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Carregando…

Introdução
• Consórcio Internacional de Crescimento Fetal e Neonatal pro

século 21 – Intergrowth 21st

• Projeto inicial: Multicentre Growth Reference Study (MGRS) –
2006

• Contemplava menores de 5 anos

• Necessidade de padrões internacionais para tamanho do feto e
recém nascido para cada idade gestacional
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Justificativa • Apresentar um conjunto
padrões internacionais de
crescimento para população
fetal e neonatal, ainda em
falta.

• Grande importância na
prática clínica

• Essencial para estimativa
mais precisa de prevalência

de PIGs em todo o mundo
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Carregando…

Objetivos • Complementar padrões

internacionais de crescimento

(OMS – 2006) com padrões de

crescimento de fetos e de recém

nascidos para cada idade

gestacional, e do crescimento pós

natal de prematuros
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Objetivos específicos
• Estudar em fetos/RN/lactentes – entre 14 semanas à 2 anos de

idade:

●  Crescimento

●  Saúde

●  Nutrição

●  Neurodesenvolvimento
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Objetivos específicos

• Utilizar os mesmos padrões do projeto WHO – MGRS de 2006

• Produção de padrões de crescimento recomendados e nova

classificação fenotípica de RCIU e prematuridade
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O estudo da arte
Período do Estudo:

24 abril de 2009 à 02 de março

de 2014

 

 

Local do Estudo:

●Brasil                        

●  Itália

●  Omã

●  Reino Unido

●China

●  Índia

●  Estados Unidos

●  Quênia 8



População e Amostra
População: 59.137 Gestantes (dos 08 locais estudos)

Excluídos:

6.056 – Mulheres que não tinham IG confiável

910 – Mulheres com gestação múltipla

Grávidas foram divididas em 02 grupos (Baixo risco e Alto risco)

Amostra desse Estudo: 20.486 (35% da pop. Total do estudo)
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Métodos
Critérios de Inclusão:

• Fetos e RNs de 8 populações urbanas, definidas geograficamente, com

altitude de até 1600m

• Mães que fizeram pré natal adequado, em hospitais da mesma área

geográfica
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Carregando…

Métodos
Critérios de Inclusão:

• Mulheres com US confiáveis para IG

• IG entre 14 e 24 semanas – para entrar no estudo

• Sem restrição ambiental que interfira no crescimento
(poluição, fumo, radiação, substâncias tóxicas)
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Métodos

Critérios de Exclusão:

• Fora da área geográfica

• Idade materna < 18 anos e > 35 anos

• Altura materna < 153cm e IMC > 30 ou < 18,5

• Fumante atual
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Métodos
Critérios de Exclusão:

• História pregressa de:

•  Parto anterior com RN < 2Kg ou > 4Kg

• Aborto prévio

•  Morte fetal ou neonatal

•  Malformação congênita
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Variáveis
•Peso
•Comprimento
•Circunferência craniana
•Dados da gravidez
•Período perinatal
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Coleta e Análise de Dados
• Equipes recrutadas, treinadas e padronizadas para medidas

antropométricas

• Medições até 12 horas de nascimento

• Equipamentos idênticos

• Procedimentos de medição padronizados pela OMS

• Escala eletrônica

• Análise estatística – mesma estratégia que a OMS e
utilização de revisão sistemática de gráficos neonatais.
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Aspectos Éticos
•Projeto aprovado pela Oxfordshire Research Ethics

Committee “C” (reference 08/H0606/139)

•Aprovado por Comitês dos outros países e instituições

participantes além de autoridades de saúde regionais
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Resultados

Eventos da Gravidez e
Perinatal por Local e

População Total
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Resultados

•Essas variáveis observadas forneceram provas

confiáveis da saúde e estado nutricional

adequados da população estudada, para

construção de Padrões de Medidas de

Crescimento para Neonatologia.
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Resultados – Análise IG x Peso x Sexo
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Resultados – análise IG x Peso x Sexo
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Resultados – Análise IG x Comprimento x
Sexo
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Resultados – Análise IG x Comprimento x Sexo
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Resultados – Análise IG x Circunferência Craniana x Sexo
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Resultados – Análise IG x Circunferência Craniana x Sexo
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Resultados complementares
•Brasil: elevada taxa de cesárea (65%)
•Omã e UK: menores taxas de cesárea (14 –
18%)

•Prematuridade geral: 5,5%
•Peso médio de bebês a termo: 3,3 Kg
•Comprimento: 49,3
•Meninos: 49,7%
 26



Conclusão
• O Projeto Intergrowth-21visou produzir (1ª vez) padrões internacionais para tamanho

do RN para cada idade gestacional, baseando-se em dados da sua subpopulação e com

mesmos critérios usados pela WHO.

•  Pretendeu fornecer (2014) software para uso clínico e epidemiológico de forma

gratuita, incluindo aplicativo para calcular Z-escore e percentis.
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Conclusão
• Os Padrões desenvolvidos são recomendados devido:

•   As amostras representaram 34,6% da população total do projeto;

•  Descrição do tamanho ótimo (n) de RN sem anormalidades congênitas na

pesquisa;

•  Foram construídos com uso de dados especificamente para esse propósito;

•  Os padrões são de base populacional, multiétnica, multinacional, além da

especificidade para o sexo, mostrando a similaridade entre as 08 populações.
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Carregando…

Conclusão
• Os Padrões desenvolvidos são recomendados devido:

•  O processo de construção foi igual nos oito países (Critérios, USG, Equipamentos,

Treinamentos)

•  Foi observado pequena taxa (5,5%) para partos prematuros.

•  Esta estratégia permite o monitoramento do tamanho e crescimento de fetos e RN em

todo mundo, em indivíduos e populações, nos primeiros 1.000 dias.
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Curso INTERGROWTH - 21st Consórcio Internacional
de Crescimento Fetal e Neonatal para o Século XXI 
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• http://docplayer.com.br/17296225- Curso-intergrowth-21-st.html



The Child is the father of Man
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Obrigada!


