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RESUMO 

A ruptura prematura das membranas ovulares (RPMO) é uma situação clínica 
frequente, cuja decisão acerca do melhor momento para o parto permanece 
controversa, sobretudo devido ao risco de morbidade respiratória neonatal 
(MRN). A avaliação da maturidade pulmonar fetal por meio da ultrassonografia, 
método seguro e amplamente utilizado na prática obstétrica atual, poderia 
estabelecer uma mudança nesse cenário. Objetivo: avaliar (1) a capacidade 
do método ultrassonográfico quantitativo quantusFLM® em predizer a MRN em 
pacientes com RPMO e (2) se o índice de massa corpórea (IMC) materno, a 
idade gestacional, a presença de oligodramnia e a ocorrência da MRN 
influenciaram o desempenho do teste. Materiais e métodos: Pacientes com 
gestações únicas, diagnóstico de RPMO e idade gestacional entre 24 semanas 
e 38 semanas e 6 dias foram incluídas no estudo por amostra de conveniência, 
no período de junho de 2016 a dezembro de 2018. Foi realizada uma 
ultrassonografia obstétrica em até 48 horas antes do parto nas gestantes 
selecionadas e a imagem do pulmão fetal obtida foi encaminhada para análise 
pelo programa quantusFLM® . Os resultados foram então pareados com os 
desfechos neonatais a fim de avaliar a habilidade do programa em predizer a 
MRN nesse grupo selecionado. Resultados: foram incluídas no estudo 54 
pacientes. O IMC materno médio foi de 28,99 kg/m2 (22,18 a 37,55 kg/m2). A 
idade gestacional média no momento do parto foi de 35 semanas e 4 dias, 
variando de 25 semanas e 1 dia a 38 semanas e 5 dias. Em 25 pacientes 
(46,29%), verificou-se oligodramnia no momento da realização do exame. A 
prevalência do evento adverso MRN foi de 18,5% no presente estudo e o 
quantusFLM®  previu a MRN com uma sensibilidade de 60%, especificidade de 
79,54%, valor preditivo positivo de 39,97%, valor preditivo negativo de 89,75% 
e acurácia de 75,9%. Conclusão: Os resultados do estudo demonstram uma 
boa acurácia do método ultrassonográfico quantitativo quantusFLM®  na 
predição da MRN em pacientes com RPMO, com especial confiabilidade em 
identificar que a maturidade pulmonar já ocorreu. O IMC materno, a ocorrência 
da doença, a presença de oligodramnia e a idade gestacional não interferiram 
no resultado do exame. 

Palavras-chave: ruptura prematura de membranas fetais; maturidade dos 
órgãos fetais; morbidade respiratória neonatal; síndrome do desconforto 
respiratório do recém-nascido; análise ultrassonográfica quantitativa. 
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ABSTRACT 

Prelabor rupture of membranes (PROM) is a frequent clinical situation, whose 
decision about the best time for delivery remains controversial mainly due to the 
risk of neonatal respiratory morbidity (NRM). The assessment of fetal lung 
maturity using ultrasound, a safe method and widely used in current obstetrical 
practice, could change this scenario. Objective: To assess (1) the ability of the 
quantitative ultrasound method quantusFLM®  to predict NRM in patients with 
PROM and (2) whether maternal body mass index (BMI), gestational age, 
occurrence of the disease and the presence of oligohydramnios at the time of 
the examination influenced the performance of the test. Materials and 
methods: Patients with singleton gestations, diagnosis of PROM and 
gestational age between 24 weeks and 38 weeks and 6 days were included in 
the study by convenience sample from June 2016 to December 2018. An 
obstetric ultrasonography within 48 hours prior to delivery was performed in the 
selected pregnant women, and the fetal lung image obtained was sent for 
analysis by the quantusFLM®  program. The results were then paired with 
neonatal outcomes to assess the program's ability to predict the NRM in this 
specific group. Results: 54 patients were included in the study. Mean maternal 
BMI was 28.99 kg/m2 (22.18 to 37.55 kg/m2). Mean gestational age at delivery 
was 35 weeks and 4 days, ranging from 25 weeks and 1 day to 38 weeks and 5 
days. In 25 patients (46.29%), oligohydramnios was observed at the time of 
examination. Prevalence of the adverse event NRM was 18.5% in the present 
study and quantusFLM®  predicted NRM with a sensitivity of 60%, specificity of 
79.54%, positive predictive value of 39.97%, negative predictive value of 89, 
75% and accuracy of 75.9%. Conclusion: The results of this study 
demonstrate a good accuracy of the quantitative ultrasound method 
quantusFLM®  in the prediction of NRM in patients with PROM, with particular 
reliability in identifying that pulmonary maturity has already occurred. Maternal 
BMI, occurence of disease, presence of oligohydramnios, and gestational age 
did not interfere with the test result. 

Keywords: fetal membranes, premature rupture; fetal organ maturity; neonatal 
respiratory morbidity; respiratory distress syndrome, newborn; quantitative 
ultrasound analysis.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

A ruptura prematura das membranas ovulares (RPMO) acomete oito por 

cento das gestações a termo e dois por cento das gestações com menos de 37 

semanas e está associada a 40% dos partos prematuros (Green – Top 

Guideline, 2010). Na ausência de indicações maternas ou fetais de parto 

imediato, a recomendação para a interrupção da gestação é baseada 

atualmente na idade gestacional, sendo recomendada a conduta expectante 

para as gestantes até 34 semanas incompletas e o parto a partir dessa idade 

gestacional (Green – Top Guideline, 2010; ACOG Practice Bulletin, 2018). 

Contudo, essa idade gestacional ideal para o parto permanece 

controversa, sobretudo devido ao risco de complicações respiratórias, que 

ainda permanece elevado para os recém-nascidos classificados como 

prematuros tardios (entre 34 semanas e 36 semanas e 6 dias) ou no termo 

precoce (entre 37 semanas e 38 semanas e 6 dias). Nesse contexto, a 

disponibilidade de um exame que permita avaliar o risco de morbidade 

respiratória neonatal (MRN) pode ser um fator determinante na decisão do 

melhor momento para o parto nessas pacientes.  

Os métodos mais utilizados para avaliação da maturidade pulmonar fetal 

na prática clínica atual são realizados no líquido amniótico obtido através da 

amniocentese, um procedimento invasivo, que implica em desconforto e 

ansiedade para a paciente, além de outras complicações menos frequentes, 

porém mais graves, como descolamento prematuro de placenta, hemorragia 

materna e/ou fetal, infecção e antecipação do parto (Azpurua et al., 2010). No 

entanto, a utilização da ultrassonografia na avaliação da maturidade pulmonar 

fetal estabeleceria uma mudança nesse cenário, uma vez que se trata de um 

método seguro e amplamente utilizado na prática obstétrica atual (Fowlkes, 

2008). Em casos selecionados, a interrupção da gestação poderia ser 

postergada até que fosse atingida a maturidade pulmonar fetal ou para 

realização de corticoterapia para aceleração da maturidade pulmonar fetal, 

diminuindo assim a taxa de admissão em unidade de terapia intensiva neonatal 

e a morbimortalidade neonatal. Por outro lado, para aqueles fetos cujo risco de 

ocorrência de complicações respiratórias fosse pequeno, a interrupção da 
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gestação poderia ser antecipada, diminuindo assim o risco de infecção materna 

e fetal, por exemplo. 

Em 2015, Bonet-Carne et al. (2015) apresentaram o quantusFLM® , um 

método ultrassonográfico quantitativo de avaliação do risco de MRN e 

demonstraram uma precisão similar à encontrada com os testes bioquímicos 

realizados no líquido amniótico (Palacio et al., 2017). Considerando que a 

avaliação da maturidade pulmonar fetal pode ser importante na decisão do 

momento do parto nas pacientes com RPMO e ainda, por sabermos que a 

oligodramnia muitas vezes presente nas gestações com RPMO pode ser um 

fator limitante para realização da ultrassonografia obstétrica (Committee on 

Obstetric Practice, 2017), foi desenvolvido este estudo, cujo objetivo consiste 

na avaliação do desempenho do programa quantusFLM®  na predição da MRN 

em pacientes com RPMO. 
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2 REVISÃO DA LITERATURA 

 

2.1 Ruptura prematura das membranas ovulares 

 

A ruptura prematura das membranas ovulares (RPMO) é definida como 

a ruptura das membranas ovulares que acontece antes do início do trabalho de 

parto (ACOG Practice Bulletin, 2018). Nas gestações a termo, a incidência da 

RPMO é de oito por cento e pode ser decorrente de um processo fisiológico 

normal de enfraquecimento das membranas combinado à tensão de 

cisalhamento gerado pelas contrações uterinas (ACOG Practice Bulletin, 2018). 

Na maioria dos casos, ela é seguida pelo início espontâneo do trabalho de 

parto e parto (ACOG Practice Bulletin, 2018). 

Já a RPMO pré-termo, definida como a RPMO que acontece antes de 

37 semanas de gestação, complica dois por cento das gestações e está 

associada a quarenta por cento dos partos prematuros (Green – Top Guideline, 

2010). Acredita-se que a infecção intra-amniótica seja um importante fator 

predisponente, sobretudo nas idades gestacionais mais precoces. Uma revisão 

de 18 estudos incluindo quase 1500 mulheres com RPMO pré-termo mostrou 

que em um terço dos casos a cultura do líquido amniótico foi positiva7. Outros 

fatores de risco incluem história de RPMO em gestação anterior, baixo índice 

de massa corpórea, baixo nível socioeconômico, deficiência nutricional e 

tabagismo. Em grande parte dos casos, contudo, nenhum fator de risco 

conhecido é identificado (Gonçalves et al, 2002). 

O manejo da RPMO depende do conhecimento da idade gestacional e 

da avaliação dos riscos relativos do parto versus os riscos da conduta 

expectante. Com relação aos riscos do parto, devem ser consideradas 

principalmente as complicações relacionadas à prematuridade, como a 

admissão na unidade de terapia intensiva (UTI) neonatal, internação neonatal 

prolongada, distúrbios respiratórios, enterocolite necrozante, hemorragia 

intraventricular, retinopatia, surdez e sequelas motoras, do 

neurodesenvolvimento e comportamentais, dentre outros (Platt, 2014; Vogel et 

al., 2018). Por outro lado, ao ser avaliada a possibilidade de conduta 
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expectante, deve-se estar atento para a possibilidade de infecção materna e/ou 

fetal, descolamento prematuro de placenta e acidentes com o cordão umbilical 

(ACOG Practice Bulletin, 2018). Segundo o American College of Obstetricians 

and Gynecologists (ACOG), na ausência de contraindicações maternas ou 

fetais, como a presença de corioamnionite clínica, descolamento prematuro de 

placenta ou sofrimento fetal, a decisão do momento do parto é baseada 

principalmente na idade gestacional, recomendando a conduta expectante para 

todas as gestantes até 34 semanas incompletas e o parto a partir dessa idade 

gestacional (ACOG Practice Bulletin, 2018; ACOG Committee Opinion, 2019). 

Caso a conduta expectante seja mantida após 34 semanas, os riscos e 

benefícios devem ser criteriosamente pesados e discutidos com a paciente e a 

conduta expectante não deve estender-se além das 37 semanas de gestação 

(ACOG Practice Bulletin, 2018; ACOG Committee Opinion, 2019). A mesma 

recomendação com relação ao parto na RPMO é preconizada pelo Royal 

College of Obstetricians & Gyneacologists (RCOG) (Green – Top Guideline, 

2010).   

Apesar da orientação de ambas as sociedades, essa idade gestacional 

ideal para o parto permanece controversa, sobretudo nos casos de RPMO nas 

idades gestacionais que englobam os prematuros tardios (entre 34 semanas e 

36 semanas e 6 dias) e o termo precoce (entre 37 semanas e 38 semanas e 6 

dias), onde os riscos inerentes à imaturidade dos diversos órgãos e sistemas 

ainda são elevados (ACOG Practice Bulletin, 2018). 

Em um estudo multicêntrico randomizado realizado em 65 centros e 

publicado em 2016, Morris et al. (2016) compararam a conduta conservadora 

com a indução do trabalho de parto após a RPMO entre 34 e 36 semanas e 6 

dias. Os recém-nascidos do grupo randomizado para o parto imediato tiveram 

maiores taxas de morbidade respiratória e necessidade de ventilação 

mecânica, além de ficarem mais tempo na unidade de terapia intensiva 

neonatal. Por outro lado, as pacientes alocadas para a conduta conservadora 

apresentaram maior risco de hemorragia anteparto e intraparto, febre 

intraparto, maior necessidade de uso de antibióticos pós-parto e maior tempo 

de internação hospitalar (Morris et a., 2016).  
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Corroborando esses dados, a biblioteca Cochrane publicou em 2017 

uma revisão comparando o planejamento de parto precoce versus o manejo 

expectante em mulheres com RPMO antes de 37 semanas de gestação. A 

revisão incluiu 12 artigos, com avaliação de 3.617 gestantes e 3.628 recém-

nascidos e não observou diferença estatística na taxa de sepse neonatal, 

mortalidade perinatal ou morte intrauterina entre os dois grupos. Em 

contrapartida, foi observada uma maior incidência de síndrome da angústia 

respiratória do recém-nascido (SAR), maior taxa de morte neonatal, 

necessidade de ventilação e admissão na UTI neonatal no grupo do parto 

precoce. Do ponto de vista materno, foram observadas ainda maiores taxas de 

indução do trabalho de parto, de cesariana e de endometrite no grupo de parto 

precoce. Por outro lado, esse grupo apresentou menores taxas de 

corioamnionite e menor tempo de internação hospitalar (Bond et al., 2017).  

 

2.2. Prematuridade  

 

A Organização Mundial da Saúde (OMS) e a Federação Internacional de 

Ginecologia e Obstetrícia (FIGO) definem a prematuridade como o parto que 

acontece antes de 37 semanas completas de gestação ou com menos de 259 

dias (WHO, 1977). 

Em 2010, o número de partos prematuros no mundo foi cerca de 

quatorze milhões e novecentos mil, o que corresponde a aproximadamente 

onze por cento de todos os partos ocorridos nesse mesmo ano – variando de 

cinco por cento em algumas partes da Europa a dezoito por cento em algumas 

partes da África (Blencowe et al., 2012). Dos onze países cuja taxa de parto 

prematuro superaram os quinze por cento, nove estão localizados na África 

subsaariana. No Brasil, a taxa de parto prematuro nesse mesmo ano ficou 

entorno dos nove por cento (Blencowe et al., 2012). 

A prematuridade é a principal causa de mortalidade neonatal (em bebês 

com até 28 dias de vida) e a segunda maior causa de mortalidade na infância 

(entre crianças com menos de cinco anos de idade) (WHO, 2012). Além disso, 

devido à imaturidade dos órgãos e sistemas, os recém-nascidos prematuros 
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são mais susceptíveis a inúmeras complicações, como a SAR, a enterocolite 

necrozante, a hemorragia intracraniana e a retinopatia da prematuridade, 

fazendo com que muitos sobreviventes enfrentem uma vida de incapacidades, 

incluindo dificuldades de aprendizado, déficits auditivos e visuais (WHO, 2012). 

Das complicações citadas anteriormente, cabe ressaltar que a 

morbidade respiratória é a que mais acomete esses recém-natos (Colin et al., 

2010). Vinte e quatro estudos publicados entre 2000 e 2009 revelaram de 

forma consistente que os bebês nascidos entre 32 e 36 semanas 

experimentaram taxas de SAR, taquipneia transitória do recém-nascido 

(TTRN), pneumonia e hipertensão pulmonar do recém-nascido superiores às 

dos recém-nascidos a termo (Colin et al., 2010). 

 

2.3 Termo precoce 

 

A gestação a termo é definida pela OMS/FIGO como aquela entre 37 

semanas completas e 41 semanas e 6 dias (259 a 293 dias), com base numa 

análise estatística da distribuição da idade gestacional no momento do parto, 

de acordo com o primeiro dia da data da última menstruação (WHO, 1977). 

Não há, portanto, uma base funcional específica para essa definição e não se 

pode afirmar com certeza a respeito do completo desenvolvimento dos diversos 

órgãos e sistemas (Steer, 2005). Nesse contexto, torna-se natural a 

compreensão de que alguns neonatos a termo ainda apresentem algumas 

complicações normalmente associadas à prematuridade, como a SAR ou a 

TTRN(Ghartey et al., 2012). Além disso, considerando que o desenvolvimento 

fetal continua a ocorrer mesmo após  o termo, seria estranho assumir que esse 

grupo de neonatos nascidos ao longo de um período de cinco semanas se 

comportaria de forma homogênea (Sengrupta et al., 2013).  

Recentemente, portanto, passou a ser utilizado o conceito de termo 

precoce, que compreende os bebês nascidos entre 37 semanas completas de 

gestação e 38 semanas e 6 dias, para chamar a atenção para o risco  de 

morbimortalidade dessas crianças em comparação aos outros bebês a termo 
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nascidos entre 39 semanas completas e 41 semanas e 6 dias (Sengrupta et al., 

2013). Ghartey et al, por exemplo, demonstraram em 2012 um risco duas 

vezes maior de morbidade respiratória entre os neonatos nascidos entre 37 e 

38 semanas quando comparados àqueles nascidos após 39 semanas (Ghartey 

et al., 2012). Já Sengupta et al. (2013) verificaram que os recém-nascidos a 

termo precoce apresentaram níveis de glicemia significativamente menores que 

os recém-nascidos com mais de 39 semanas, além de uma maior necessidade 

de suporte respiratório, ventilação mecânica ou intubação, utilização de 

surfactante e um maior risco de admissão em unidade de terapia intensiva. 

Sengupta et al. (2013) concluíram ainda que há uma relação contínua entre a 

idade gestacional e a morbidade neonatal do início da gravidez em diante, com 

um nadir em cerca de 39 semanas. Essa relação também foi verificada por 

Gouyon em estudo epidemiológico realizado em 2010, que mostrou que a taxa 

de doenças respiratórias graves (tratadas por ventilação mecânica e/ou CPAP - 

pressão nasal positiva contínua em vias aéreas) diminuiu continuamente com a 

gestação de cerca de 19,8% com 34 semanas para 0,28% entre 39 e 41 

semanas (Gouyin et al. 2010). 

 

2.4 Fisiologia pulmonar e morbidade respiratória neonatal 

 

Para entendermos as complicações respiratórias que acometem os 

recém-nascidos, é fundamental compreendermos primeiro a fisiologia do 

desenvolvimento pulmonar fetal.  

O desenvolvimento pulmonar fetal inicia-se com cerca de três semanas 

de vida embrionária e continua na vida pós-natal até a infância. Os eventos do 

crescimento e desenvolvimento pulmonar antenatal são tradicionalmente 

divididos em 5 estágios: (1) a fase embrionária, que se inicia com 3-4 semanas 

de gestação e estende-se até 7 semanas; (2) a fase pseudoglandular, de 7 a 

17 semanas de gestação; (3) a fase canalicular, de 17 a 27 semanas de 

gestação; (4) a fase sacular, de 28 a 36 semanas de gestação e (5) a fase 

alveolar, de 36 semanas de gestação até o termo. Esta fase final continua 

ainda até a infância. O desenvolvimento da circulação pulmonar ocorre em 
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paralelo ao desenvolvimento estrutural do pulmão (Joshi & Kotecha, 2007; 

Smith et al., 2010). 

Os recém-nascidos entre 24 e 36 semanas apresentam as vias aéreas 

principais e os vasos sanguíneos relacionados já em estágio avançado do 

desenvolvimento. Os bronquíolos respiratórios e a formação dos ductos 

alveolares, a diferenciação da célula epitelial tipo II e a intrusão dos capilares 

no mesênquima da parede alveolar estão quase completas (Smith et al., 2010). 

Contudo, a divisão dos sáculos alveolares e ductos em verdadeiros alvéolos 

ainda está por ocorrer e a proliferação da rede capilar ainda está incompleta. 

Os sistemas de surfactante e cortisol também não se encontram maduros no 

período sacular e, se não forem ativados após o parto, associados aos alvéolos 

imaturos e a uma área de superfície para troca gasosa subdesenvolvida, 

levarão ao desconforto respiratório (Smith et al., 2010).  

Quando o sistema de surfactante não é ativado logo após o nascimento, 

os fibroblastos podem invadir os alvéolos, resultando numa membrana (hialina) 

espessa e rígida (Orgeig et al., 2004). Essa alteração nas membranas 

compromete a habilidade dos alvéolos de realizar a troca de oxigênio e dióxido 

de carbono e resulta em desconforto ou falência respiratória (Smith et al., 

2010). A conexão entre a membrana pulmonar hialina e a morte neonatal foi 

descrita primeiramente em 1951 por Bruns e Sheilds, dando origem ao termo 

doença da membrana hialina (DMH) (Albertine & Pysher, 2004).  

Na ausência de surfactante, os pulmões apresentam alta tensão de 

superfície, o que predispõe ao colapso alveolar no final da expiração. No 

adulto, a rigidez e a tendência natural da parede torácica para expandir-se 

reduzem o grau de colapso pulmonar. Já no recém-nascido, como as costelas 

são complacentes, ocorre o inverso, levando a um colapso significativo dos 

alvéolos (atelectasia) (Orgeig et al., 2004). Isto aumenta consideravelmente o 

trabalho de respirar uma vez que a criança se esforça para expandir os 

pulmões de ar e mantê-los abertos tempo suficiente para que ocorra uma troca 

gasosa eficiente. Esse trabalho respiratório aumentado ocorre a cada 

respiração e não só na primeira respiração, como normalmente acontece, e 

essas crianças geralmente desenvolvem a SAR (Albertine & Pysher, 2004). 
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Apesar da SAR, na sua essência, descrever os sintomas da doença da 

membrana hialina, ao longo dos anos, ela tornou-se um sinônimo da mesma 

(Albertine & Pysher, 2004). 

 

2.5 Corticoterapia para maturação pulmonar fetal 

 

Na década de 1970, foram descritos benefícios no uso da corticoterapia 

durante a gestação para redução da morbidade neonatal, primeiramente em 

animais e depois confirmados em humanos (Liggins & Howie, 1972). Dentre 

eles, podemos citar a redução da SAR, da hemorragia intraventricular, da 

enterocolite necrozante e da morte neonatal (ACGO Practice Bulletin, 2016).  

 A betametasona e a dexametasona são capazes de cruzar a membrana 

seletiva placentária e também são os corticóides mais estudados para redução 

da morbidade neonatal. As posologias recomendadas são 12mg de 

betametasona em duas doses, com intervalo de 24 horas entre elas, e quatro 

doses de 6mg de dexametasona a cada 12 horas. Em gestações de até 34 

semanas incompletas, caso o parto não ocorra em sete dias, é possível a 

repetição de um segundo ciclo de corticoterapia, se ainda houver risco de parto 

prematuro. Ciclos repetidos, contudo, não são recomendados (ACGO Practice 

Bulletin, 2016).  

Classicamente, recomendava-se a corticoterapia entre 24 e 34 

semanas, considerando a diminuta chance de desfecho favorável com menos 

de 24 semanas e o pequeno risco de morbidade grave após 34 semanas. No 

entanto, o ACOG sugeriu que seu uso fosse discutido com os familiares a partir 

de 23 semanas devido ao aumento da taxa de sobrevivência nesta idade 

gestacional. Além disso, ele passou a considerar um ciclo único de 

corticoterapia entre 34 e 36 semanas e 6 dias para as pacientes que não 

fizeram a medicação anteriormente, tendo como base estudos recentes que 

mostraram benefício também nesta faixa (ACOG Committee Opinion, 2016).  

O mais importante destes estudos foi o publicado por Gyamfi-

Bannerman et al. (2016), em que 1427 gestantes foram randomizadas para 
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receber betametasona entre 34 semanas e 36 semanas e 6 dias e os 

desfechos neonatais foram comparados com os de 1400 gestantes do grupo 

placebo. O desfecho primário incluiu pelo menos um dos seguintes parâmetros: 

(1) necessidade de tratamento neonatal (uso de pressão positiva contínua em 

via aérea ou cânula nasal de alto fluxo por pelo menos duas horas, 

suplementação de oxigênio por pelo menos quatro horas com pelo menos 0,3 

de oxigênio, oxigenação extracorpórea por membrana ou ventilação mecânica), 

(2) natimortalidade e (3) morte neonatal nas primeiras 72 horas do parto 

(Gyamfi-Bannerman et al., 2016).  

O desfecho primário ocorreu em 11,6% dos recém-nascidos do grupo 

que utilizou betametasona em comparação com 14,4% do grupo placebo, 

diferença esta com significância estatística. Complicações respiratórias graves, 

TTRN, utilização de surfactante e broncodisplasia pulmonar também ocorreram 

com menor frequência no grupo que realizou betametasona, sem qualquer 

diferença estatística entre os grupos em relação à taxa de sepse neonatal ou 

de corioamnionte. Por outro lado, a hipoglicemia neonatal foi mais comum no 

grupo de estudo, ocorrendo em 24% dos casos em comparação com 15% do 

grupo placebo (Gyamfi-Bannerman et al., 2016). 

Mesmo na gestação a termo, alguns trabalhos demonstraram beneficio 

da corticoterapia antes da realização da cesariana eletiva, com redução do 

risco de SAR, da taquipnéia transitória do recém-nascido e da admissão na 

unidade de terapia intensiva neonatal por morbidade respiratória nos recém-

nascidos cujas mães foram submetidas a esta intervenção (Sotiriadis et al., 

2018).    

 

2.6 Avaliação da maturidade pulmonar fetal 

 

Os métodos mais utilizados para avaliação da maturidade pulmonar fetal 

incluem a razão lecitina-esfingomielina, a contagem de corpos lamelares, a 

avaliação do fosfatidilglicerol e a razão surfactante-albumina (TDx-FLM II) – 

sendo que este último foi retirado do mercado pelo fabricante (Grenache & 

Gronowski, 2006; Azpurua et al., 2010). Todos esses testes apresentam um 
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alto valor preditivo negativo, variando de 95 a 100%, isto é, mostram-se 

bastante confiáveis ao predizer a ausência de distúrbios respiratórios 

(Grenache & Gronowski, 2006). Outra característica em comum desses testes 

é o fato de serem realizados no líquido amniótico, sendo a amniocentese o 

método mais aceito para a sua obtenção (Raed et al., 2009; Palacio et al., 

2012). Contudo, a amniocentese é um procedimento invasivo, que implica em 

desconforto e ansiedade para a paciente, além de outras complicações menos 

frequentes, porém mais graves, como descolamento prematuro de placenta, 

hemorragia materna e/ou fetal, infecção e antecipação do parto (Raed et al., 

2009; Azpurua et al., 2010). Vale ressaltar ainda que este procedimento pode 

ser tecnicamente ainda mais desafiador num contexto de oligodramnia 

comumente presente nos casos de RPMO (Raed et al., 2009).  

Outros testes não invasivos vêm sendo estudados ao longo dos últimos 

anos, como a avaliação do grau placentário, o padrão de movimentos 

respiratórios fetais, a presença de partículas flutuantes livres no líquido 

amniótico, a razão entre a aceleração/tempo de ejeção na artéria pulmonar 

fetal, a comparação das texturas pulmonar e hepática fetais pela 

ultrassonografia e a razão da intensidade de sinal pulmão-fígado na 

ressonância magnética, dentre outros. Todavia, nenhum deles mostrou-se um 

bom marcador da maturidade pulmonar do recém-nascido (Quinlan et al., 1982; 

Mullin et al., 1985; Prakash et al., 2002; Azpurua et al., 2010; Oka et al., 2014; 

Schenone et al., 2014). 

 Especificamente no contexto de RPMO, outros estudos tentaram avaliar 

ainda a utilização dos marcadores clássicos de maturidade pulmonar fetal - 

razão lecitina-esfingomielina, contagem de corpos lamelares, fosfatidilglicerol e 

a razão surfactante-albumina – no líquido amniótico obtido por via vaginal 

(Dombroski et al., 1981; Cleary-Goldman et al., 2002; Raed et al., 2009). 

Cleary-Goldman et al. (2002), em estudo publicado em 2002, encontraram que 

os resultados da razão surfactante-albumina (TDx-FLM) em amostras vaginais 

de líquido amniótico foram significativamente diferentes dos obtidos nas 

amostras de líquido amniótico obtidas por amniocentese. Dombroski et al. 

(1981) também encontraram resultados discordantes nas dosagens da razão 

lecitina/esfingomielina e de fosfatidilglicerol nas amostras de líquido amniótico 
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obtido por amniocentese comparadas às obtidas por via vaginal das mesmas 

pacientes.  

 

2.7 quantusFLM®  

 

Desde 2012, o grupo da Transmural Biotech vem trabalhando no 

desenvolvimento de um programa que seja capaz de predizer o risco de MRN 

através da avaliação automática de uma imagem ultrassonográfica da textura 

pulmonar fetal (Cobo et al., 2012). 

O quantusFLM®  foi desenvolvido para ser composto por dois módulos, 

um extrator de recursos e um classificador. O módulo extrator é utilizado para 

compactar toda informação contida em uma imagem (ou uma região da 

imagem) em poucas características que contenham as informações relevantes. 

Deste modo, ele pode representar a informação transportada pelos pixels da 

imagem através de um conjunto de valores muito mais compacto. É importante 

ressaltar que as características extraídas não sofrem variação devido às 

condições clínicas para a aquisição da imagem, como iluminação, sombra, 

rotação ou resolução devido à falta de acessibilidade e controle da posição do 

feto durante a aquisição da imagem (Bonet-Carne et al., 2015).  

O algoritmo de classificação combina as características obtidas com o 

primeiro módulo de modo a prever a ocorrência de MRN. Diferentes métodos 

de aprendizado supervisionados pelo computador, incluindo modelos de 

regressão, árvores de classificação e redes neurais, foram treinados para 

combinar o subconjunto adequado de características, a fim de identificar essas 

imagens que contêm a informação relevante necessária para classificar os 

fetos como tendo um alto ou baixo risco de morbidade respiratória. O algoritmo 

final de classificação quantusFLM®  é uma sequência de várias etapas de 

aprendizado computadorizado que combina as características de textura 

selecionadas (obtidas previamente com o módulo extrator) com dados clínicos 

(idade gestacional) para gerar a estimativa (Bonet-Carne et al., 2015).  
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A validação do algoritmo foi realizada no departamento de Medicina 

Materno-Fetal do Hospital das Clínicas de Barcelona e a performance do 

algoritmo do quantusFLM®  mostrou-se comparável a dos testes bioquímicos 

atualmente usados no líquido amniótico (Bonet-Carne et al., 2015; Palacio et 

al., 2017; Burgos-Artizzu, 2019). 

Para realização do teste quantusFLM®, um corte axial do tórax fetal na 

altura das quatro câmaras cardíacas deve ser obtido por ultrassonografia em 

até 48 horas antes do parto. Essa imagem do pulmão fetal é enviada 

eletronicamente para a platafora online do programa e o resultado é 

apresentado em até 120 minutos, sendo expresso na forma de “alto risco” ou 

“baixo risco” de MRN. 

 

2.8 Fatores que podem influenciar o desempenho do quantusFLM®  

 

Algumas características maternas, fetais e da própria ultrassonografia 

podem influenciar a qualidade da imagem e consequentemente o resultado do 

exame. Com especial relevância para o estudo, cabe ressaltar a obesidade 

materna e quantidade de líquido amniótico (Paladini, 2009; Committee on 

Obstetric Practice, 2017). 

 A obesidade é definida pela Organização Mundial de Saúde (OMS) 

como um Índice de Massa Corpórea (IMC) ≥ 30kg/m2 e tornou-se um grande 

problema de saúde pública no Brasil e nas últimas décadas (Flegal et al., 

2012). Mulheres obesas apresentam uma maior profundidade de tecido 

adiposo abdominal. Isto afeta a visualização ultrassonográfica devido ao 

aumento da distância de insonação e prejuízo da janela acústica (Paladini, 

2009). 

A quantidade de líquido amniótico, por sua vez, encontra-se reduzida em 

37-45% dos casos de RPMO pré-termo (Ekin et al., 2015) e pode ser um fator 

limitante para a realização da ultrassonografia obstétrica nessas pacientes, 

uma vez que piora a acurácia do exame (Committee on Obstetric Practice, 

2017).     
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3 OBJETIVOS 

 

3.1 Objetivo geral 

 

Avaliar a capacidade do método ultrassonográfico quantitativo 

quantusFLM®  (quantitative ultrasound fetal lung maturity analysis) em predizer 

a morbidade respiratória neonatal em pacientes com RPMO em gestações 

entre 24 semanas e 38 semanas e 6 dias. 

 

3.2 Objetivos específicos 

 

 Correlacionar o resultado obtido pelo programa quantusFLM®  

com a ocorrência de morbidade respiratória neonatal (incluindo síndrome da 

angústia respiratória do recém-nascido e taquipnéia transitória do recém-

nascido). 

 Avaliar se fatores intervenientes na qualidade da ultrassonografia 

(o índice de massa corpórea (IMC) e a presença de oligodramnia) têm relação 

com o desempenho do teste. 

 Avaliar se a via de parto, a idade gestacional e a própria 

ocorrência da doença têm relação com o acerto do teste. 
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4 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

4.1 Desenho do estudo 

 

Esse foi um estudo prospectivo observacional transversal realizado em 

duas maternidades de referência do estado do Rio de Janeiro: Clínica Perinatal 

(Casa de Saúde Laranjeiras) e Hospital Universitário Antônio Pedro da 

Universidade Federal Fluminense no período de junho de 2016 a dezembro de 

2018. O estudo teve a aprovação pelo Comitê de Ética e Pesquisa (CEP) da 

Universidade Federal Fluminense (UFF) em 06 de junho de 2016 sob o número 

do parecer 1.583.060/CAAE: 55265216.6.0000.5243 e obteve carta de 

anuência da Clínica Perinatal – Anexo I. O termo de consentimento livre e 

esclarecido (TCLE) foi entregue e aceito por todas as pacientes – Anexo II. 

 

4.2 População do estudo 

 

Foram selecionadas gestantes com idade maior ou igual a 18 anos, com 

gestações de fetos únicos e diagnóstico de RPMO que se encontravam entre 

24 semanas e 38 semanas e 6 dias no momento do parto e cujo parto fosse 

acontecer em até 48 horas – intervalo de tempo preconizado para realização 

do programa quantusFLM®  (Bonet-Carne et al., 2015).  

A idade gestacional foi calculada através de ultrassonografia realizada 

no primeiro trimestre da gestação ou através da data da última menstruação. 

Foi considerada a data da última menstruação nos casos em que esta era 

compatível com a primeira ultrassonografia da gravidez, isto é, quando a 

diferença entre a datação da gestação pela data da última menstruação e pela 

primeira ultrassonografia era menor do que 5-7 dias (Committee on Obstetric 

Practice, 2017). 

O diagnóstico de RPMO foi estabelecido através da história de perda de 

líquido pela vagina referida pela paciente associado a pelo menos um dos 
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testes confirmatórios: (1) exame especular com visualização direta de saída de 

líquido amniótico pelo orifício externo do colo; (2) teste do papel de nitrazina 

com o líquido vaginal coletado em fundo de saco posterior revelando pH 

alcalino, isto é, maior ou igual a 6,5; (3) teste de cristalização também com o 

líquido vaginal coletado em fundo de saco posterior e disposto numa lâmina, 

cujo análise ao microscópio revele um aspecto de arborização (cristalização) 

e/ou (4) Amnisure® - teste de detecção da proteína microglobulina-alfa-1 

placentária (PAMG-1) no meio vaginal (ACOG Practice Bulletin, 2018). 

 

4.2.1 Critérios de inclusão 

 

- Pacientes com idade maior ou igual a 18 anos. 

- Gestação de feto único. 

- Diagnóstico de RPMO. 

- Idade gestacional entre 24 semanas e 38 semanas e 6 dias no 

momento do parto. 

- Expectativa de parto em até 48 horas. 

- Ausência de anomalias cromossômicas e/ou malformações estruturais 

fetais. 

- Concordância e assinatura do termo de consentimento livre e 

esclarecimento. 

 

4.2.2 Critérios de exclusão 

 

- Realização de corticoterapia para maturação pulmonar fetal após a 

aquisição ultrassonográfica da imagem do pulmão fetal. 
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- Parto após mais de 48 horas da aquisição da imagem ultrassonográfica 

do pulmão fetal. 

- Imagem ultrassonográfica do pulmão fetal com qualidade inadequada 

para avaliação pelo programa quantusFLM® . 

- Diagnóstico neonatal de anomalias cromossômicas e/ou malformações 

estruturais. 

- Sepse neonatal provável. 

 

A realização da corticoterapia após a aquisição da imagem 

ultrassonográfica do pulmão fetal foi considerada um critério de exclusão visto 

que ela pode modificar a incidência da MRN e ter influência na concordância 

com o resulatdo do teste quantusFLM®. 

A imagem ultrassonográfica do pulmão fetal com qualidade inadequada 

para avaliação pelo programa foi definida pelo próprio sistema quantusFLM® e 

corresponde a situações onde não foi possível o cálculo de risco de MRN, 

como a presença de sombras acústicas sobre o pulmão fetal ou a utlização de 

ferramentas de processamento de imagem. 

O diagnóstico neonatal de anomalias cromossômicas, malformações 

estruturais e sepse neonatal, por sua vez, podem levar ao desconforto 

respiratório independente da maturidade pulmonar do recém-nascido, 

apresentando-se como um fator de confundimento. 

A sepse neonatal provável foi definida como a presença de sinais 

clínicos para os quais o recém-nascido foi tratado com antibióticos por 5 ou 

mais dias, associado a um ou mais dos seguintes achados laboratoriais: (1) 

hemograma completo anormal; (2) proteína C-reativa elevada; (3) antígeno de 

estreptococo do grupo B positivo na urina, sangue ou líquido cerebroespinhal; 

(4) contagem elevada de leucócitos no líquido cerebroespinhal (>100×10⁶ 

células por litro); (5) crescimento de um patógeno virulento conhecido (por 

exemplo, estreptococo do grupo B, Escherichia coli ou Listeria) em um swab de 
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superfície ou (6) um diagnóstico histológico de pneumonia em um óbito 

neonatal precoce (Morris et al., 2016).   

 

4.3 Tamanho amostral 

 

Não foi possível o cálculo do tamanho amostral considerando a falta de 

um número significativo de estudos para avaliação. As pacientes foram então 

incluídas no estudo por amostra de conveniência no período de junho de 2016 

a dezembro de 2018 e, posteriormente, foi calculado o poder do teste. 

 

4.4 Protocolo do estudo 

 

As pacientes selecionadas para o estudo responderam um breve 

questionário contendo informações pessoais e acerca da gestação, como a 

idade, altura, peso, paridade, data da última menstruação, data e resultado da 

primeira ultrassonografia da gestação, realização de pré-natal e presença de 

comorbidades – itens I, II, III e IV do Anexo III.  

Foi realizada uma ultrassonografia em todas as pacientes selecionadas 

em até 48 horas antes do parto. Os aparelhos de ultrassonografia utilizados 

foram o Voluson S6 e o Voluson E6, da General Eletric Healthcare (Pollards 

Wood, Inglaterra), previamente validados pelo programa quantusFLM®  e com 

transdutor abdominal com frequência de 2-6MHz (Bonet-Carne et al., 2015). 

Uma imagem axial do tórax fetal na altura das quatro câmaras cardíacas, 

preferencialmente com a coluna posicionada às 3 ou 9 horas, de modo a se 

evitar a ocorrência de janelas acústicas foi obtida por um mesmo examinador 

para todas as pacientes - Figura 1. A magnificação foi obtida por meio do 

ajuste da profundidade (e nunca por meio da ampliação da imagem) até que o 

tórax fetal estivesse ocupando dois terços da imagem. A imagem também não 

sofreu qualquer forma de pós-processamento, utilização da Dopplerfluxometria 
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ou utilização de calipers ou pointers (Bonet-Carne et al., 2015). Essa imagem 

foi então salva no formato DICOM (do inglês, Digital Imaging and 

COmmunication in Medicine) e enviada via internet para o website comercial do 

programa quantusFLM®  (www.quantusflm.com) (Bonet-Carne et al., 2015; 

Burgos-Artizzu et l., 2019). 

  

  

Figura 1 – Imagem ultrassonográfica de corte axial do tórax fetal na altura 

das 4-câmaras do coração. 

 

Após o envio para análise, o resultado apresentou-se disponível na 

plataforma online em até 120 minutos, sendo este expresso na forma de “alto 

risco” ou “baixo risco” de MRN - Figura 2. 

Esta análise de risco de MRN somente foi realizada ao final da pesquisa, 

após o nascimento de todos os conceptos, de modo a não influenciar a tomada 

de conduta durante a gestação. Tanto o obstetra responsável pelo 

acompanhamento da gestante quanto o ultrassonografista que realizou o seu 

exame permaneceram cegos acerca da análise do programa. A decisão pelo 

momento de realização do parto foi exclusiva do médico assistente, em 

concordância com os protocolos vigentes no momento da pesquisa (Green – 

Top Guideline, 2010; ACGO Practice Bulletin, 2018). A realização do parto e o 

http://www.quantusflm.com)5/
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acompanhamento neonatal também foram realizados pela equipe assistente, 

sem qualquer influência do pesquisador. 

 

Figura 2 – Reprodução do resultado do teste quantusFLM®  fornecido 

pela empresa Trasmural Biotech.  
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Na ultrassonografia também foi avaliada a quantidade de líquido 

amniótico, sendo utilizado o método semiquantitivo do maior bolsão vertical 

(MBV) para esta classificação. Foi definido como normal a medida do MBV 

entre 2 e 8cm, oligodramnia o MBV menor do que 2 cm e polidramnia o MBV 

maior do que 8cm (Moise, 2013). 

Os dados do parto e os desfechos neonatais foram avaliados segundo a 

ficha de levantamento de dados – itens III, IV, V e VI do Anexo III. O desfecho 

neonatal primário foi a ocorrência de MRN, que inclui a SAR e a taquipnéia 

transitória do recém-nascido (TTRN). Outros desfechos considerados foram o 

índice de Apgar no 5º minuto de vida; a necessidade de reanimação do recém-

nascido na sala de parto, a admissão em unidade de terapia intensiva (UTI) 

neonatal, o tempo de permanência em UTI neonatal e a ocorrência de óbito 

neonatal. 

O diagnóstico da SAR foi definido pela presença de dois dos seguintes 

critérios: (1) evidência de comprometimento respiratório (taquipneia, retrações 

e/ou batimentos de asa do nariz) de início logo após o parto e com 

necessidade de suporte respiratório (oxigênio ou ventilação com pressão 

positiva) por mais 24 horas; (2) administração de surfactante pulmonar 

exógeno e/ou (3) radiografia de tórax evidenciando a doença da membrana 

hialina (aparência granular reticular do parênquima pulmonar) (Azpurua et al., 

2010). Já a TTRN foi definida pelo (1) aparecimento de desconforto respiratório 

(taquipneia, gemidos, batimentos de asa do nariz, retrações ou necessidade de 

oxigênio para prevenir hipoxemia menor do que 40%), com curso benigno e 

autolimitado, de início nos primeiros 30 minutos de vida e persistindo por pelo 

menos 6h e resolução em até 72-96horas; (2) radiografia de tórax evidenciando 

retenção de fluidos e (3) ausência de qualquer diagnóstico concorrente para 

explicar o desconforto respiratório (Weintraub et al., 2013). 

O fluxograma a seguir  resume o protocolo do estudo – Figura 3. 
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Figura 3 – Protocolo do estudo. 

 

4.5 Análise estatística 

 

Os dados sobre a gestação atual, parto e recém-nascido, incluindo as 

suas morbidades, foram anotados em ficha própria, dispostos em tabelas e 

submetidos posteriormente à análise estatística descritiva. As características 

demográficas foram expressas por média e intervalo ou desvio padrão a 

depender da variável. 

Como não foi possível de antemão realizar um cálculo de tamanho de 

amostra, foi calculado o poder do teste com a amostra do estudo utilizando 

através da fórmula descrita por Woodward 
√𝑛𝑑2−𝑍∝  √𝜋0 (1−𝜋0)  

√𝜋1 (1−𝜋1)
 =  𝑍𝛽 (Woodward, 

1999).  
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Com a finalidade de avaliar o quantusFLM®  como método diagnóstico e 

sua capacidade em predizer a ocorrência do desfecho MRN foi montada uma 

tabela de contigência 2x2 e calculada a sensibilidade (S), especificidade (E), 

valor preditivo positivo (VPP) e valor preditivo negativo (VPN). Foi calculada em 

seguida a acurácia do teste por meio da fórmula Verdadeiro Positivo (VP) + 

Verdadeiro negativo (VN) / Total (T).  

Utilizamos o Índice Kappa (k) para avaliar a concordância do resultado 

do teste com a presença ou ausência da doença para verificar se os acertos 

aconteceram devido à chance. O k informa a proporção de concordância não 

aleatória (além da esperada pela chance) entre observadores ou medidas da 

mesma variável categórica, e seu valor varia de "menos 1" (completo 

desacordo) a "mais 1" (concordância total). Se a medida concorda mais 

freqüentemente do que seria esperado pela chance, então o índice k é positivo; 

se a concordância é completa k = 1. Zero indica o mesmo que leituras feitas ao 

acaso (UFG, 2006).  

Para avaliarmos se a oligodramnia, o IMC materno, a via de parto e a 

própria ocorrência da doença tiveram relação com o acerto do teste, criamos 

uma nova variável chamada acerto do teste para a qual foi definido como 0 o 

erro do teste, ou seja teste positivo / doença ausente ou teste negativo / 

doença presente; e 1 para acerto do teste, ou seja teste positivo / doença 

presente ou teste negativo / doença ausente. Esta variável acerto do teste foi 

utilizada para criação de um modelo por meio de regressão logística testando 

se essas variáveis influenciariam o acerto de teste na predição da MRN. 

Primeiro as variáveis foram testadas em separado para depois serem incluídas 

no modelo uma a uma. 
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5 RESULTADOS 

 

Foram incluídas no estudo 54 pacientes com RPMO, não havendo 

perdas de acordo com os critérios de exclusão. Algumas pacientes elegíveis 

para o estudo, no entanto, não foram incluídas devido à rápida evolução para o 

trabalho de parto, inviabilizando a captura ultrassonográfica da imagem 

pulmonar fetal.  

As características demográficas e relacionadas à gestação são descritas 

na Tabela 1. A média de idade das pacientes foi de 32 anos (variando de 25 a 

45 anos). Trinta e três pacientes (61,1%) eram nulíparas. Todas realizavam 

acompanhamento pré-natal regular e 19 pacientes (35,1%) apresentavam 

comorbidades. Cinco pacientes tinham o diagnóstico de hipotireoidismo, quatro 

pacientes apresentavam hipertensão, três eram portadoras de trombofilias, 

duas tinham asma brônquica, duas desevolveram diabetes gestacional, duas 

foram submetidas a cirurgia bariátrica. O IMC (índice de massa corpórea) 

médio foi de 28,99 kg/m2 (22,18 a 37,55 kg/m2). 

A idade gestacional média do diagnóstico de ruptura prematura de 

membranas foi de 34 semanas e 4 dias, variando de 22 semanas e 5 dias a 38 

semanas e 5 dias. Vinte e uma pacientes (38,8%) realizaram corticoterapia 

para aceleração da maturação pulmonar fetal. O intervalo médio de tempo 

entre a corticoterapia e o parto foi de 9,7 dias. 

 Para todas as pacientes, a estática fetal mostrou-se favorável à 

aquisição da imagem do pulmão fetal para avaliação do risco de MRN e não 

houve perdas por impossibilidade de realização da análise da imagem pelo 

quantusFLM®. Em 25 pacientes (46,2%), verificou-se oligodramnia no 

momento da realização do exame. Não houve morte fetal neste estudo. 
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Tabela 1 – Características maternas e parâmetros 

ultrassonográficos da população estudada.    

Dados maternos e ultrassonográficos Total (n=54) 

   Idade materna (anos) 32,5 (25 - 45) 

   Nulíparas 33 (61,1%) 

   Comorbidades 19 (35,1%) 

   IMC materno (kg/m2) 28,9 (22,1 - 37,5) 

   Idade gestacional no diagnóstico da RPMO 
(semanas) 

34 (22 - 38) 

   Realização de corticoterapia 21 (38,8%) 

   Intervalo corticoterapia-parto (dias) 9,7 (0 - 39) 

   Oligodramnia 25 (46,2%) 

*Dados expressos em média (variação) ou n (%), quando apropriados 

 

Os dados referentes ao parto e aos desfechos neonatais são 

apresentados na Tabela 2. A idade gestacional média no momento do parto foi 

de 35 semanas, variando de 25 semanas e 1 dia a 38 semanas e 5 dias. O 

intervalo médio entre o diagnóstico de RPMO e o parto foi de 5,3 dias (0 a 76 

dias). Apenas seis pacientes (11,1%) evoluíram com parto vaginal, enquanto 

três pacientes (5,6%) foram submetidas à cesariana intraparto e 45 pacientes 

(83,3%) à cesariana eletiva.  

Vinte e oito recém-nascidos (51,8%) eram do sexo feminino. O peso 

médio ao nascimento foi de 2.634g (variando de 795 a 3.925g). O índice de 

Apgar no 5º minuto de vida foi menor do que sete em apenas uma paciente 

(1,8% dos casos). Cinco recém-nascidos necessitaram de reanimação na sala 

de parto (9,2%) e 20 (37,0%) foram encaminhados para a UTI neonatal. O 

tempo médio de permanência na UTI neonatal foi de 30,88 dias (variação de 4 

a 133 dias). Dez recém-nascidos evoluíram com morbidade respiratória 
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(18,5%), sendo nove com SAR (16,6%) e um com taquipnéia transitória do 

recém-nascido (1,8%). Não houve morte neonatal. 

Ao estratificar pela idade gestacional, foi avaliada a incidência de MRN 

nos grupos de prematuros precoces, prematuros tardios e a termo recente. 

Considerando apenas o grupo de prematuros tardios (34 semanas a 36 

semanas e 6 dias), a incidência de MRN foi de 13,0% (3 de 23 recém-

nascidos), sendo 2 com SAR ou doença da membrana hialina (8,6%) e 1 com 

taquipnéia transitória do recém-nascido (4,3%). Acima de 37 semanas, não 

houve casos de MRN neste estudo (0 de 20 casos). 
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Tabela 2 – Dados referentes ao parto e desfechos neonatais na 

população estudada.  

Dados referentes ao parto e desfechos 
neonatais 

Total (n=54) 

   Idade gestacional no parto (semanas) 35,5 (25,1 a 38,7) 

   Intervalo médio entre a RPMO e o parto (dias) 5,3 (0 a 76) 

   Tipo de parto   

        Parto vaginal  6 (11,1%) 

        Cesariana eletiva 45 (83,3%) 

        Cesariana em trabalho de parto 3 (5,6%) 

   Sexo feminino 28 (51,8%) 

   Peso ao nascimento (g) 2.376 (795 a 3.435) 

   Apgar <7 no 5º minuto 1 (1,8%) 

   Reanimação na sala de parto 5 (9,2%) 

   Admissão na UTI neonatal 20 (37,0%) 

   Tempo de permanência na UTI neonatal (dias) 30,8 (4-133) 

   Morbidade respiratória neonatal 10 (18,5%) 

        Síndrome da angústia respiratória 9 (16,6%) 

        Taquipnéia transitória 1 (1,8%) 

   Morte neonatal 0 

*Dados expressos em média (variação) ou n (%), quando apropriados. 

 

A comparação do resultado do teste, classificado como de alto ou baixo 

risco para MRN, com a presença ou ausência deste evento está descrita na 

Quadro 1. No presente estudo, dos 10 casos de MRN, seis foram identificados 

como de alto risco pelo teste. Nove recém-nascidos também foram 

classificados como de alto risco, porém não apresentaram complicações 
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respiratórias. Dos 39 recém-nascidos classificados como de baixo risco, 

apenas quatro evoluíram com morbidade respiratória.  

 

Quadro 1 – Quadro 2 x 2 comparando resultado do teste 

quantusFLM® com a ocorrência de morbidade respiratória neonatal.  

 

 
Morbidade 

respiratória presente 
Morbidade 

respiratória ausente 
Total 

Teste com 
alto risco 

6 9 15 

Teste com 
baixo risco 

4 35 39 

Total 10 44 54 

 

Conforme apresentado no Quadro 2, a sensibilidade do teste foi de 

60%, a especificidade de 79,5%, a razão de verossimilhança positiva de 2,93 e 

a razão de verossimilhança negativa de 0,50. O valor preditivo positivo foi de 

39,9%, o valor preditivo negativo foi de 89,7% e a acurácia do teste foi de 

75,9%. 
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Quadro 2 – Performance do quantusFLM®  na predição da 

morbidade respiratória neonatal em pacientes com ruptura prematura das 

membranas ovulares. 

 

Sensibilidade 60,0% 

Especificidade  79,5% 

Razão de verossimilhança positiva 2,93 

Razão de verossimilhança negativa 0,50 

Prevalência da doença 18,5% 

Valor preditivo positivo 39,9% 

Valor preditivo negativo 89,7% 

Acurácia 75,9% 

 

O poder do teste calculado foi 0,99. O coeficiente kappa foi de 0,33 

indicando uma concordância leve entre o resultado do teste e a ausência ou 

presença da doença. 

A regressão logística avaliou a relação do acerto do teste com a 

presença da doença (morbidade respiratória), o IMC materno, a quantidade 

de líquido amniótico (presença de oligodramnia) e a idade gestacional, 

conforme apresentado na Tabela 3. Nenhuma das variáveis influenciou o 

acerto do teste, conforme resultados a seguir: líquido amniótico OR 0,89 (IC 

95% 0,29 – 2,65); idade gestacional OR 1,23 (IC 95% 0,99 – 1,52); IMC OR 

0,97 (IC 95% 0,84 – 1,12); e morbidade respiratória OR 0,35 (0,08 – 1,58). 

Desta forma, nem o IMC nem a oligodramnia, a idade gestacional ou a 

presença da doença tiveram influência no acerto do teste.  
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Tabela 3 – Regresão logística correlacionando o acerto do teste 

quantus FLM® com as variáveis estudadas. 

 

Variável estudada OR (IC 95%) 

Oligodramnia 0,89 (0,29 – 2,65) 

Idade gestacional 1,23 (0,99 – 1,52) 

Índice de massa corpórea (IMC) 0,97 (0,84 – 1,12) 

Morbidade respiratória 0,35 (0,08 – 1,58) 

OR: Odds Ratio. IC: Intervalo de confiança 

 

A via de parto não foi avaliada como variável independente para o 

resultado do teste considerando as altas taxas de cesariana neste estudo.  

 

  



42 

 

 

6 DISCUSSÃO 

 

O presente estudo demonstrou que a avaliação do risco de MRN por 

meio da análise quantitativa da textura pulmonar fetal pelo teste quantusFLM®  

apresentou boa acurácia (75,90%) em pacientes com RPMO cujo parto ocorreu 

entre 24 e 38 semanas e 6 dias. O valor preditivo negativo do teste pode ser 

considerado o mais relevante (89,75%), indicando que o teste é especialmente 

confiável ao afirmar que a maturidade pulmonar já aconteceu.  

Os resultados apresentados são similares aos referidos pelos demais 

testes de avaliação da maturidade pulmonar fetal já estabelecidos na 

literatura(Bonet-Carne et al., 2015; Palacio et al., 2017). Contudo, os testes que 

apresentam maior acurácia são realizados no líquido amniótico obtido por 

amniocentese - procedimento invasivo, que imprime riscos para o binômio 

materno-fetal. Por este motivo, apresentam uma baixa aceitação por parte das 

pacientes e são, muitas vezes, subaproveitados (Palacio et al., 2017). A grande 

vantagem do quantusFLM®  é a utilização da ultrassonografia, método não 

invasivo, seguro e amplamente realizado na prática obstétrica atual (Fowlkes, 

2008). Além disso, a análise quantitativa da textura pulmonar fetal permite uma 

avaliação computadorizada da imagem, retirando o caráter subjetivo do método 

(Bonet-Carne et al., 2015). 

Outro ponto positivo do teste é o conhecimento da maturidade pulmonar 

fetal por meio da análise de uma imagem ultrassonográfica à distância (via 

plataforma online do programa). Este dado corrobora a aplicabilidade do 

quantusFLM®  na maioria dos locais, uma vez que a ultrassonografia é um 

exame largamente disponível e de fácil execução, ao contrário dos testes 

realizados no líquido amniótico, que necessitam de uma análise laboratorial 

especializada (Grenache & Gronowski, 2006). Nesse contexto, ele pode 

inclusive ser pensado em regiões que não dispõem de muitos recursos, 

podendo orientar a transferência materna e planejamento do parto em centros 

mais capacitados nos casos necessários (Damron, 2014). 

Vale destacar que o quantusFLM®  foi previamente avaliado em estudo 

multicêntrico prospectivo publicado em 2017 por Palacio et al. (2017). Estes 
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autores avaliaram 730 pacientes entre 25 semanas e 38 semanas e 6 dias. A 

prevalência da MRN foi de 13,8% e o quantusFLM®  foi capaz de prever este 

evento com uma sensibilidade de 74,3%, especificidade de 88,6%, valor 

preditivo positivo de 51% e valor preditivo negativo de 95,5%. A acurácia 

relatada por Palácio foi de 86,5% para predição de MRN através deste método, 

sem diferença estatística à acurácia encontrada neste estudo (p = 0,93) 

(Palacio et al., 2017). 

Apesar de o estudo de Palacio et al. (2017) incluir pacientes com 

diagnóstico de RPMO, os autores não avaliaram a performance do 

quantusFLM®  nesse subgrupo de pacientes separadamente. Devido à 

controvérsia acerca do melhor momento para o parto (ACOG Practice Bulletin, 

2018), bem como a possibilidade de uma maior dificuldade técnica para 

realização da ultrassonografia nessas pacientes, em decorrência da diminuição 

do líquido amniótico muitas vezes verificada nesses quadros (Ekin et al., 2015), 

consideramos especialmente relevante a avaliação do desempenho do 

quantusFLM®  nesse subgrupo específico de pacientes. 

De acordo com a revisão da literatura, este é, portanto, o primeiro 

estudo que avalia a performance do quantusFLM®  exclusivamente em 

pacientes com RPMO, inclusive analisando se a diminuição do líquido 

amniótico e o IMC materno influenciam a capacidade de predição do teste.  

A prevalência de MRN encontrada no presente estudo foi de 18,5%, 

semelhante à encontrada em outros trabalhos (Raed et al., 2009; Palacio et al., 

2017). Especificamente quando consideramos o grupo de prematuros tardios, 

observamos uma taxa de morbidade respiratória neonatal de 13,04%. Cabe 

ressaltar que as recomendações atuais preconizam o não adiamento do parto 

para realização de corticoterapia para maturação pulmonar fetal após 34 

semanas nas pacientes com RPMO nem a realização de um ciclo de resgate 

de corticoide nessa idade gestacional nas pacientes que já realizaram um ciclo 

previamente (ACOG Committee Opinion, 2016; ACOG Practice Bulletin, 2018). 

Considerando as altas taxas de MRN acima descritas, a utilização do 

quantusFLM®  poderia individualizar a utilização do corticoide nas pacientes 

com diagnóstico de RPMO e idade gestacional entre 34 semanas e 36 
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semanas e 6 dias, contribuindo para a diminuição da morbidade neonatal, 

conforme já verificado com a utilização da corticoterapia nessa idade 

gestacional em outros cenários (Gyamfi-Bannerman et al., 2016).  

Tendo em vista não só a morbidade respiratória, mas todas as demais 

complicações que podem acometer esses prematuros tardios, questiona-se a 

utilização da idade gestacional como critério isolado para interrupção da 

gravidez nas pacientes com RPMO, conforme preconizado pela maioria das 

sociedades atualmente (Green – Top Guideline, 2010; ACGO Practice Bulletin, 

2018). Em consonância com o estudo de Morris et al. (2016) de 2016 e com a 

revisão da biblioteca Cochrane de 2017, uma política de manejo expectante 

com observação cuidadosa nas gestações complicadas pela ruptura prematura 

das membranas ovulares antes de 37 semanas, poderia estar associada a 

melhores desfechos para a mãe e para o recém-nascido (Morris et al., 2016; 

Bond et al., 2017). 

A adoção da prática do parto imediato - defendida em diretrizes recentes 

(Green – Top Guideline, 2010; ACGO Practice Bulletin, 2018) - baseia-se no 

fato de que a sobrevida livre de incapacidade para o recém-nascido após o 

parto pré-termo tardio é alta (Morris et al., 2016). No entanto, há uma 

preocupação crescente com os riscos de resultados adversos para recém-

nascidos prematuros tardios, com achados de estudos que demostram um 

risco aumentado de morbidade neonatal (Raju et al., 2006), reinternação na 

primeira infância (Lain et al., 2013) e dificuldades acadêmicas em crianças em 

idade escolar em comparação com neonatos nascidos a termo (McGowan et 

al., 2011). Na ausência de complicações maternas ou fetais, a manutenção da 

conduta expectante, por sua vez, pode resultar em uma diminuição na 

morbidade neonatal, diminuição da separação da mãe e do bebê, melhora na 

proporção de mães que amamentam e uma redução no risco de resultados 

adversos na infancia (Morris et al., 2016).  

A prática de testes para a maturidade pulmonar fetal é extremamente 

variável em todo o mundo, sendo amplamente utilizada em algumas locais e 

completamente ignorada em outros (Palacio et al., 2017). Caso fosse adotada 

uma política de administração sistemática de corticoide em gestantes com risco 
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de parto prematuro, quase 80-90% dos prematuros tardios receberiam 

corticoides desnecessariamente (Palacio et al., 2017; Burgos-Artizzu et al., 

2019). A estimativa da maturidade pulmonar fetal poderia então individualizar o 

uso de corticoides nessa idade gestacional. 

Um resultado questionável do quantusFLM®  seria a alta taxa de falsos 

positivos do exame. Para serem clinicamente úteis, os testes de maturidade 

pulmonar fetal devem apresentar alta sensibilidade diagnóstica para a 

imaturidade e um alto valor preditivo negativo (Grenache & Gronowski, 2006), 

conforme encontrado neste estudo. Tal como acontece com todos os testes de 

diagnóstico da maturidade pulmonar fetal (Palacio et al., 2017), a maximização 

da sensibilidade é conseguida através do sacrifício da especificidade, de modo 

que muitos recém-nascidos classificados como alto risco de MRN nascem sem 

desconforto respiratório (Grenache & Gronowski, 2006). Apesar disso, as 

intervenções que podem ser consideradas para esses casos - realização da 

corticoterapia para maturação pulmonar fetal e/ou a manutenção da conduta 

expectante -, conforme discutido anteriormente, não parecem apresentar 

associação com complicações graves nem para a gestante nem para o feto 

(Sotiriadis et al., 2015; Morris et al., 2016; Bond et al., 2017). 

O presente estudo teve ainda como objetivo a avaliação de alguns 

fatores que poderiam interferir na acurácia do teste. A oligodramnia complica 

37 a 45% dos casos de RPMO pré-termo (Ekin et al., 2015) e pode ser um fator 

limitante para a realização da ultrassonografia obstétrica nessas pacientes, 

uma vez que piora a acurácia do exame (Barnhard et al., 1996). Contudo, o 

estudo atual não demonstrou diferença estatística na capacidade de predição 

da MRN pelo quantusFLM®  nas pacientes com oligodramnia em comparação 

às pacientes que se apresentaram com normodramnia ou polidramnia no 

momento do exame. 

Com relação ao índice de massa corpórea (IMC) materno, é sabido que 

o tecido adiposo promove atenuação dos feixes sonoros, com consequente 

diminuição da qualidade da imagem ultrassonográfica (Tsai et al., 2015). De 

forma semelhante à quantidade de líquido amniótico, no entanto, o IMC 

materno também não influenciou a acurácia do teste. 
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Apesar de ser um dos objetivos do estudo, não foi possível analisar a 

influência da via de parto nos resultados apresentados considerando a alta 

taxa de cesariana verificada nesta população. Provavelmente isto se deve em 

parte ao desenho do estudo, no qual a análise ultrassonográfica do pulmão 

fetal deveria acontecer em até 48 horas do parto, favorecendo assim o 

recrutamento das pacientes agendadas para cesariana eletiva, bem como às 

altas taxas de cesariana no Brasil, principalmente nos hospitais privados 

(Ramires et al., 2015). 

A ausência de perda de pacientes por baixa qualidade da imagem em 

comparação com 15,6% (135 de 865) de perda por este motivo verificada no 

estudo de Palacio et al. (2017) pode ser justificada pela realização de todos os 

exames ultrassonográficos por um mesmo profissional, experiente em Medicina 

Fetal. Ainda assim, o corte ultrassonográfico para aquisição da imagem a ser 

analisada é tecnicamente simples e pode ser facilmente aprendido por 

profissional qualificado, favorecendo a reprodução destes resultados. 

O presente estudo apresenta algumas limitações que precisam ser 

reconhecidas. A primeira delas é o número de pacientes incluídas (54 

pacientes), que foi menor do que outros estudos prévios que analisaram a 

acurácia do quantusFLM®  (Bonet-Carne et al., 2015; Palacio et al., 2017). No 

entanto, as pacientes incluídas pertencem a um subgrupo específico de 

pacientes com diagnóstico de RPMO, uma complicação frequente e de extrema 

relevância na prática obstétrica atual (ACOG Practice Bulleti, 2018).  

Além disso, não foi possível a estratificação por idade gestacional 

considerando o número de pacientes incluídas, o que pode também ter 

influenciado na relação da idade gestacional com o resultado do teste por meio 

da regressão logística. Contudo, é importante ressaltar que os algoritmos do 

quantusFLM®  não foram projetados para prever a MRN em cada idade 

gestacional específica (Palacio et al., 2017). 

Por fim, o estudo foi realizado em apenas dois centros e as imagens 

ultrassonográficas obtidas por um único profissional, o que pode limitar a 

generalização dos achados. 
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7 CONCLUSÕES 

 

Os resultados deste estudo demonstram uma boa acurácia do método 

ultrassonográfico quantitativo quantusFLM®  na predição da morbidade 

respiratória neonatal em pacientes com gestações únicas e ruptura prematura 

das membranas ovulares entre 24 semanas e 38 semanas e 6 dias. O teste 

apresenta especial confiabilidade em identificar que a maturidade pulmonar já 

ocorreu, conferindo uma maior segurança na interrupção da gestação quando 

o exame tem como resultado um baixo risco de morbidade respiratória 

neonatal. 

Este estudo ressalta ainda que o índice de massa corpórea (IMC) 

materno e a presença de oligodramnia, possíveis fatores intervenientes na 

qualidade da ultrassonografia, não demostraram ter influência na capacidade 

de predição da morbidade respiratória neonatal pelo quantusFLM® . 

De forma semelhante, a idade gestacional e a própria ocorrência da 

doença não tiveram relação com o acerto do teste. Por fim, apesar de ser um 

dos objetivos do estudo, não foi possível analisar a influência da via de parto 

na análise do quantusFLM® devido à alta taxa de cesariana verificada nesta 

população.  
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ANEXOS 

Anexo I - Aprovação do projeto pelo Comitê de Ética e Pesquisa 
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Anexo II – Termo de consentimento livre e esclarecido 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
 
 

 
Título do projeto: Avaliação do risco de morbidade respiratória neonatal 
através da análise ultrassonográfica quantitativa da textura pulmonar fetal em 
pacientes com amniorrexe prematura. 
 
 
Pesquisadores responsáveis: Fernanda Borges Flosi  e Renato Augusto 
Moreira de Sá 
 
Instituição a que pertencem os pesquisadores responsáveis: Universidade 
Federal Fluminense (UFF) 
 
Telefone para contato do pesquisador: (21) 3722-2021. 
 
 
Nome do voluntário: 
___________________________________________________ 
 
Idade: _____________    RG: ________________   Emitida por 
:______________ 
 
Responsável legal (quando for o caso): 
_____________________________________ 
 
RG do responsável legal: _____________________   Emitida por 
:________________ 
 

 
 
A senhora está sendo convidada a participar do projeto de pesquisa 

“Avaliação do risco de morbidade respiratória neonatal através da análise 
ultrassonográfica quantitativa da textura pulmonar fetal em pacientes com 
amniorrexe prematura”, de responsabilidade da pesquisadora Fernanda Borges 
Flosi. Este projeto tem por objetivo analisar o desempenho de um programa 
(quantusFLM) na avaliação do desenvolvimento do pulmão do bebê em 
grávidas com bolsa rota antes do trabalho de parto. Para participar, é 
necessário responder um questionário e realizar uma ultrassonografia 
obstétrica em até 48 horas antes do parto, onde será realizada uma imagem do 
pulmão do bebê. Esta imagem será posteriormente analisada pelo programa 
quantusFLM e o resultado será comparado com os dados do parto e do bebê 
ao nascimento e nos primeiros dias de vida.  

A participação neste estudo não é obrigatória e, mesmo aceitando 
participar, você poderá sair do estudo a qualquer momento, sem que isto leve a 
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qualquer punição ou restrição ao seu tratamento. O resultado do exame não 
será conhecido antes do parto e, portanto, não trará nenhum benefício para 
você ou terá qualquer influência no seu tratamento tradicional (como na 
realização de medicação para maturação pulmonar fetal ou na decisão do 
melhor momento para o parto). Participando deste estudo, você não terá 
nenhum custo diferente dos que já vinha tendo com o seu tratamento nem terá 
qualquer custo com os exames que serão realizados. Por último, você também 
não receberá nenhum tratamento diferenciado em relação às outras pacientes 
nem será adiada nenhuma conduta do seu tratamento em virtude da 
participação no estudo. 

Este estudo será desenvolvido por médicos vinculados à pós-graduação 
da Universidade Federal Fluminense (UFF) e do corpo clínico da Unidade de 
Saúde Laranjeiras (Clínica Perinatal). Todos os dados do estudo serão 
mantidos em segredo, mas poderão ser publicados em revistas científicas sem 
qualquer identificação dos participantes. Qualquer dúvida antes, durante ou 
após o estudo poderá ser esclarecida pelos médicos responsáveis pelo estudo. 

Os participantes da pesquisa, e comunidade em geral, poderão entrar 
em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de 
Medicina/Hospital Universitário Antônio Pedro, para obter informações 
específicas sobre a aprovação deste projeto ou demais informações: 

E.mail: etica@vm.uff.br             Tel/fax: (21) 2629-9189 

 

Eu, 
___________________________________________________________,  

RG nº ______________________, declaro ter sido informada e concordo em 
participar,como voluntária, do projeto de pesquisa acima descrito.  

Niterói, ______ de ______________ de ________. 

 

 
________________________________________________________  
Assinatura do paciente ou seu responsável legal 
 
 
________________________________________________________  
Assinatura do médico responsável por obter o consentimento 
 
 
 
________________________________________________________  
Testemunha 
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Anexo III – Ficha de levantamento de dados 

 

PROJETO quantusFLM®  

 

Número do Questionário     |___|___|___|___|  

I. Identificação da gestante 

Nome 
1. _________________________________________________________

____________________ 

Instituição 2.  

Prontuário 3. |___|___|___|___|___|___| 

Data de Nascimento 
4. |___|___|/|___|___|/|___|___|___

|___| 

Idade 5. |___|___| anos 

Freqüentou ou freqüenta a escola? Qual foi a última série que 
completou? 

00. Não estuda ou estudou  

30. Terceiro grau incompleto ou mais  

6. |___|    |___| 

       (grau)  (série) 

Estado civil 
7. __________________________

_________ 

II. Histórico obstétrico anterior 

Número de gestações anteriores 8. |___|___| 

Número de partos anteriores 9. |___|___| 

Vaginais 10. |___|___| 

Cesarianas 11. |___|___| 

Filhos vivos atualmente 12. |___|___| 

Mortalidade perinatal prévia  
1. Sim     0. 
Não 

13. |___| 

 Natimortos       14. |___|___| 

Neomortos       (até 28 dias de vida) 15. |___|___| 

Abortamento prévio? 
1. Sim     0. 
Não 

16. |___| 

Espontâneos 17. |___|___| 

Provocados 18. |___|___| 



60 

 

 

III. Dados obstétricos da gestação atual 

Realizou pré-natal?                                                                                              
1. Sim     0. Não 

19. |___| 

Comorbidades maternas  1. Sim     0. Não 20. |___| 

Especificar comorbidades 

 
21. _____________________

_______ 
22. |___|___|___|___| 

Descrição e 
respectivo CID-10 

23. _____________________
_______ 

24. |___|___|___|___| 

 
25. _____________________

_______ 
26. |___|___|___|___| 

Idade gestacional no diagnóstico de RPMO 
27. |___|___| semanas e |___| 

dias 

Diagnóstico de RPMO 

1. exame 
ginecológico/espec
ular 
2. fita de pH 
3. cristalização 
4. Amnisure 

28. |___| 

Realizou antibioticoterapia (para 
aumentar o período de latência)? 

1. Sim     0. Não 29.  

Realizou tocólise? 1. Sim     0. Não 30.  

Realizou cortioterapia? 1. Sim     0. Não 31.  

Intervalo entre a corticoterapia e o parto 32. |___|___| dias 

IV. Dados que podem influenciar a captura da imagem 

Data da captura da imagem 
33. |___|___|/|___|___|/|___|__

_|___|___| 

Intervalo entre a captura da imagem e o parto 34. |___|___| dias 

Altura maternal 35. |___|___|___|  cm 

Peso materno 36. |___|___|___|  kg 

IMC materno 37. |___|___| kg/m2 

Liquido amniótico 

1. Normal 

2. Oligodramnia 

3. Adramnia 

4. Polidramnia 

38. |___| 

Estática fetal  39. _____________________ 
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V. Dados do parto e assistência neonatal 

Data do parto 
40. |___|___|/|___|___|/|___|__

_|___|___| 

Idade Gestacional no parto 
41. |___|___| semanas e |___| 

dias 

Intervalo entre o diagnóstico de RPMO e o parto 42. |___|___| dias 

Tipo de parto 

1. Normal 

2. Cesariana 

3. Fórcipe 

43. |___| 

Trabalho de parto?  1. Sim     0. Não 44. |___| 

Intercorrências durante o parto?  1. Sim     0. Não 45. |___| 

Se intercorrências presentes, especificar 
46. ______________________

____ 

VI. Dados do recém-nato  

Idade Gestacional – Balllard 
47. |___|___| semanas e 

|___| dias 

Sexo  
1. Feminino   2. Masculino   0. 
Indeterminado 

48. |___| 

Comprimento 49. |___|___| cm 

Perímetro cefálico 50. |___|___| cm 

Peso 
51. |___|___|___|___| 

gramas 

Tipo somático  
1. AIG   2. PIG   
0. GIG 

52. |___| 

APGAR de 1º, 5º e 10º minutos 

53. |___|___| (1º minuto) 

54. |___|___| (5º minuto) 

55. |___|___| (10º minuto) 

Necessidade de reanimação ? 1. Sim     0. Não 56. |___| 

Admissão na UTI? 1. Sim     0. Não 57. |___| 

VII. Sistemas acometidos  

Neurológico 

Convulsão? 1. Sim     0. Não 58. |___| 

USG transfontanela – HIC? 1. Sim     0. Não 59. |___| 
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Se HIC presente, especificar o grau 60. |___| 

USG transfontanela – Leucomalácia? 1. Sim     0. Não 61. |___| 

Respiratório 

Surfactante? 1. Sim     0. Não 62. |___| 

Número de doses do surfactante 63. |___| 

CPAP? 1. Sim     0. Não 64. |___| 

Número de dias no CPAP 65. |___| 

Respirador? 1. Sim     0. Não 66. |___| 

Número de dias no respirador 67. |___| 

Uso de O2 aos 28 dias de vida? 1. Sim     0. Não 68. |___| 

Broncodisplasia? 1. Sim     0. Não 69. |___| 

Hemodinâmico 

Uso de amina? 1. Sim     0. Não 70. |___| 

Ecocardiografia – disfunção miocárdica? 1. Sim     0. Não 71. |___| 

Outros 

Enterocolite? 1. Sim     0. Não 72. |___| 

Retinopatia da prematuridade? 1. Sim     0. Não 73. |___| 

Se retinopatia presente, especificar o grau 74. |___| 

Sepse neonatal? 1. Sim     0. Não 75. |___| 

Mortalidade? 1. Sim     0. Não 76. |___| 

Em caso de mortalidade, informar o número de dias de vida 77. |___|___| 

Alta da UTI? 1. Sim     0. Não 78. |___| 

Alta da UTI sem sequelas? 1. Sim     0. Não 79. |___| 

Permanência na UTI (em número de dias) 80. |___|___| 

 

 


