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INTRODUÇÃO 

Pequeno para a idade gestacional (PIG) relaciona-se a feto que não conseguiu 

atingir relação biométrica, como, por exemplo, medida da circunferência 

abdominal, compatível à determinada idade gestacional, o que pode ser 

procedente da prematuridade, restrição de crescimento intrauterino ou mesmo 

uma combinação dos dois, os quais apresentam etiologia e consequências 

variáveis. 

A definição de recém-nascido pequeno para a idade gestacional (RNPIG) não é 

clara. Segundo a Organização Mundial da Saúde - OMS, RNPIG é definido 

como aquele cujo peso ao nascimento encontra-se abaixo do percentil 10 para 

sua idade gestacional e sexo, baseado em uma curva de crescimento 
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intrauterino 1 (D). Todavia esta definição apresenta como principal 

desvantagem a dependência da curva de peso ao nascer utilizada como 

referência uma vez que esta é variável de acordo com a população estudada. 

Outra definição considerada para RNPIG é aquela endossada pela sociedade 

internacional de endocrinologia pediátrica que considera pequeno para idade 

gestacional crianças nascidas com peso e/ou comprimento inferior a dois ou 

mais desvios padrões da média para a idade gestacional. Outros autores ainda 

consideram RNPIG crianças que nasceram a termo e cujo peso ao nascimento é 

≤ 2.500 g. 

Ressalva deve ser feita com relação ao conceito de PIG, utilizado como 

indicador de restrição de crescimento intrauterino, termos que não devem ser 

empregados como sinônimos uma vez que alguns recém-nascidos considerados 
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como pequenos para a idade gestacional podem representar apenas aqueles 

localizados na porção inferior da curva normal de distribuição do crescimento 

fetal, como, por exemplo, por determinação genética (pais são pequenos). 

É reconhecido que o peso ao nascimento é o fator isolado mais importante na 

mortalidade neonatal, além de determinante significativo na mortalidade pós-

natal e morbidade infantil. Desta maneira, explicam-se as elevadas taxas de 

morbimortalidade identificadas entre recém-nascidos pequenos para a idade 

gestacional, em detrimento àquelas observadas para recém-nascidos 

considerados adequados à idade gestacional (AIG) 2 (B). Desta forma, torna-se 

imperativo um melhor gerenciamento da saúde destas crianças, a começar pelo 

acompanhamento pré-natal e assistência ao parto. 
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OBJETIVO 

O objetivo desta revisão é fornecer a melhor evidência disponível na atualidade 

sobre a indicação da cesariana em gestações de fetos pequenos para a idade 

gestacional e sua relação com a morbimortalidade perinatal e neonatal. 

MATERIAL E MÉTODO 

A obtenção da evidência a ser utilizada para análise da morbimortalidade 

perinatal e neonatal de acordo com a via de parto selecionada mediante 

gestação de fetos pequenos para a idade gestacional seguiu os passos de: 

elaboração da questão clínica, estruturação da pergunta, busca da evidência, 

avaliação crítica e seleção da evidência. 
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1. DÚVIDA CLÍNICA 

A realização da cesariana em gestação de feto pequeno para a idade 

gestacional encontra-se relacionada à menor morbimortalidade perinatal e 

neonatal em comparação ao parto vaginal? 

 

2. PERGUNTA ESTRUTURADA 

A dúvida clínica é estruturada por meio dos componentes do P.I.C.O. 

(P (Paciente); I (Intervenção); C (Comparação); O (“Outcome”)). 
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P: Pequeno para a idade gestacional 

I: Parto cesariano 

C: Parto vaginal 

O: Morbimortalidade perinatal e neonatal 

 

3. BASES DE INFORMAÇÃO CIENTÍFICA CONSULTADAS 

As bases de informação científica consultadas foram PubMed-Medline e 

Cochrane. Busca manual a partir de referências de revisões (narrativas ou 

sistemáticas) também foi realizada. 



 
8 Diretrizes AMB 

 

4. ESTRATÉGIAS DE BUSCA DA EVIDÊNCIA 

PubMed-Medline 

Estratégia: (Cesarean Section OR Cesarean Sections OR Delivery, Abdominal 
OR Abdominal Deliveries OR Deliveries, Abdominal OR Caesarean Section 
OR Caesarean Sections OR Abdominal Delivery OR C-Section OR C Section 
OR C-Sections OR Postcesarean Section) AND (Infant, Small for Gestational 
Age). 

 

Cochrane 

Estratégia: cesarean section AND Small for Gestational Age. 

 

5. TRABALHOS RECUPERADOS (17/07/2014) 

BASE DE INFORMAÇÃO NÚMERO DE TRABALHOS 
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Primária 

PubMed-Medline 623 

Cochrane 114 

Tabela 1 – Número de trabalhos recuperados com as estratégias de busca 

utilizadas para cada base de informação científica 

6. CRITÉRIOS DE INCLUSÃO DOS TRABALHOS RECUPERADOS 

A seleção dos estudos, a avaliação dos títulos e resumos obtidos com a 

estratégia de busca nas bases de informação consultadas foi conduzida por dois 

pesquisadores com habilidade na elaboração de revisões sistematizadas, de 

forma independente e cegada, obedecendo rigorosamente aos critérios de 

inclusão e exclusão estabelecidos previamente (ver item 6.2), separando-se por 
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fim os trabalhos com potencial relevância. Quando o título e o resumo não 

fossem esclarecedores, buscou-se o artigo na íntegra. 

6.1 DESENHOS DE ESTUDO 

Revisões narrativas, relatos de casos, séries de casos e trabalhos com 

apresentação de resultados preliminares foram excluídos da avaliação. Revisões 

sistemáticas e metanálises foram utilizadas com o princípio básico de 

recuperação de referências que porventura haviam sido perdidas em primeiro 

momento a partir da estratégia de busca inicial. Foram incluídos trabalhos com 

desenho de coorte ou ensaios clínicos controlados (randomizados ou não). 

Foram definidos como estudo coorte aqueles com seguimento das pacientes, 

mesmo histórico e análise de desfechos prognósticos. 
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Os ensaios clínicos controlados foram avaliados segundo o escore JADAD 3. 

6.2 COMPONENTES DO P.I.C.O. 

 Paciente 

 Gestantes (nulíparas ou multíparas) de feto único pequeno para a 

idade gestacional em apresentação cefálica. 

 Intervenção 

 Parto cesariano. 

 Comparação 
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 Parto vaginal. 

  “Outcome” (Desfecho) 

 Os desfechos infantis considerados foram: morte perinatal ou 

neonatal (excluindo-se casos de mortes relacionadas a anomalias 

fetais fatais), morbidade neonatal como convulsões (ocorrência 

dentro das primeiras 24 horas do nascimento ou mediante a 

necessidade de dois ou mais fármacos para controle), escore de 

Apgar, asfixia ao nascimento, complicações respiratórias, infecção, 

necessidade de internação em unidade de terapia intensiva 

neonatal, encefalopatia neonatal, traumas ao nascimento (fraturas 

ósseas, hematoma subdural, hemorragia cerebral ou 



 
13 Diretrizes AMB 

intraventricular), lesão de medula, lesão de nervo periférico (como 

lesão de plexo braquial), deficiências na infância, hipotonia, 

intubação ou necessidade de ventilação por pelo menos 24 horas e 

necessidade de alimentação por sonda por período igual ou 

superior a quatro dias. 

6.3 IDIOMA 

Foram incluídos estudos disponíveis na língua portuguesa, inglesa, francesa ou 

espanhola. 
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6.4 SEGUNDO A PUBLICAÇÃO 

Somente os trabalhos cujos textos completos encontravam-se disponíveis foram 

considerados para avaliação crítica. 

 

7. TRABALHOS SELECIONADOS NA PRIMEIRA AVALIAÇÃO 

Após submeter a estratégia de busca às bases de informação primária (PubMed-

Medline e Cochrane), a avaliação dos títulos e resumos possibilitou a seleção de 

três estudos. 
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8. EVIDÊNCIA SELECIONADA NA AVALIAÇÃO CRÍTICA E EXPOSIÇÃO DOS 

RESULTADOS 

Os trabalhos considerados para leitura em texto completo foram avaliados 

criticamente segundo os critérios de inclusão e exclusão, por desenho de estudo, 

P.I.C.O., língua e disponibilidade do texto completo (itens 6.1, 6.2, 6.3 e 6.4). 

Os resultados referentes à situação clínica considerada serão expostos 

individualmente, através dos seguintes itens: questão clínica, número de 

trabalhos selecionados (segundo os critérios de inclusão), descrição dos estudos 

(Tabela 2) e resultados e síntese da evidência disponível. 

As referências relacionadas aos trabalhos incluídos estarão dispostas na Tabela 

4 e no item referências bibliográficas. 
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Quando, após a aplicação dos critérios de inclusão e exclusão, a evidência 

selecionada na busca era definida como ensaio clínico controlado randomizado 

(ECR), era submetida a um Check-list apropriado de avaliação crítica (Tabela 3). 

A avaliação crítica do ECR permite classificá-lo segundo o escore JADAD, 

considerando os ensaios JADAD < três (3) como inconsistentes (grau B), e 

aqueles com escore ≥ três (3), consistentes (grau A). Para análise crítica dos 

estudos não randomizados, dentre os quais incluem-se os estudos prospectivos 

observacionais, foi utilizada a escala Newcastle–Ottawa 4. 

Para resultados com evidência disponível serão definidos de maneira específica, 

sempre que possível, a população, a intervenção, os desfechos, a presença ou 

ausência de benefício e/ou dano e as controvérsias. 
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Os resultados serão expostos preferencialmente em dados absolutos, risco 

absoluto, número necessário para tratar (NNT), ou número para produzir dano 

(NNH), e eventualmente em média e desvio padrão. 

As referências relacionadas aos trabalhos incluídos estarão dispostas no item 

referências bibliográficas. 

 

Planilha para descrição dos estudos e exposição dos resultados 

 

Evidência incluída 

Desenho do estudo 

População selecionada 
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Tempo de seguimento 

Desfechos considerados 

Expressão dos resultados: porcentagem, risco, odds, hazard ratio 

Tabela 2 - Planilha utilizada para descrição dos estudos incluídos e exposição 

dos resultados 
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ROTEIRO DE AVALIAÇÃO CRÍTICA DE ENSAIO CLÍNICO CONTROLADO RANDOMIZADO  

(CHECK-LIST) 

 

Dados do estudo 

Referência, Desenho de estudo, 

JADAD, força da evidência 

Cálculo da amostra 

Diferenças estimadas, poder, nível de 

significância, total de pacientes 

Seleção dos pacientes 

Critérios de inclusão e exclusão 

Pacientes 

Recrutados, randomizados, diferenças 

prognósticas 

Randomização 

Descrição e alocação vendada 

Seguimento dos pacientes 

Tempo, perdas, migração 
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Protocolo de tratamento 

Intervenção, controle e cegamento 

Análise 

Intenção de tratamento, analisados 

intervenção e 

controle 

Desfechos considerados 

Principal, secundário, instrumento de 

medida do desfecho de interesse 

Resultado 

Benefício ou dano em dados 

absolutos, benefício ou 

dano em média 

Tabela 3 - Roteiro de avaliação crítica de ensaios clínicos controlados 

randomizados (Check-list). 
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RESULTADOS 

 

QUESTÃO CLÍNICA 

A realização da cesariana em gestação de feto pequeno para a idade 

gestacional encontra-se relacionada à menor morbimortalidade perinatal e 

neonatal em comparação ao parto vaginal? 

Evidência selecionada 

Tipo de publicação Incluídos 

Estudos coorte não 
concorrentes  

3 5-7 

Tabela 4 – Processo seletivo 
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Os principais motivos de exclusão dos trabalhos foram: não disponibilidade do 

texto completo; desenho de estudo diferente de ensaios clínicos longitudinais 

observacionais (retrospectivos ou prospectivos) ou experimentais (ensaios 

clínicos controlados, randomizados ou não). 

RESULTADOS DA EVIDÊNCIA SELECIONADA 

Dos 737 artigos inicialmente recuperados, três foram selecionados para 

sustentar a síntese da evidência referente a morbimortalidade perinatal e 

neonatal de acordo com a via de parto selecionada para resolução gestação de 

fetos pequenos para a idade gestacional. Os trabalhos incluídos estão 

relacionados na Tabela 4. 
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1. Kinzler WL, et al. J Matern Fetal Neonatal Med. 2002;12(3):201-6 5 (B). 

DESENHO: Estudo longitudinal observacional não concorrente (1995 a 1997). 

POPULAÇÃO: Mulheres que deram a luz a crianças pequenas para a idade 

gestacional em apresentação cefálica com idade gestacional entre 24 a 42 

semanas. 

DESFECHO: Avaliar morbimortalidade neonatal entre expostos e não expostos 

ao trabalho de parto. 

RESULTADO: Dos 986.405 recém-nascidos pequenos para a idade gestacional 

87,4% foram submetidos ao trabalho de parto. Destes, fetos com idade 

gestacional entre 24 a 31 semanas apresentaram maior risco de morte no 

período neonatal precoce em comparação aos nascidos por parto cesariano. Já, 
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analisando-se os períodos neonatal tardio e pós-natal, identificou-se, para 

fetos submetidos ao trabalho de parto, menor risco de morte em todas as 

idades gestacionais consideradas. 

 

2. Boers KE, et al. J Pregnancy. 2011;2011:293516 6 (B). 

DESENHO: Estudo longitudinal observacional não concorrente. 

POPULAÇÃO: Análise retrospectiva de todos os nascimentos de fetos com 

idade gestacional superior a 36 semanas ocorridos entre os anos de 2000 a 2004. 

DESFECHO: Morbimortalidade neonatal. 

RESULTADO: Um total de 14.416 partos de recém-nascidos com peso inferior 

ao percentil 10 para a idade gestacional foi identificado. Neste estudo, não se 

identificou diferença nos resultados neonatais (mortalidade neonatal e escore 
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de Apgar < 7) entre fetos nascidos pelo parto vaginal espontâneo ou parto 

cesariano eletivo (RR=0,44 com IC95%: 0,02 a 3,0 e RR=0,97 com IC95%: 0,61 a 

1,5) respectivamente. 

 

3. Lee HC, et al. Pediatrics. 2006;118(6):e1836-44 7 (B). 

DESENHO: Estudo longitudinal observacional não concorrente. 

POPULAÇÃO: Análise retrospectiva de todos os nascimentos ocorridos entre 

os anos de 1999 a 2000. Recém-nascidos com idade gestacional entre 26 a 36 

semanas foram caracterizados como pequenos para a idade gestacional quando 

o peso encontrava-se abaixo do percentil 10 (RNPIG) ou adequados para idade 

gestacional quando o peso estava entre os percentis 10 e 90 (AIG). 
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DESFECHO: Morbimortalidade neonatal de acordo com a via de parto 

selecionada. 

RESULTADO: Neste estudo identificou-se taxa de cesariana maior entre RNPIG 

em comparação àqueles considerados como AIG. Estas taxas mostraram-se 

mais proeminentes entre fetos com idade gestacional entre 26 a 32 semanas 

(50% a 67%), enquanto que aqueles considerados AIG apresentaram taxas de 

cesariana variando entre 22% a 38%. Recém-nascidos considerados pequenos 

para a idade gestacional à 31ª semana de gravidez apresentaram aumento na 

sobrevida quando da realização do parto cesariano, enquanto que aqueles 

pequenos para idade gestacional à idade gestacional superior a 33 semanas 

bem como os AIG apresentaram redução na sobrevida quando o parto 

realizado foi a cesariana. 
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DISCUSSÃO 

Nesta revisão, não foram encontrados estudos observacionais prospectivos 

analisando os desfechos neonatais considerados, referente à via de parto 

selecionada (cesariano ou vaginal) em gestação de fetos pequenos para a idade 

gestacional. Contudo, estudos retrospectivos considerando estes desenlaces são 

descritos. Cabe aqui ponderar a respeito das falhas metodológicas intrínsecas a 

estes desenhos, principalmente no que diz respeito à heterogeneidade da 

população considerada nos estudos, fator de grande relevância, uma vez que a 

própria definição de PIG varia de acordo com a curva populacional utilizada. 

Além do mais, notamos nos estudos considerados, a associação de outro fator 

de risco relacionado a morbimortalidade neonatal, sendo no caso em questão, a 

prematuridade, o que pode, apesar de ser considerado na análise apenas os 
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fetos pequenos para idade gestacional, não estimar ou até mesmo servir de viés 

para a análise referente a morbimortalidade relacionada à via de parto, uma vez 

que, muitos recém-nascidos pequenos para a idade gestacional não são 

prematuros, não apresentando, portanto problemas relacionados a 

prematuridade. 

Estudo retrospectivo apreciado nesta análise tem sugerido, que recém-nascidos 

pequenos para a idade gestacional (entre 24 a 31 semanas), expostos ao trabalho 

de parto, encontram-se sob risco aumentado de morte neonatal precoce em 

detrimento àqueles não submetidos ao trabalho de parto. Por outro lado, nesta 

mesma análise, identificou-se menor risco de morte para os períodos neonatal 

tardio e pós-natal para os nascidos pela via vaginal independente da idade 

gestacional considerada 5 (B). Resultados contraditórios foram identificados em 
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outro estudo, também de caráter retrospectivo, onde foi observado que RNPIG 

com 31 semanas apresentaram redução na mortalidade neonatal tardia, quando 

da realização do parto cesariano, enquanto que RNPIG com idade gestacional 

superior a 33 semanas bem como aqueles considerados como AIG apresentaram 

aumento na mortalidade quanto a via de parto optada foi a cesariana 7 (B). 

Outro estudo ainda concluiu a respeito da ausência de diferença na mortalidade 

neonatal e morbidade, avaliada por meio do escore de Apgar, entre fetos 

nascidos pela via vaginal ou submetidos ao parto cesariano eletivo 6 (B). 
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RECOMENDAÇÕES FINAIS 

Na ausência de outras indicações obstétricas que tornam necessário a realização 

do parto por via alta, não existem evidências suficientes que recomendem a 

cesariana planejada na gestação de fetos pequenos para a idade gestacional 

objetivando-se a redução da morbimortalidade neonatal e perinatal. 
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