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Introdução: Existem fatores intrínsecos do recém-nascido (RN) para a não perpetuação do aleitamento mater-
no exclusivo (AMEX) dentro do alojamento conjunto (AC), e o consequente uso de fórmulas infantis. Deve-se 
reconhecer estes fatores para promover o AMEX. Objetivo: Identificar associação entre RN pequenos e grandes 
para a idade gestacional (PIG e GIG) e uso de alimentação mista (seio materno mais fórmula láctea). Métodos: 
Estudo transversal com puérperas e seus RN internados no AC de hospital universitário, em dezembro de 2019, 
com amostra de 232 nascimentos. Os dados foram analisados por registros em prontuários, empregando-se 
o software SPSS 22.0 para análise. Resultados: Do total da amostra, 24 RN eram PIG (10,3%) e 23 GIG (9,9%). 
Verificou-se associação estatisticamente significativa entre a classificação no RN de acordo com a idade gesta-
cional com a alimentação (p = 0,02). A frequência de alimentação mista foi mais elevada em crianças PIG (16,7%) 
e GIG (16,7%) quando comparados ao mesmo grupo que praticou AMEX (8,4%, PIG e 7,9%, GIG). Conclusão: 
Tanto o grupo de RN PIG quanto o grupo RN GIG, no presente estudo, tiveram associação estatística significativa 
como RN que fizeram uso de alimentação mista. Entretanto, a amamentação precoce e eficaz é protetora, por 
exemplo, quanto às alterações metabólicas, como a hipoglicemia neonatal, que constitui umas das principais 
formas de fornecer alimentação mista à eles no AC, como demonstra a literatura. Em vista disso, o uso precoce 
de fórmulas lácteas no período pós-natal em tais grupos é um grande influenciador na execução e não manu-
tenção do AMEX, assim, deve-se dar a atenção necessária para intervir e promover o AMEX.
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Introdução: O nascimento prematuro interrompe o desenvolvimento respiratório. Mesmo com a função pul-
monar já estabelecida, adolescentes com história de prematuridade não têm sua impedância respiratória bem 
conhecida. Objetivo: Comparar desfechos respiratórios de adolescentes nascidos prematuros com nascidos 
a termo. Métodos: Estudo de caso-controle aninhado a uma coorte realizada em um hospital do Sul do Brasil, 
em uma amostra de 105 pacientes prematuros. Fizeram parte do presente estudo 35 dos 105 nascidos prema-
turos, atualmente com idades entre 11 e 14 anos, além de 16 controles de mesma faixa-etária, recrutados nos 
ambulatórios do mesmo hospital. Os participantes foram submetidos à Técnica de Oscilações Forçadas (TOF 
espectral e intra-breath) e à espirometria, conforme as recomendações da European Respiratory Society (ERS), 
no período de agosto de 2019 a março de 2020. Resultados: A idade gestacional média dos nascidos pré-termo 
foi de 33,5 semanas e a do grupo controle foi de 39,3 semanas. As medidas da espirometria e da TOF espectral 
não diferem estatisticamente entre os grupos. Na análise intra-breath da TOF, a variação entre a resistência no 
final da inspiração e no final da expiração (8710,R) foi mais alta no grupo dos prematuros quando comparada 
ao grupo controle (P = 0,003). A reatância ao final da inspiração (XeI) apresentou valores mais negativos nos 
prematuros (P = 0,027) e a variação entre a reatância no final da expiração e no final da inspiração (8710,X) 
foi estatisticamente diferente entre os grupos (P = 0,037). Conclusão: Adolescentes com histórico de prema-
turidade apresentam maior resistência periférica (8710,R) e ligeira redução de seus componentes elásticos 
pulmonares (XeI e 8710,X) quando comparados aos nascidos a termo. A medida intra-breath da TOF pode ser 
um bom indicador dessas alterações pulmonares.


