 casos de ECN (5,3%). Houve redução na frequência de 

ECN nos dois últimos anos avaliados (2006 e 2007) sem significância estatística (p=0,45). 

Observou-se redução na média de idade gestacional e na utilização de dieta exclusiva com 

fórmulas (p<0,001) e aumento da utilização de corticoide antenatal e de leite humano 

(p<0,001). O uso previo de antibiótico foi associado à maior ocorrência de enterocolite (p= 

0,04). 

 

Conclusões: A frequência de ECN foi variável sem nenhuma tendência de ascensão ou 

queda. A melhor cobertura de corticóide antenatal, aumento na utilização de leite materno 

exclusivo e redução no consumo de fórmula podem ter sido responsáveis pela manutenção da 

frequência da ECN apesar de tratar-se de população com risco crescente para a doença. 

 

Palavras-Chave: enterocolite necrosante. recém-nascido - muito baixo peso 
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Abstract 

 

Objective. Assess the frequency of necrotizing enterocolitis in newborn at very low weight 

and describe associated factors. 

Method. A retrospective longitudinal study in a sample of 1028 newborn, which were 

analyzed the frequency of NEC and the characteristics of the assistance they were provided in 

a period of five years. After identifying the NEC cases, factors were evaluated associating to 

the occurrence of this outcome, such as corticosteroids ante-natal, previous use of antibiotics, 

umbilical catheterization and parenteral and enteral diets.  Necrotizing enterocolitis was 

defined by the criterion of Bell  (stage ≥  2).  The trend of chi-square was used to evaluate the 

behavior of categorical variables over the five years. 

Results.  55 out of 1028 of  the NEC cases (5.3%) were observed that there was a reduction in 

the frequency of NEC evaluated in the past two years (2006 and 2007) with no statistical 

significance (p=0.45).  An observation was done on the reduction in the mean of the 

gestational age and the use of formulas in an exclusive diet (p<0.001) and the increased use of 

antenatal corticoid and human milk (p<0.001). The previous use of antibiotic was associated 

with greater occurrence (p= 0,04). 

Conclusions. An incidence of NEC was variable without any tendency to rise or fall.  The 

best coverage of antenatal corticosteroids, the increased use of exclusive breastfeeding and 

reduction in consumption of formulas may have been responsible for maintaining the 

frequency of NEC although this is the population with increased risk for the disease. 

Key-Words: necrotizing enterocolitis; very low birthweight infants 
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Introdução 

 

Enterocolite necrosante (ECN) é uma importante causa de morbiletalidade em 

prematuros, sendo uma das mais graves complicações relacionada ao tubo digestório nesse 

grupo de crianças. Apresenta uma incidência variável e inversamente proporcional à idade 

gestacional. Considera-se que cerca de 12% das crianças de muito baixo peso (peso de 

nascimento abaixo de 1500 g ) podem ser atingidas por essa doença, e dessas, 30%  ou mais 

poderão evoluir para o óbito.1,2  

A patogênese da ECN é multifatorial e complexa; a prematuridade é considerada o 

principal fator de risco para a  sua ocorrência, 3,4 e as medidas de prevenção ainda não são 

consistentemente efetivas. 1,4,5,6 

A ocorrência de ECN é preocupante, pois, na maioria das vezes, acomete recém-

nascidos que sobreviveram aos agravos do período neonatal precoce. A magnitude desse 

problema fica mais evidente quando se observa que, mesmo aqueles que sobrevivem à 

doença, podem apresentar evolução desfavorável relacionada tanto a complicações pós-

cirúrgicas quanto aos desenvolvimentos neurológico, visual e auditivo.1,3   

A manutenção da alta taxa de morbiletalidade da ECN nos últimos anos tem 

estimulado os pesquisadores a reexaminar os fatores epidemiológicos e pesquisar estratégias 

para sua prevenção. 2,4,5  

Este estudo tem como objetivo avaliar a frequência de ECN, no período de 2003 a 

2007, em crianças nascidas com muito baixo peso em uma unidade neonatal de alto risco e 

identificar fatores associados à sua ocorrência. 

 

Método 

O estudo foi realizado na Unidade Neonatal Interna do Instituto de Medicina Integral 

Professor Fernando Figueira (IMIP), que  é uma instituição filantrópica de ensino e pesquisa , 

sendo referência para gestações de alto risco, com uma média de 460 partos ao mês. Essa 

unidade neonatal destina-se ao atendimento das crianças nascidas na instituição. Possui 18 

leitos de UTI e 32 leitos de cuidados semi-intensivos.  

Foram incluídos no estudo recém-nascidos de muito baixo peso (RNMBP) nascidos na 

instituição e admitidos na unidade neonatal de alto risco no período de janeiro de 2003 a 

dezembro de 2007. Excluíram-se os recém-nascidos  com peso de nascimento inferior a 750g, 
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ocorrência de  óbito nas primeiras 24 horas de vida, os que apresentaram malformações 

congênitas graves, síndromes genéticas e infecções congênitas diagnosticadas ao nascimento. 

Realizou-se estudo longitudinal, retrospectivo, no qual foram analisadas a frequência 

de ECN e as caracteristicas gerais dos recém-nascidos e da assistencia a eles prestada em um 

período de cinco anos. Após a identificação dos casos de ECN, avaliaram-se fatores 

associados à ocorrência desse desfecho, como uso de corticóide ante-natal, uso prévio de 

antibióticos, cateterismo umbilical e dietas parenteral e enteral.  

   A coleta de dados foi realizada através da análise de prontuários, sendo preenchidos 

formulários estruturados com perguntas pré-codificadas sobre as características biológicas dos 

recém-nascidos, a assistência pré-natal, a natal, e  a assistência pós-natal até 30 dias de vida 

ou até a ocorrência de ECN ou óbito, considerando o que ocorreu primeiro. Os casos de ECN 

foram definidos pela presença de distensão abdominal e pneumatose intestinal ao exame 

radiológico de abdome (estágio ≥ 2 pelo critério de Bell 7). Foi considerado o registro em 

prontuário do  peso ao nascer que, segundo a rotina do serviço, é  mensurado no momento do 

nascimento, utilizando-se balança eletrônica marca Filizola, modelo BP nº 620/95, com 

capacidade para  15 Kg,  e da idade gestacional pelo método de Ballard.8  A relação das 

crianças nascidas no período foi obtida por consulta à base de dados do Sistema de Nascidos 

Vivos (SINASC),  através do núcleo de epidemiologia da instituição. 

O processamento e a análise dos dados foram realizados no pacote estatístico Epi-

Info, versão 6.04 (CDC, Atlanta) e no Statistical Package for the Social Sciences (SPSS Inc., 

Chicago, Ill), versão 12.0. Utilizou-se o teste do qui-quadrado de tendência para avaliar o 

comportamento das variáveis categóricas ao longo dos cinco anos. O teste t de Student foi 

empregado para comparar as diferenças de média entre as variáveis contínuas, e o qui-

quadrado, para as diferenças de proporção entre as variáveis categóricas, empregando-se o 

teste exato de Fisher, quando indicado. Adotou-se o valor de p ≤ 0,05 como nível de 

significância estatística. 

 Esse estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa em Seres Humanos do 

IMIP com protocolo de no 943. 

 

Resultados 

 

Foram estudadas 1028 crianças e ENC foi observada em 55 (5,3%),e dessas, 20 (36%) 

evoluíram para o óbito. A ocorrência de ECN  por ano estudado é apresentada  na Figura 1. O 

ano de 2005 foi o que apresentou o maior número de casos, 19/204. Na  Tabela 1, estão 
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registradas algumas características desses RN e os cuidados pré- e pós-natais, a cada ano. Não 

houve diferença entre a média de peso ao nascer, mas observou-se idade gestacional mais 

baixa nos últimos anos analisados (p<0,001). Em relação aos cuidados perinatais durante os 

cinco anos, observou-se aumento da utilização de corticóide  antenatal e  destaca-se  tendência 

de aumento no número de crianças que utilizaram antibióticos e nutrição parenteral 

(p<0,001); em relação à dieta enteral, houve um aumento no consumo de leite materno 

exclusivo por mais de 7 dias e redução no consumo de fórmulas (p<0,001). 

A análise das crianças que apresentaram ECN é apresentada na Tabela 2. O uso prévio 

de antibióticos  foi o único fator que  esteve associado com maior frequência de  ECN 

(p=0,04) e foi observada  uma significância estatística limítrofe (p=0,07) com um maior 

percentual de ECN entre as crianças que fizeram uso de nutrição parenteral. Embora não 

tenha mostrado diferença significante, a ECN ocorreu em maior proporção nas crianças que 

iniciaram a dieta enteral (p= 0,14), e o uso de leite humano exclusivo por mais de sete dias foi 

associado com menor frequência desse desfecho (p=0,07).  

 

Discussão 

 

A ECN é uma doença de ocorrência pós-natal com considerável variação de incidência 

entre os diversos serviços. Ocorre de forma predominante em prematuros, principalmente, 

naqueles com peso de nascimento inferior a 1500g. 4, 9,10 

 Apesar da ECN ser descrita como de ocorrência esporádica, existem algumas 

publicações que relatam prováveis surtos dessa doença.11,12 Meinzen-Derr et al questionam os 

critérios utilizados pela maioria dos autores para a definição desses surtos, pois os períodos 

relatados como de maior incidência podem ser  uma variação natural da ocorrência da doença. 

Por outro lado, observa-se que muitos serviços que relatam baixas taxas de ECN não 

apresentam o comportamento histórico dessa incidência, e os dados relacionados a um único 

período podem não traduzir a situação da ECN para aquela determinada UTI neonatal.13  

Para uma melhor compreensão do comportamento da ECN na nossa unidade neonatal, 

foi realizada  uma avaliação dessa ocorrência, nos primeiros 30 dias de vida, em um período 

de cinco anos. Estudamos recém-nascidos de maior risco para essa doença, que são os 

RNMBP. Foi encontrada uma frequência de 5,3%, com variações entre os anos estudados. 

Incluímos como caso apenas aqueles que apresentavam pneumatose intestinal (Estágio ≥ 2 

pelo critério de Bell), evitando-se a  supernotificação observada por outros critérios, em que  

quadros como a  perfuração intestinal focal (PIF) podem ser incluídos. O presente estudo 
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mostrou uma variação no número de casos a cada ano, sendo maior no ano de 2005; 

entretanto, apesar da redução na frequência de ECN nos dois últimos anos (2006 e 2007),  

essa tendência não se  mostrou com significância estatística. Acreditamos que sejam 

necessários mais anos de observação para melhor compreensão do comportamento da ECN no 

nosso serviço.  

Em relação às características dos RN, observou-se redução na média da idade 

gestacional associada ao aumento do uso de antimicrobianos e de nutrição parenteral. A 

prematuridade é considerada o principal fator  de risco para a ocorrência  de ECN. 1,14,15 O 

aumento dessa susceptibilidade é atribuído ao grau de imaturidade intestinal relacionado às 

funções motora e digestiva, integridade e função da defesa mucosa local, regulação da 

resposta inflamatória gastrointestinal, respostas hemodinâmicas das circulações esplâncnicas e 

sistêmicas, associado à presença do substrato na luz do intestino e modificação no padrão de 

colonização intestinal 1,16 

 O uso de antimicrobianos interfere no padrão de colonização intestinal do recém-

nascido, pois leva à supressão de bactérias anaeróbicas com consequente desequilíbrio da 

microflora endógena, podendo esse desequilíbrio ser  transitório, ou  prolongar-se por algum 

período após o seu uso. 14, 16, 17,18 As características da microflora endógena do prematuro vêm 

sendo apontadas em diversos estudos como fator de grande importância para a cascata de 

eventos que culminam com a ocorrência da ECN 16,19,20. A maioria dos RNMBP apresenta 

comorbidades, impedindo ou retardando o início da dieta por via enteral, com necessidade da 

utilização de nutrição parenteral. A tendência de idade gestacional mais baixa  associada ao 

maior consumo de antibióticos e de nutrição parenteral observados no nosso estudo 

caracteriza uma população de maior gravidade e com maior risco para a ECN.  

Por outro lado, rotinas médicas que se relacionam com  a redução da ocorrência da ECN 

foram implementadas ao longo dos cinco anos, como aumento do uso do corticóide antenatal, 

redução no consumo de fórmula e maior tempo de utilização de leite materno exclusivo. 

Estudos clínicos têm mostrado que o uso antenatal de corticóides reduz a incidência de ECN. 
1,4,14,18 O fator de ativação plaquetária (FAP) é um mediador pró-inflamatório da injúria 

intestinal, cujo efeito sistêmico em estudos animais é similar à apresentação clínica de 

crianças com ECN grave e inclui choque, isquemia e necrose intestinal, mostrando ser um 

importante mediador inflamatório na fisiopatologia da doença. A FAP-acetilhidrolase é a 

enzima responsável pela degradação do fator de ativação plaquetária, apresentando níveis 

baixos ao nascimento, só atingindo os níveis do adulto a partir da 6ª semana de vida. A 

dexametasona estimula a atividade da FAP-acetilhidrolase, o que pode explicar o efeito 
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protetor do corticóide antenatal para a ECN. 16,19,21,22 Acredita-se, ainda, que o padrão de 

motilidade intestinal do prematuro favoreça o supercrescimento bacteriano, culminando com a 

cascata de eventos da ECN,  existindo relatos que o tratamento antenatal com betametasona 

teria efeito na maturação da função motora intestinal e não apenas na inibição da resposta 

inflamatória. 23 

O leite materno exerce uma forte ação seletiva sobre a microflora e é o melhor exemplo 

de como a dieta pode influenciar a microbiota e como esse ecossistema pode atuar na saúde e 

nos processos fisiológicos do indivíduo. A partir de 10 dias de vida, o intestino da maioria dos 

RN a termo é colonizado com flora bacteriana heterogênea, predominando bifidobactérias 

naqueles alimentados com leite humano, tornando-se diversificada, sem predomínio de 

nenhuma espécie nas crianças alimentadas com fórmulas. As bifidobactérias são mais 

tolerantes ao pH baixo intestinal dos bebês amamentados. Atribui-se aos oligossacarídeos 

componentes do leite materno o papel bifidogênico mais potente. 24,25,26,27,28 O uso de leite 

materno tem sido advogado como uma forma de prevenir ECN. Barlow et al demonstraram, 

há mais de 30 anos, que o leite materno teve efeito protetor para ECN em roedores. 

Entretanto, observou-se, posteriormente, a ocorrência de ECN em crianças em aleitamento 

materno exclusivo, principalmente em leites refrigerados ou pasteurizados. Alguns 

investigadores sugerem que o uso de leite materno reduz a gravidade da ECN 14,29,30 O maior 

risco de ECN em crianças alimentadas exclusivamente com fórmulas foi demonstrado por 

Lucas et al em um estudo multicêntrico com uma amostra representativa. 24  

O IMIP é uma instituição que possui  uma política de estímulo ao aleitamento materno 

para todas as crianças e, a partir do ano de 2005, a UTI neonatal intensificou uma estratégia 

de apoio às mães dos prematuros extremos com esse objetivo. Não observamos, na população 

estudada, crianças que usaram apenas fórmula durante todo o período de internação, por isso 

utilizamos o uso exclusivo de fórmula por mais de um dia como um indicador de uma dieta de 

risco para a ECN.  

Contrapondo-se ao aumento da gravidade dos recém-nascidos nos cinco anos estudados, 

observou-se, no presente estudo, melhor cobertura de corticóide antenatal, aumento na 

utilização de leite materno exclusivo e redução no consumo de fórmula. Especulamos que 

essas medidas podem ter sido responsáveis pela manutenção da frequência da ECN, apesar de 

tratar-se de  população cada vez mais de risco para essa doença. 

Quando avaliamos os casos de ECN comparados com as demais crianças, notamos que 

apenas o uso de antibiótico prévio mostrou uma diferença com significância estatística entre 

os dois grupos, sugerindo que o desequilíbrio da microflora endógena pode ter importante 
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papel na patogênese da doença. Não observamos diferença na frequência de ECN quando 

consideramos a utilização de corticóide antenatal e  uso de fórmula na dieta enteral. Apesar de 

não ter-se mostrado estatisticamente significante, o consumo mais prolongado de leite 

humano exclusivo foi associado com menor frequência de ECN.  

Acreditamos que, por tratar-se de uma doença de patogênese multifatorial, o impacto de 

algumas ações isoladas pode não ser identificado. O caráter devastador da ECN, não apenas 

pela sua alta letalidade, mas também por ter sido demonstrada evolução insatisfatória 

relacionada a complicações a médio e longo prazos, torna premente a necessidade de se 

identificar estratégias de prevenção eficientes. Diante de uma população de risco, as medidas 

que podem contribuir para a prevenção da ECN são aquelas que favoreçam a instalação ou 

manutenção de uma microbiota mais fisiológica, seja pelo uso racional de antibióticos, seja 

por moduladores da microflora endógena, como o maior consumo de leite humano por esses 

prematuros. 
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χ2 de tendência – p=0,45 

 

Figura 1 – Ocorrência de enterocolite necrosante  em recém-nascidos de muito baixo peso. 

     Fonte: IMIP, 2003 a 2007. 
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Tabela 1 - Características biológicas e da assistência aos 1028 recém-nascidos de muito 
baixo peso 

Fonte: IMIP, 2003 a 2007. 

 

2003 2004 2005 2006 2007    

Variáveis n=198 n=197 n=204 n=234 N=195 p 

Peso(g) 1 1151 (205,0) 1184 (205,1) 1154 (200,2) 1167 (222,7) 1151 (224,9) 0,99 

Idade gestacional (sem)1 31,6 (2,1) 32,0 (2,1) 30,0 (2,7) 29,5 (3,1) 29,2 (2,6) < 0,001 

Cesárea (n/%) 96 (48,5) 96 (48,7) 90 (44,1) 107 (45,7) 99 (50,8) 0,92* 

Apgar 1º minuto < 7 (n/%) 102 (51,5) 95 (48,2) 104 (50,9) 118 (50,4) 95 (48,7) 0,77* 

Apgar  5º minuto  < 7 (n/%) 41 (20,7) 27 (13,7) 39 (19,1) 43 (18,4) 26 (13,3) 0,25* 

Corticóide antenatal (n/%) 55 (27,8) 89 (45,2) 105 (51,5) 126 (53,9) 142 (72,8) < 0,001* 

Uso antibiótico  ( n/%) 147 (74,2) 164 (83,2) 166 (81,4) 196 (83,8) 174 (89,2) < 0,001* 

Cateter umbilical (n/%) 184 (92,9) 185 (93,9) 190 (93,1) 219 (93,6) 166 (85,1) 0,01* 

Uso de NPT (n/%) 100 (50,5) 111 (56,3) 144 (70,6) 149 (63,7) 142 (72,8) < 0,001* 

Uso de surfactante 109 (55,0) 68 (34,5) 84 (41,2) 90 (38,5) 86 (44,1) 0,09* 

Uso de VMA (n/%) 112 (56,6) 99 (50,3)  114 (55,9)  121 (51,7)  120  (61,5) 0,35* 

Leite materno exclusivo por 

mais de 7 dias  (n/%) 

 

67 (33,8) 

 

70 (35,5) 

 

86 (42,1) 

 

103 (44,0) 

 

95 (48,7) 

 

< 0,001* 

Fórmula exclusiva por mais 

de 1 dia (n/%) 

 

85 (42,9) 

 

97 (49,2) 

 

56 (27,5) 

 

9 (3,9) 

 

27 (13,9) 

 

< 0,001* 

VMA – Ventilação mecânica assistida; NPT – nutrição parenteral total 1 Média (Desvio padrão)* χ 2 de tendência 
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Tabela 2 – Fatores associados à ocorrência de enterocolite necrosante em recém-
nascidos de muito baixo peso Fonte: IMIP 2003 a 2007. 

 

 

Enterocolite necrosante    
Sim (n=55) Não ( n=973) p 

 
Variáveis 

n     (%) n     (%)  
    
Peso (g) 1  1127 (189,8) 1161 (218,0) 0,26 
Idade gestacional (semanas)1 30,1 (2,6) 30,5 (2,8) 0,33 
Sexo  
                           Masculino 
                           Feminino 

 
24 (5,0) 
31 (5,8) 

 
460 (95,0) 
505 (94,2) 

 
0,65 

                          Total 55 965  
Tipo de parto   
                            Transpelviano 
                           Cesárea                     

 
25 (4,7) 
30 (6,1) 

 
508 (95,3) 
458 (93,9) 

 
 

0,37 
                           Total 55 966  
Apgar < 7 no  1º minuto 
                            Sim 
                             Não 

 
31 (6,0) 
24 (4,7) 

 
483 (94,0) 
490 (95,3) 

 
0,40 

                           Total 55 973  
Apgar < 7  no 5º minuto 
                             Sim 
                             Não 

 
10 (5,7) 
45 (5,3) 

 
166 (94,3) 
807 (94,7) 

 
0,97 

                           Total 55 973  
Corioamnionite   
                              Sim 
                              Não 

 
7 (5,0) 
40 (4,9) 

 
132 (95,0) 
769 (95,1) 

 
0,86 

                             Total 47 901  
Uso de antibiótico 
                             Sim 
                             Não 

 
51 (6,0) 
4 ( 2,2) 

 
795 (94,0) 
178 (97,8) 

 
 

0,04 
                             Total 55 973  
Cateter umbilical     
                              Sim 
                              Não 

 
53 (5,6) 
2  (2,7) 

 
901 (94,4) 
72 (97,3) 

 
0,42* 

                             Total 55 973  
Uso de NPT  
                              Sim 
                              Não 

 
41 (6,4) 
14 (3,6) 

 
600 (93,6) 
373 (96,4) 

 
0,07 

                              Total 55 973  
  Uso de VMA  
                              Sim 
                              Não 

 
28 (5,1) 
 27 (5,6) 

 
517 (94,9) 
456 (94,4) 

 
0,87 

                              Total 55 973  
Uso de surfactante   
                              Sim 
                              Não 

 
18 (4,2) 
37 (6,3) 

 
410 (95,8) 
548 (93,7) 

 
0,20 

                             Total 55 958  
Iniciou dieta enteral 
                              Sim 
                              Não 

 
51 (5,8) 
4 (2,6) 

 
823 (94,2) 
150(97,4) 

 
0,14 

                              Total 55 973  
Uso de corticóide antenatal   
                              Sim 
                              Não 

 
27 (5,2) 
27 (5,5) 

 
490 (94,8) 
463 (94,5) 

 
0,95 

                              Total 54 953  
Leite materno exclusivo por  mais de 7 dias  
                               Sim 
                                Não 

 
3 (2,2) 
52 (5,8) 

 
134(97,8) 

   839 (94,2)  

 
0,07 

                              Total 55 973  
 Uso exclusivo de fórmula por mais de 1 dia 
                             Sim 
                             Não 

 
13 (4,9) 
38 (6,3) 

 
255 (95,1) 
568 (93,7) 

 
0,51 

                             Total 51 823  

 
    * Teste exato de Fisher1 Média (Desvio padrão) VMA – Ventilação mecânica assistida NPT – nutrição parenteral 
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5 Considerações finais e Recomendações 

 

A enterocolite necrosante é uma grave doença que acomete principalmente RNMBP 

e que se apresenta de forma endêmica, na maioria das UTI neonatais, podendo ocorrer 

períodos com elevação no número de casos. Por tratar-se de doença de alta letalidade e com 

complicações sérias para os sobreviventes, relacionadas tanto ao trato digestório  quanto ao 

desenvolvimento neuropsicomotor, a prevenção da ECN é considerada uma das prioridades 

de pesquisa no período neonatal. A maior dificuldade em identificar uma estratégia eficaz de 

prevenção para a ECN é o fato de tratar-se de uma doença com etiopatogenia multifatorial. 

Essa tese foi norteada pelo interesse nos aspectos relacionados à prevenção da ECN. 

O resultado de estudos em outros países utilizando probióticos com esse objetivo motivou a 

realização de um estudo de intervenção com probióticos na unidade neonatal do IMIP. 

Através de ensaio clínico randomizado, identificamos que o uso de Lactobacilos casei e 

Bifidobacterium breve preveniu a ocorrência dessa doença em RNMBP. Apesar do efeito já 

descrito dos probióticos como moduladores da resposta inflamatória, acreditamos que a sua 

atuação na prevenção da ECN pode estar relacionada ao seu efeito na motilidade intestinal, 

impedindo a estase e o contato prolongado de macromoléculas com um intestino ainda 

imaturo. A melhora da motilidade intestinal foi indiretamente avaliada nessa pesquisa pela 

observação do menor tempo para atingir a dieta enteral plena naquelas crianças que usaram 

probióticos. Além disso, o tempo mais curto de transição da dieta enteral administrada por 

sonda para o aleitamento materno foi um dado evidenciado neste estudo e, sobre o qual não 

encontramos relatos anteriores, mas pode, igualmente, traduzir o papel dos probióticos na 

função motora do trato digestório. Esse resultado necessita, entretanto, de confirmação através 

de novas pesquisas. 

Os resultados do estudo de intervenção motivaram a realização de uma pesquisa 

retrospectiva com a finalidade de identificar a frequência da ECN e verificar as práticas 

assistenciais com os RNMBP que se associavam à sua ocorrência durante um período de 

cinco anos. Nesse período, observou-se uma tendência de admissão de crianças cada vez mais 

prematuras, traduzindo um crescimento da população susceptível para a doença. Apesar disso, 

a frequência da ECN não mostrou uma tendência ascendente, verificando-se apenas uma 

elevação da sua ocorrência durante um período de dois anos. O aumento do uso de corticoide 

antenatal e do consumo do leite humano foi igualmente observado nessa população, medidas 

essas que, sabidamente, apresentam efeito protetor em relação à ECN. 
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Ainda no estudo retrospectivo, foram identificados fatores que podem interferir na 

instalação da microbiota intestinal e que, possivelmente, modificaram a ocorrência da doença. 

Entre eles, observamos uma maior frequência do uso prévio de antibióticos que pode interferir 

desfavoravelmente na microflora intestinal, favorecendo o desencadeamento da ECN. Por 

outro lado, observamos neste período um aumento crescente do consumo de leite humano, 

que, ao atuar como possível fator de proteção, esteve associado a uma menor ocorrência desse 

desfecho. 

Especulamos que as medidas implementadas como: melhor cobertura de corticoide 

antenatal, aumento na utilização de leite materno exclusivo e redução no consumo de fórmula 

contribuíram para evitar uma ascensão no número de casos de ECN, nesses cinco anos, apesar 

da tendência do aumento progressivo de uma população mais prematura. Entretanto, para 

melhor compreensão do comportamento dessa doença na unidade neonatal, será necessário 

um maior tempo de observação. 

Apesar das potenciais limitações dos estudos retrospectivos, sendo uma delas 

relacionadas ao encontro dos registros nos prontuários, ressaltamos que os casos de ECN 

confirmados eram claramente descritos e acompanhados de confirmação radiológica. 

Atribuímos esse fato à característica de gravidade desse evento e ao alto grau de suspeição 

para a doença por uma equipe que já vivenciou períodos de surtos de ECN. 

Em relação ao estudo de intervenção, houve uma preocupação constante com a 

validade dos seus resultados e, para isso, procuramos fazer um acompanhamento diário 

cuidadoso do preparo e da administração do probiótico por assistentes de pesquisa 

previamente treinadas e ter uma definição clara das atribuições tanto dos médicos 

responsáveis pela assistência como dos profissionais da equipe de pesquisa. Salientamos, 

ainda, neste estudo, a baixa recusa dos pais e familiares em relação à participação do RN na 

pesquisa. Especulamos que a associação feita pela maioria da população do termo 

“lactobacilos vivos” com “alimento saudável”, como foi referida por algumas mães, pode ter 

contribuído para a adesão à intervenção proposta. 

Considerando o papel da microflora endógena na patogênese da ECN, parece- nos 

que a idéia de uma boa estratégia para a prevenção dessa doença deve contemplar medidas 

que favoreçam a instalação ou manutenção dessa microbiota. O uso de probióticos deve ser 

considerado. Os riscos potenciais do seu uso em crianças prematuras não pode ser ignorado, 

entretanto, estudos recentes não relataram qualquer complicação com a utilização de 

probióticos, a exemplo do aqui apresentado. O probiótico utilizado foi Lactobacilos casei e 

Bifidobacterium breve e, considerando a ação espécie específica relatada pela maioria dos 
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autores para os probióticos, não podemos extrapolar esses resultados para outros tipos de 

microorganismos. 

Para uma doença de etiologia complexa, não se deve esperar que uma única 

estratégia de prevenção seja suficiente. Consideramos que medidas relacionadas a melhores 

práticas na assistência ao RNMBP, como o consumo de leite humano e uso racional de 

antibióticos, devem ser sempre implementadas nas UTI neonatais. 

Com os resultados dos estudos apresentados, concluímos que: 

- o uso de probióticos – Lactobacilos casei e Bifidobacterium breve - teve efeito protetor em 

relação à ocorrência da ECN. 

- a ECN apresentou uma taxa variável de ocorrência durante o período de cinco anos, sendo 

necessário o monitoramento contínuo para entender o perfil epidemiológico dessa doença no 

serviço. 

- os fatores relacionados à assistência que interferiram na ocorrência de ECN foram: maior 

tempo de consumo de leite humano, com efeito protetor, e o uso prévio de antibióticos, que 

esteve associado à maior frequência da doença. 

 

Diante dessas considerações, recomendamos que: 

 

- a prevenção da ECN deva fazer parte das ações prioritárias dentro das UTI neonatais; 

- seja assegurado o consumo de leite humano para todo RNMBP; 

- o uso de antibióticos no período neonatal, principalmente em RNMBP, seja feito de modo 

racional; 

- a utilização de probióticos – Lactobacilos casei e Bifidobacterium breve deva ser 

considerada visando a prevenção da ECN em uma população de maior risco; 

- pesquisas futuras sejam realizadas com o objetivo de avaliar o efeito, a longo prazo, do uso 

de probióticos em RNMBP, assim como o efeito dos probióticos na motilidade intestinal do 

prematuro. 
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ANEXO B: Normas de Publicação - Jornal de Pediatria 
 

Normas de Publicação 

Informações Gerais 

O Jornal de Pediatria publica resultados de investigação clínica em pediatria e, excepcionalmente, de 
investigação científica básica. O Jornal de Pediatria aceita a submissão de artigos em português e inglês. Na 
versão impressa da revista, os artigos são publicados exclusivamente em inglês. A grafia adotada é a do inglês 
americano. No site, todos os artigos são publicados em português e inglês, tanto em HTML quanto em PDF. Os 
sócios da SBP também recebem uma cópia impressa da revista em português. 

Diretrizes para a Preparação do Original 

Texto 
O texto dos artigos originais deve conter as seguintes seções, cada uma com seu respectivo subtítulo: 
 
a) Introdução: sucinta, citando apenas referências estritamente pertinentes para mostrar a importância do tema e 
justificar o trabalho. Ao final da introdução, os objetivos do estudo devem ser claramente descritos. 
 
b) Métodos: descrever a população estudada, a amostra e os critérios de seleção; definir claramente as variáveis 
e detalhar a análise estatística; incluir referências padronizadas sobre os métodos estatísticos e informação de 
eventuais programas de computação. Procedimentos, produtos e equipamentos utilizados devem ser descritos 
com detalhes suficientes para permitir a reprodução do estudo. É obrigatória a inclusão de declaração de que 
todos os procedimentos tenham sido aprovados pelo comitê de ética em pesquisa da instituição a que se 
vinculam os autores ou, na falta deste, por um outro comitê de ética em pesquisa indicado pela Comissão 
Nacional de Ética em Pesquisa do Ministério da Saúde5. 
 
c)  Resultados: devem ser apresentados de maneira clara, objetiva e em seqüência lógica. As informações 
contidas em tabelas ou figuras não devem ser repetidas no texto. Usar gráficos em vez de tabelas com um 
número muito grande de dados. 
 
d) Discussão: deve interpretar os resultados e compará-los com os dados já descritos na literatura, enfatizando os 
aspectos novos e importantes do estudo. Discutir as implicações dos achados e suas limitações, bem como a 
necessidade de pesquisas adicionais. As conclusões devem ser apresentadas no final da discussão, levando em 
consideração os objetivos do trabalho. Relacionar as conclusões aos objetivos iniciais do estudo, evitando 
assertivas não apoiadas pelos achados e dando ênfase igual a achados positivos e negativos que tenham méritos 
científicos similares. Incluir recomendações, quando pertinentes. 
 

Referências bibliográficas  
 
As referências bibliográficas devem ser numeradas e ordenadas segundo a ordem de aparecimento no texto, no 
qual devem ser identificadas pelos algarismos arábicos respectivos sobrescritos. Para listar as referências, não 
utilize o recurso de notas de fim ou notas de rodapé do Word. As referências devem ser formatadas no estilo 
Vancouver. 
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APÊNDICE A: Termo de consentimento livre e esclarecido 
 

 

Título:  Eficácia do uso de probiótico - Lactobacillus casei e bifidobacterium breve na ocorrência 

de Enterocolite necrosante em recém-nascido de muito baixo peso: um estudo de intervenção 

randomizado, controlado e duplo cego. 

Investigador Principal: Marília de Carvalho Lima 

Coordenador da pesquisa: Taciana Duque de Almeida Braga  

Local do estudo: Unidade Neonatal Interna do  

                              Instituto Materno Infantil Professor Fernando Figueira. 

Este termo de consentimento pode conter palavras que você não entenda. Por favor, pergunte à 

equipe do estudo a respeito de quaisquer palavras ou informações que você não entenda claramente. 

A Enterocolite Necrosante é uma doença grave que pode acometer Recém-nascidos, 

principalmente os prematuros. Estima-se que até 26% dos prematuros podem apresentar essa 

doença. È um quadro de inflamação do intestino que impede a criança de se alimentar e pode 

evoluir para perfuração com indicação de tratamento cirúrgico. É um problema de saúde 

importante, sendo necessário preveni-la. Estamos realizando uma pesquisa que tem por objetivo 

avaliar uma forma de prevenir a Enterocolite em crianças nessa idade. 

Queremos saber se a administração de Probióticos pode prevenir que os Recém-nascidos 

desenvolvam o quadro de enterocolite. 

Probiótico é um tipo de alimento considerado funcional, pois tem efeito protetor sobre 

várias doenças. O probiótico vem sendo utilizado em doenças como diarréia em crianças e 

adultos e faz parte dos componentes de alguns alimentos lácteos como o yogurt. Alguns estudos 

já foram realizados  em outros países e mostraram que o seu uso reduziu a incidência da 

enterocolite nos recém-nascidos. Nessa pesquisa queremos avaliar se esse efeito protetor pode 

ocorrer também nos Recém-nascidos desse hospital. 

Para isso vamos fazer um teste em que será administrado por via oral o probiótico Yakult-LB 

uma vez ao dia em um grupo de recém-nascidos por um período de 30 dias ou até o momento da alta e 

será comparado com outros recém-nascidos que não receberam o probiótico. 

Faremos ainda algumas perguntas sobre as condições de pré-natal da Senhora.  

Os estudos já realizados em Recém-nascidos não mostraram efeito colateral com o uso do  

probiótico. A sua participação é voluntária e você pode sair do estudo a qualquer momento, se 

assim o desejar. A assistência médica prestada pelo hospital independe da concordância em 
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participar da pesquisa. Sempre que tiver dúvidas, procure um dos membros da equipe de estudo 

para esclarecê-las. 

 

Todas essas informações serão guardadas em segredo e só utilizadas para divulgar os resultados 

deste projeto sem citar nomes dos participantes. 

 

Consentimento da mãe da criança: 

Li e entendi as informações sobre este projeto e todas as minhas dúvidas em relação ao 

programa e da participação do meu filho(a) nele foram respondidas satisfatoriamente. Dou livremente 

o meu consentimento para meu filho(a) participar do programa, até que decida pelo contrário. 

Assinando este termo de consentimento, concordo da participação do meu filho(a) neste 

estudo e não abro mão, na condição de participante de um estudo de pesquisa, de nenhum dos direitos 

legais que eu teria de outra forma. 

 

Recife,  _____ de __________________ de  200__ 

 

      Nome da mãe (letra de forma)             Assinatura   

  

 

      Nome da testemunha (letra de forma)            Assinatura 

 

 

      Nome do investigador (letra de forma)            Assinatura 
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APÊNDICE B: Formulários  de coleta de dados 
 
Formulário  1 :Identificação Materna/ Pré-natal / P arto /Nascimento                                                                                     

I- Identificação (materna)                                                         ID   /_/_/_/ 

1- Qual o seu nome completo? ________________________________________ 

 

 

2- Até que série a senhora estudou? 

Ensino fundamental : 01-02-03-04-05-06-07-08                    Estudo /__/__/ 

Ensino Médio : 09-10-11 

Superior incompleto: 12 

Superior completo: 13 

 

(88- nunca foi à escola   99-Não sabe informar) 

 

4- A Sra sabe ler e escrever?  

 1- Sim 2-Não  3- só assinar o nome                       Lescrever /__/ 

5- Onde a senhora mora?        Mora  /__/ 

(1) Recife                                           

(2) Região metropolitana do Recife. ___________ 

(3) Interior urbano. ________________ 

(4) Interior rural. ___________________ 

(5) outro estado. ____________________ 

 

6- Qual a sua idade? ____ anos.      idadMãe  /__/__/  

 

II – Dados obstétricos / pré-natal /nascimento 

 

7- Quantas vezes a senhora ficou grávida?   Total:  ___ vezes.        Gesta   /__/__/ 

   (incluindo abortos,natimortos e atual gravidez) 
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8- Qual a data da sua última menstruação? __/__/__/__/                DUM 

/__/__/__/__/ 

 99/99/99 – Não sabe informar 

 

9- A senhora fez acompanhamento de pré-natal na gestação atual?    Prenat /__/ 

           1- Sim          2- Não. 

Se Sim: 

10-Com quantos meses de gestação iniciou seu acompanhamento pré-natal? 

                ____ meses     99- Não sabe informar     

            88 Não se aplica          InicioPN  /__/__/ 

 

11- Quantas consultas de pré-natal realizou durante esta gestação?  

      _____ consultas.                                           ConsulPN  __/__/      

 99- Não sabe informar     

 88- Não se aplica  

 

12- A senhora fumou durante a gestação? (ao menos uma vez por semana) 

                                      1-Sim     2- Não                        Fumo /__/ 

13 – A senhora consumiu bebida alcoólica durante a gestação? (ao menos uma vez 

por semana). 

                                      1-Sim     2-Não                         Álcool /__/ 

 

14- A senhora fez uso de droga como cocaína durante a gestação? (qualquer 

quantidade):        1-Sim     2-Não                                   Coca  /__/ 

  

15- A Sra consumiu algum desses alimentos (yakult, coalhada) ou medicamento 

com probiotico (Floratil, Lactofos, Yakult) nos últimos 7 dias antes do parto ao menos 

uma vez ao dia? 

             1- Sim          2- Não        9- Não sabe informar 
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26 – Data:   ___/___/____                                                           Datdopl   ___/___/___ 

 

 Informações obtidas através do prontuário: 

16- Hipertensão na gestação atual (Pré-eclampsia e/ou superposta) 

                          1-Sim     2-Não                                         Hiperten  /__/ 

17- Eclampsia                                                                    Eclamp   /__/  

                           1-Sim     2-Não 

18- Diabetes gestacional                                                   Diabetes1   /__/ 

                     1-Sim     2-Não 

19  Diabetes pré-gestacional                                           Diabetes2 /__/  

                      1-Sim     2-Não 

 20 -  Cardiopatia                                                                Cardio /__/ 

                        1-Sim     2-Não 

21-  Insuficiência rena  aguda                                            IRA  /__/ 

                          1-Sim     2-Não 

22- Insuficiência renal crônica                                          IRC /__/ 

                          1-Sim     2-Não 

23- Doenças da tireóide                               Endocrin /__/ 

 1-Sim     2-Não       Se Sim: _______________________ 

 

24 – Outros estados mórbidos relevantes                        Morbimãe /__/ 

 1-Sim     2-Não     Se sim: ____________________________________ 

 

25 - Realizou USG com Dopplerfluxometria fetal? 

                       1-Sim     2-Não                                              Doppler  /__/ 

Se Sim: (REGISTRAR O ÚLTIMO ) 

 

27- Resultado da Dopplerfluxometria fetal.                                Doppler /__/  

1-Fluxo normal  2- Centralização 2-Diástole zero     3- Diástole reversa     8- Não se aplica 

 

 28-  Uso de corticóide ante-natal? (Betametasona, Celestone) (se antes de 34 

semanas de idade gestacional) 

                    1-Sim     2-Não      8- Não se aplica             Cortiante /__/ 

  Se sim:   

29 - Nº de doses utilizadas:  ______      Dosecorti /__/      88- Não se aplica 

30 - Intervalo entre a última dose e o parto:  _____ min INTERVAl   /__/__/__/ 

III-  Informações sobre o parto e o recém-nascido: 
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31- Data do parto : __/__/__/                       Datanasc    /__/__/__/__/__/__/ 

32- Hora do parto: ________                        Horanasc    __/__:__/__  

33- Tipo de parto: 

       1- Vaginal         2- Cesárea.         Tipopart    /__/ 

 

34- Tipo de gestação:                                    Tipogest    /__/ 

       1- Única   2- Bigemelar   3- Trigemelar    4- Acima de três. 

35 – Tempo Bolsa rota: _______                      TBR  /__/TBR  /__/TBR  /__/TBR  /__/    

36-  Coriamnionite :  1- SIM    2- Não               Corio /__/Corio /__/Corio /__/Corio /__/ 

37- Apgar 1º minuto : _____                         Apgar1: __/__/Apgar1: __/__/Apgar1: __/__/Apgar1: __/__/    

38- Apgar   5º minuto: _____                         Apgar5: __/__/Apgar5: __/__/Apgar5: __/__/Apgar5: __/__/    

39- Peso de nascimento (g): ________        Pesonasc /__/__/__/__/ 

40- Sexo : 1- Masculino 2- feminino               Sexo  /__/ 

41- Idade gestacional: ______ semanas        IG  /__/__/ 
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Formulário 2- Morbidade 

Nome: _________________________________________________________  

Registro_________   Data Nascimento:_________________    Sexo: ________   PN: _______
    

DIa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Intervenção:                 

ECN :                

Cirurgia ECN:                

Tipo Cir ECN                

Distensão 
abdominal 

               

Enterorragia                

Sepse:                

Hemocultura                

Leucócitos 
totais 

               

Plaquetas                

Oxigenio                 

  Halo                

  CPAP nasal                

  VMA/IMV                

PCA                

Cirurgia PCA                

Medicações                

    Indometacina                

    Teofilina                

    Cafeína                

    Cimetidina                

     Ranitidina                

   Paracetamol                

   Fentanil                

 Dormonid                

  Antibiotico                
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Acesso                

   Nenhum                

   periférico                

  Umbilical                

  Dissecção                

   PIC                

NPT                

QHT                

Óbito                

Alta                

Obsevações                

 

 

               

Resp. preenchim                

Legenda:  Sim =   1                  Nâo =    2       Se Cirurgia ECN   A-Drenagem  B - Laparotomia 
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Formulário 3A –   Alimentação Enteral 

Nome: __________________________________________________________________________________ Início da dieta: _________________  
Data nascimento: ____________________          Peso Nascimento: ________________ 

Data: 
Peso: 

Data: 
Peso: 

Data: 
Peso: 

Data: 
Peso: 

Data: 
Peso: 

H 
O 
R 
A 

V 
I 
A 

V 
O 
L 

T 
I 
P 
O 

C 
A 
L 
 

R 
G 
v/ 
cor 

H 
O 
R 
A 

V 
I 
A 

V 
O 
L 

T
I 
P
O

C
A
L
 
 

R 
G 
v/ 
cor 

H 
O 
R 
A 

V
I 
A

V 
O 
L 

T
I 
P
O

C 
A 
L 
 

R 
G 
v/ 
cor 

H 
O 
R 
A 

V 
I 
A 

V
O
L

T 
I 
P 
O 

 R 
G 
v/ 
cor 

H 
O 
R 
A 

V 
I 
A 

V
O
L

T
I 
P
O

C 
A 
L 
 

R 
G 
v/ 
cor 

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

Total   Total   Total   Total   Total   

Quota/ RG 
% 

  Quota/ RG %   Quota/ RG 
% 

  Quota/ RG 
% 

  Quota/ RG 
% 

  

Via :  1= peito livre    2= oral   3= sonda   //   TIPO:   1 =materno/  2=Banco de leite/ / 3=Fórmula / 9= suspensa   
 RG= Resíduo gástrico  : 1= Claro    2= Leite  3= Bilioso  4= Sanguinolento  5= fecaloide   9=ausente// CAL – apenas para leite=2 
Quota= total de ml/kg/dia    RG% = percentual do RG em relação ao volume oferecido. 
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  Data nascimento:                Peso nascimento :                                                                      ID: ____________________________   

 
 

Data                
Peso (g)                
Tipo                
Horário 
dieta 
suspensa 

               

Via                
Vol 
(ml/Kg/dia)

               

Incremento 
ml/Kg/dia 

               

% RG                
Rg3                
RG4                
RG5                

Data                
Peso (g)                
Tipo                
Horário 
dieta 
suspensa 

               

Via                
Vol 
(ml/Kg/dia)

               

Incremento 
ml/Kg/dia 

               

% RG                
RG3                
RG4                
RG5                

Data                
Peso (g)                
Tipo                
Horário 
dieta 
suspensa 

               

Via                
Vol 
(ml/Kg/dia)

               

Incremento 
ml/Kg/dia 

               

% RG                
RG3                
RG4                
RG5                

Formulário  3B  condensado – Alimentação enteral 
Nome: ____________________________________________________________________________________________________________ 

Tipo : 1-leite materno/ 2- Banco de leite/  3- Fórmula /  4-mista  5- materno+ banco de leite   9- suspensa em todos os horários  
Via: 1-peito livre 2- oral  3-- Sonda  // RG 3 –bilioso  RG4 – sanguinolento   RG5 - fecalóide 
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