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Introdução: A obesidade infantil é um problema mundial com sérias repercussões cardiometabólicas e psicos-
sociais. Sua prevalência está aumentado devido a mudanças comportamentais, exacerbadas pelo isolamento 
social imposto pela pandemia da COVID-19. Objetivos: Correlacionar os dados antropométricos da relação 
cintura/estatura no período de distanciamento social decorrente do SARS-CoV-2, com o período antes da 
pandemia em um grupo de crianças com obesidade e eutróficas, e comparar o comportamento psicossocial de 
ansiedade com hábitos de hiperfagia e beliscador das crianças com obesidade no período pré e pós-pandemia. 
Métodos: Realizou-se um estudo caso-controle em um centro pediátrico de especialidades médicas, com 30 
crianças obesas e 10 eutróficas, durante 3 meses (fevereiro a abril de 2020). Foi avaliada a associação bivariada 
e o cálculo do Oddes ratio (OR). Resultados: A relação cintura/quadril no período pré e pós isolamento social 
nos meninos foi de 0,64 e 0,74, respectivamente, sendo o intervalo de confiança de 1,84-11,8 e p  <  0,001. 
Nas meninas, a média foi de 0,72 antes do isolamento e 0,81 após o isolamento, com intervalo de confiança 
de 2,7-20,2 e p  <  0,001. As crianças com obesidade apresentaram comportamento de ansiedade tanto no 
período pré isolamento quanto no pós, com OR = 9,6. O comportamento alimentar hiperfágico e beliscador 
antes do isolamento social apresentou OR = 7,2, e pós confinamento social, OR = 9,2. Conclusão: Observou-se 
que o distanciamento social promoveu um incremento da obesidade central determinada pela relação cintura/
estatura, e também da ansiedade, refletida com hábitos hiperfagico e beliscador.
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Introdução: Os recém-nascidos pré-termo tardios (RNPT-T), de 34 a 36 semanas e 6 dias, possuem caracterís-
ticas diferenciadas em relação aos a termo. Sua imaturidade os sujeita a mais complicações peri e neonatais, 
como icterícia e hipoglicemia. Objetivo: Reconhecer o índice de RNPT-T com icterícia neonatal e hipoglicemia, 
comparando-os aos recém-nascidos termo. Métodos: Delineamento do tipo caso-controle, cuja população caso 
é composta por todos os RNPT-T nascidos no período de agosto de 2019 a janeiro de 2020, que ficaram em 
alojamento conjunto após o nascimento. E, a população controle, pelos recém-nascidos a termo nascidos após 
cada prematuro tardio. Os dados foram colhidos através de um formulário, pelas informações de prontuário ele-
trônico. O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa, protocolo de número 42431314.7.0000.5349. 
Resultados: No período estudado, ocorreram 1.729 nascimentos, sendo 172 gestações com desfecho pré-
termo tardio, que resultaram em 181 recém-nascidos. Desses, 96 permaneceram internados em Alojamento 
Conjunto. A icterícia neonatal ocorreu em 27% dos prematuros tardios, enquanto no grupo de recém-nascidos 
a termo, aconteceu em 8,9% dos recém-nascidos, com uma diferença significativamente estatística (p = 0,01). 
A hipoglicemia, foi diagnosticada em 13,5% dos casos e em 1,1% do grupo controle, gerando uma diferença 
estatisticamente significativa (p = 0,001). Conclusão: No trabalho, foi detectado maior índice de icterícia, por 
hiperbiliburubinemia, entre os RNPT-T. Assim como, a prevalência superior de hipoglicemia na população 
caso. O que corrobora para o entendimento de que os RNPT-T são metabolicamente imaturos e precisam de 
maior atenção no período neonatal, evitando altas precoces e garantindo uma transição bem-sucedida à vida 
extrauterina.


