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Resumo: 

 Objetivo: Avaliar os resultados perinatais em gestações acometidas por ruptura 

prematura de membranas entre 18 e 26 semanas completas. Métodos: Foram 

estudadas as gestantes com ruptura prematura de membranas admitidas nas 

maternidades do Instituto Fernandes Figueira/FIOCRUZ, da Clínica Perinatal e do 

Hospital e Maternidade Santa Joana no período de janeiro de 2005 a dezembro de 

2011. Foi realizada uma coorte retrospectiva envolvendo esta população com o intuito 

de analisar os seus desfechos. As variáveis foram obtidas através da análise de 

prontuários. Para identificar o perfil da população estudada foi utilizado o programa 

estatístico S-plus 8.0, para as demais análises utilizamos os testes de Wilcoxon, exato 

de Fisher e Qui-quadrado. Em seguida, foi realizada uma regressão logística múltipla 

analisando os principais desfechos e construídas Curvas ROC (Receiver Operating 

Characteristic). Resultados: Foram incluídas no estudo 61 gestantes e fetos com 

diagnóstico de ruptura prematura de membranas ovulares com idade gestacional entre 

18 e 26 semanas completas. Dentro deste grupo, 32,7% (20/61) apresentaram 

corioamnionite clínica. A coriamnionite histopatológica foi identificada em  52% (13/25) 

dos casos que tiveram suas placentas analisadas.  Intercorrências em relação ao parto 

responderam por 24,5 % (n=15). Foi identificada uma mortalidade total de 54% (33/61) 

com uma morbimortalidade de 91,8% (56/61). De todos os recém-nascidos admitidos 

na UTI neonatal 68,2% (28/41) receberam alta. Dentro deste grupo, 82,1% (23/28) 

apresentavam ao menos uma da morbidades estudadas, contra apenas 17,8% (5/28) 

de neonatos que sobreviveram sem morbidade. Conclusão: A ruptura de membranas 

pré-viável se confirmou como uma entidade de alta morbidade materna e neonatal e  o 

peso fetal identificado como um importante fator preditor para a mortalidade neonatal. 

 

Palavras-chave: Gestação única, Ruptura de membranas pré-viável, desfecho 

perinatal e neonatal. 
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Abstract: 

Objective: To evaluate the perinatal outcomes in pregnancies affected by premature 

rupture of membranes between 18 and 26 weeks. Methods: We studied pregnant 

women with premature rupture of membranes admitted Instituto Fernandes 

Figueira/FIOCRUZ, Clinica Perinatal and Hospital e Maternidadey Santa Joana from 

January 2005 to December 2011. A retrospective cohort study involving this population 

with the intention of analyze their outcomes was performed. The variables were 

obtained through analysis of medical charts. To identify the profile of the study 

population the statistical program S-plus 8.0 was used, for the remaining analyzes, the 

Wilcoxon test, Fisher's exact test and chi-square test were used. Then, for the main 

outcomes multiple logistic regression analyzes and constructed Receiver Operating 

Curve (ROC) were performed Results: The study included 61 pregnant women and 

fetuses diagnosed with premature rupture of membranes with gestational age between 

18 and 26 weeks. In this group, 32.7% (20/61) showed clinical chorioamnionitis. 

Histopathological coriamnionite was identified in 52% (13/25) patients who had their 

placentas analyzed. Complications related to delivery accounted for 24.5% (n = 15). 

We identified a total  morbidity and mortality rates of 91.8% (56/61) and 54% (33/61), 

respectively. Of all newborns admitted in neonatal ICU 68.2% (28/41) were discharged. 

In this group, 82.1% (23/28) had at least one of the studied morbidities, compared to 

only 17.8% (5/28) of neonates who survived without morbidity. Conclusion: The pre-

viable rupture of membranes was confirmed as an entity of high maternal, perinatal and 

neonatal morbidity and fetal weight was identified as an important predictor for neonatal 

mortality. 

 

 

Keywords: Single pregnancy, pre-viable rupture of membranes, perinatal and neonatal 

outcomes.
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1. Introdução:  

 

 A prematuridade inclui todo nascimento que ocorreu antes de 37 semanas 

completas e pode ser classificada como espontânea (70-80% dos casos), 

consequência do trabalho de parto espontâneo propriamente dito ou da ruptura 

prematura de membranas ovulares (RPMO), ou como eletiva (20-30% dos casos) 

decorrente de complicações materno-fetais como a pré-eclâmpsia por exemplo(1). Em 

2010 o ministério da saúde publicou que a taxa nacional de nascidos vivos prematuros 

era de 7,1% com um total de 204.299 partos prematuros. Esses números vêm sofrendo 

um aumento no decorrer dos anos, tanto pelo avanço tecnológico das unidades 

materno-fetais quanto pela influência de fatores sócio-ambientais. Atualmente, de 

acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), o Brasil ocupa a 10a posição no 

ranking da prematuridade com uma taxa de  nascidos vivos prematuros de 9,2% e um 

total de partos prematuros de 279.300(2).  

Esse panorama nos permite identificar o real problema que circunda a 

prematuridade em todos os níveis médico, econômico e social. Dentro deste contexto, 

a identificação e por conseguinte a ação médica em fatores geradores de 

prematuridade se faz oportuna com o objetivo de minimizar os danos por ela gerados.   

A RPMO é definida como ruptura de membrana ovular que ocorre 

espontaneamente antes do inicio do trabalho de parto. Quando ocorre antes de 37 

semanas, denominada RPMO pré-termo, responde por aproximadamente 3% das 

gestações, e por 1/3 dos casos de prematuridade (3,4,5).  

Dentro do grupo da RPMO pré-termo, existe um subgrupo denominado RPMO 

de segundo trimestre, que abrange as gestações cuja RPMO ocorreu em idade inferior 

a 26 semanas, acometendo 0,6-0,7% das gestações.  O estabelecimento deste grupo 

ocorreu nos anos 1970-1980, e desde então, o limite fetal de viabilidade por idade 

gestacional (IG) vem sofrendo um declínio progressivo e atualmente pode variar de 

acordo com a capacidade tecnológica e do corpo clínico de cada centro intensivo. 

Dessa forma, tornou-se clinicamente relevante a diferenciação de RPMO pré-termo em: 

RPMO pré-viável (quando ocorre antes de 26 semanas de gestação), RPMO pré-termo 
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distante do termo (quando ocorre entre 26 - 32 semanas) e RPMO pré-termo próxima 

ao termo (quando acorre entre 32-36 semanas) (3).  

As principais complicações para os fetos expostos à RPMO envolvem as 

relacionadas à prematuridade, onde destacam-se a infecção, a hipoplasia pulmonar e a 

hemorragia intraventricular, as quais se tornam menos frequentes com a aproximação 

ao termo (6).  

De acordo com os dados da literatura internacional, aproximadamente 20-25% 

dos neonatos nascidos com 24 semanas sobrevivem sem seqüelas maiores (lesão 

neurológica, hipoplasia pulmonar e retinopatia da prematuridade) enquanto 45-50% dos 

nascidos com 25 semanas completas sobrevivem sem tais seqüelas (3). Com esses 

dados, alguns autores consideram relevante a avaliação de gestações com RPMO e IG 

abaixo de 26 semanas (3,4,7,8).  

Frente ao panorama apresentado, a decisão de interrupção da gestação por 

uma condição intra-uterina desfavorável versus o  seu prolongamento postergando 

desta forma o nascimento, passa a ser o maior dilema no que tange os casos de 

RPMO pré-viável. 
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2. Revisão da Literatura: 

 

 2.1. Anatomia e fisiologia da membrana amniótica: 

  

 A membrana amniótica é composta por duas camadas com origem embrionária 

distintas. O âmnio, uma camada mais fina, originado da cavidade amniótica e o corion, 

mais espesso, oriundo da decídua materna. Essas camadas se fundem no desenvolver 

da gestação através de uma ampla rede de fibras colágenas concluindo a formação da 

membrana amniótica no final do primeiro trimestre, em torno da 14a semana de 

gestação (9).   

 Apesar de ser uma membrana mais fina e avascular, o âmnio é metabolicamente 

ativo, está envolvido com o transporte de solutos e água para a homeostasia do líquido 

amniótico, bem como produz numerosos compostos bioativos, como por exemplo, 

prostaglandinas e interleucinas(10). Com isso, apresenta uma resistência maior do que a 

apresentada pelo córion liso, principalmente, por conter em sua composição uma 

camada exclusivamente composta pelos colágenos intersticiais I e III entrelaçados com 

menores quantidades dos colágenos V e VI. A resistência à tensão encontrada se dá 

sobretudo, pela interação entre o colágeno e os proteoglicanos, o que confere força ao 

tecido(10). 

 Com o avançar da gestação, a composição da membrana amniótica sofre 

significativas alterações estruturais que são identificadas pela mudança no tipo e 

estrutura do colágeno (conhecido como remodelamento do colágeno) e também da 

matrix intracelular. Tais alterações somadas à morte celular programada contribuem 

para o enfraquecimento da membrana amniótica (11).  

 Dentro deste panorama biomolecular alguns pesquisadores vêm defendendo a 

existência de uma associação entre as mudanças bioquímicas na membrana amniótica 

e as forças de tensão exercidas sobre a membrana amniótica pelas contrações 

uterinas características do terceiro trimestre de gestação na ocorrência da ruptura de 

membranas amnióticas durante o termo (12). 
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 Soma-se ainda a todo o processo de remodelação da membrana amniótica e 

forças de tensão, a presença de áreas da membrana de maior fragilidade e 

conseqüentemente maior suscetibilidade à ruptura. Atualmente temos a  região da 

membrana que recobre o orifício interno do colo como o ponto mais frágil da membrana 

e, portanto, o local onde ocorre com maior frequência a ruptura desta membrana(12) .       

 

2.2. Etiopatogenia: 

 

 A ocorrência da ruptura de membrana antes do termo foi identificada como 

sendo uma  resposta à aceleração do processo de enfraquecimento da membrana, que 

ocorre através do aumento da ação das citocinas locais e do desbalanceamento entre 

a metaloproteinase de matriz e seu inibidor (TIMP – tissue inhibitors of matrix 

metalloproteinase), do aumento da ação das colagenases e proteinases, associada ou 

não  ao estímulo exercido pela contração uterina (12). 

 Algumas intercorrências enfrentadas durante a gravidez como infecção 

urogenital, polidramnia (aumento do liquido amniótico), infecções vaginais, 

corioamnionite, sangramento de segundo e terceiro trimestre, conização cervical e 

cerclagem cervical, são atualmente identificados como fatores de risco para o evento. 

Essas condições são capazes de aumentar o processo inflamatório na membrana 

amniótica, seja através da exposição da membrana a fatores irritativos como o sangue 

ou ainda a ascensão de germes patogênicos como na infecção urinária, propiciando 

um ambiente pró-inflamatório e consequentemente favorável à ruptura (12,13). 

 A cultura de liquido amniótico e a reação em cadeia de polimerase (PCR) em 

mulheres assintomáticas após RPMO apresentaram colonização bacteriana em 30-

50% das amostras sendo a maioria identificada como infecção poilimicrobiana(13). 

 Inúmeros germes gram-positivos, gram-negativos, aeróbios e anaeróbios ( por 

exemplo: Pseudomonas, Staphylococcus e streptococcus) assim como 

microorganismos específicos do trato urogenital: Escherichia coli, Enterobacter 

cloacae, Haemophilus inflenzae, Klebsiella pneumoniae, Streptococcus grupo B (GBS), 
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Ureaplasmas, Mycoplasma hominis e Neisseria gonorrhoeae) podem estar 

presentes(13). 

 Cada fator pode de forma isolada ou em associação a outro ser responsável 

pela RPMO pré-termo, no entanto, a causa definitiva raramente é identificada até o 

momento do nascimento, fato que é corroborado pela grande dificuldade de isolamento 

de germes através da cultura de liquido amniótico de gestantes com RPMO como 

citado anteriormente (12,13).      

   

 2.3. Período de latência: 

 

Por definição, período de latência é o intervalo de tempo que existe entre o 

momento da RPMO e o nascimento, e que independe da idade gestacional em que o 

evento ocorra. Pode ser então, associado a maior exposição fetal aos processos 

infecciosos e ao risco de compressão de cordão umbilical decorrente da oligodramnia 

comumente encontrada (3).   

No entanto, sabe-se que se tratando do tema em discussão o nascimento do 

recém-nascido (RN) logo após ocorrer a ruptura acarreta em significante risco de 

morbimortalidade neonatal. Sendo assim, a extensão do período de latência com 

conseqüente prorrogação do parto na ausência de contra-indicações, minimiza a 

gravidade da prematuridade que envolve esses casos (3,4,5).   

Uma revisão sistemática de 1996 com 12 estudos realizada por Schucklet e 

Mercer(14) mostrou que o tempo médio de latência nestes casos varia de 10,6 a 21,5 

dias, com 57% das pacientes dando a luz em uma semana e 22% mais tardiamente.  

Estudo realizado no Ceará entre 1994 e 1995 com pacientes com diagnóstico de 

RPMO pré-viável (até 26 semanas completas) apresentou resultado próximo ao da 

revisão acima citada, com o período de latência variando entre um e 100 dias, com 

média de 21,7 dias (5) .  

Com o passar dos anos, as evidências científicas ao redor do benefício no 

prolongamento do período de latência para esses casos em especial, foram se 

tornando mais claras. Recentemente, um novo estudo abrangendo 31 pacientes com 
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RPMO com menos de 24 semanas também encontrou um período de latência que 

variou de 1 a 137 dias com média de 35 dias, o que permitiu que o parto ocorresse em 

uma idade gestacional mais avançada e portanto, com maior chance de sobrevida 

deste recém-nascido. Torna-se, portanto, cada vez mais clara a importância de 

prolongar de forma segura esse período na tentativa de diminuir ou amenizar os danos 

causados pela RPMO pré-viável(15) . 

 

2.4. Uso de antibióticos:  

 

Baseando-se na importância de prorrogar o nascimento nos casos de RPMO 

pré-viável, através do aumento do período de latência de forma segura, o 

balanceamento entre os sinais de infecção materno fetal e a exposição aos riscos de 

uma prematuridade extrema deve ser sempre realizado nestes casos.   

Visando a diminuição do impacto causado pela extensão do tempo de latência, 

um trabalho realizado por Minge e cols. (16) comparou resultados maternos e neonatais 

do período de 1989-1991 com o período de 1997-1999 e concluiu que o uso profilático 

antenatal de antibióticos prolongou o período de latência, e o uso de corticosteróides e 

antibióticos estiveram associados à diminuição significativa dos dias de ventilação 

artificial sem elevação da morbidade infecciosa para gestantes e neonatos.  

Corroborando com essa conduta uma importante revisão sistemática publicada 

na Cochrane em 2011, englobou 22 estudos randomizados sobre antibioticoterapia em 

RPMO com o total de 6800 pacientes e concluiu que o uso de antibióticos está 

associado a uma redução estatisticamente significativa de corioamnionite e 

endometrite, redução dos partos que ocorreram em até 48 horas e dos que ocorreram 

07 dias após o evento. Foi possível ainda, identificar uma redução significativa dos 

seguintes eventos perinatais: infecção neonatal, oxigênio terapia e alteração cerebral 

ao ultrassom na alta do RN, sem no entanto, influenciar nos casos de enterocolite, taxa 

de sobrevida e números de natimortos(17).  

Nesta mesma revisão, tentou-se de forma eficaz a uniformização da 

antibioticoterapia testando-se alguns esquemas e vias de administração como por 

exemplo: eritromicina, ampicilina, amoxicilina e amoxicilina com clavulanato. Este 
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último apresentou significativa associação com o aumento no número de casos de 

enterocolite necrozante, tendo sido seu uso interrompido. A partir desta análise, 

preconizou-se o uso de antibiótico terapia venosa por 48 horas com ampicilina e 

eritromicina seguido de mais cinco dias de esquema oral com amoxicilina e eritromicina 

como o esquema com melhor resposta e menor dano materno e neonatal(17).   

Recentemente, Mercer(13) realizou uma revisão sistemática com os estudos que 

analisaram o uso de antibioticoprofilaxia e concluiu que o uso de um esquema 

antibiótico no caso de RPMO pré-termo deve ser restrito aos casos onde o 

prolongamento da gestação leva à redução das morbidades neonatais idade 

gestacional dependente, e quando o risco de morte neonatal é maior do que o risco de 

óbito fetal de 1 – 2 % na conduta conservadora. O esquema antibiótico preconizado 

deve ser o de amplo espectro e ser iniciado na forma mais agressiva com manutenção 

por mais cinco dias, lembrando sempre da profilaxia para GBS nos casos de culturas 

positivas ou quando ainda não se tem esse resultado.  

 

2.5. Desfecho perinatal: 

 

O parto prematuro é atualmente a principal causa de morte neonatal entre afro-

americanos e a segunda maior causa entre os caucasianos, além de estar intimamente 

relacionado ao aumento da chance de alterações no desenvolvimento psicomotor 

durante a infância(18).   

As sequelas relacionadas à prematuridade envolvem complicações imediatas, 

em especial a mortalidade, e significativa morbidade. Segundo o Institute of Child 

Health and Human Development em 2001, o parto prematuro superou as malformações 

congênitas como principal causa de mortalidade neonatal, além de responder por 1 a 

cada 5 crianças com retardo mental, 1 a cada 3 com alteração visual e por quase 50% 

das crianças com paralisia cerebral.  Em uma análise mais distante, essas crianças 

ainda apresentam maior risco de desenvolver doenças cardiovasculares e diabetes(18).  

No entanto, com o avançar da tecnologia empregada nas unidades neonatais 

intensivas, a abordagem de prematuros próximos ao limite de viabilidade vem sendo 

um desafio, e a alta taxa encontrada de desfechos limitados vem criando uma enorme 

lacuna tanto para os obstetras, quanto para neonatologistas e pais(19).  

Além da mortalidade, a presença das morbidades maiores causa grande impacto 

na qualidade da sobrevida dessas crianças. Tais morbidades maiores aparecem ainda 
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no período de internação em unidade intensiva, de forma precoce causando grande 

limitação no desenvolvimento infantil. Dentro deste grupo, destacam-se a retinopatia da 

prematuridade (estágios III e IV), hemorragia intraventricular (grau III e IV), 

leucomalácia e displasia broncopulmonar, morbidades que se tornam mais prevalentes 

quanto maior for a prematuridade(19). 

Uma coorte englobando 179 neonatos nascidos entre 22 e 25 semanas de IG 

observou que 34,6% dos recém nascidos sobreviveram, sendo 12,3% sem seqüelas, e 

22,3% com ao menos uma morbidade maior. Dentro deste grupo, a broncodisplasia 

correspondeu a 40,3% dos casos, a hemorragia intraventricular por 19,3%, a 

retinopatia da prematuridade por 12,9% e a leucomalácia por 1,6%(19).  

Dentro deste panorama, a presença de uma RPMO pré-viável aumenta 

significativamente a possibilidade de um nascimento próximo a viabilidade fetal, 

corroborando para uma maior mortalidade e morbidade neonatais(20).  

Alguns fatores tornam esse quadro mais crítico, já que ao ocorrer a ruptura da 

membrana ocorre a perda de sua função primária de proteção, o que permite a ação de 

germes patogênicos, além de ser possível evidenciar, na maioria dos casos, a 

oligodramnia (diminuição do líquido amniótico).  Esta por sua vez, está associada a um 

menor período de latência e juntamente com a IG no momento da RPMO, são os 

maiores preditores independentes para ocorrência de hipoplasia pulmonar, uma 

complicação que eleva o risco perinatal de mortalidade para 80% (20,21,22,23).  

A corioamnionite foi encontrada em 26-50% dos partos decorrentes de RPMO, o 

que torna explícita a exposição materna a germes patogênicos, que na maioria dos 

casos ascendem do trato genito-urinário, exibindo assim o estado infeccioso que 

envolve esse evento durante o manejo conservador(12). 

 Down e Permezel(24) analisaram 71 grávidas em que a RPMO ocorreu antes de 

26 semanas, com idade gestacional média de 23 semanas. Evidenciaram, igualmente, 

elevada taxa de mortalidade perinatal (66,2%). Entre os sobreviventes, as principais 

complicações foram icterícia, doença da membrana hialina, infecção, displasia 

broncopulmonar, ducto arterioso patente, anemia, apnéia, contratura por oligodramnia 

e enterocolite necrozante. A incidência de corioamnionite foi de 39,4% com uma taxa 

de morbidade materna global de 53%, porém sem seqüelas posteriores. Mercer(25) 

também verificou, em grávidas com RPMO antes de 26 semanas, além das 

repercussões neonatais, significativa morbidade materna após conduta conservadora, 

tendo observado, freqüentemente, corioamnionite (42%) e endometrite (14%). 
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Rib e cols.(26) analisaram 41 grávidas com idade gestacional entre 19,5 e 26 

semanas no momento da ruptura das membranas, submetidas a tratamento 

conservador. Observaram taxa de sobrevivência perinatal de 47% e alta incidência de 

cesariana (31,7%), justificada pela prematuridade. Segundo eles, a taxa de 

sobrevivência elevou-se com o aumento do peso ao nascer, alcançando 75% em 

pacientes com mais de 24 semanas ou recém-nascidos pesando mais que 500 g. Não 

houve casos de morte materna. 

  No Brasil, um estudo retrospectivo analisou 29 gestantes com quadro de RPMO 

abaixo de 26 semanas, observando que apenas um (3,4%) neonato sobreviveu após 

nascimento com 30 semanas e RPMO com 24 semanas. Cinco mães apresentaram 

intercorrências, sendo quatro infecções (duas corioamnionites, uma endometrite e um 

abscesso de parede abdominal). Não foi observado óbito materno. Os autores 

acreditam que a elevada mortalidade neonatal encontrada seja decorrente das 

condições de berçário, freqüentemente com capacidade de recém-nascidos admitidos 

superior à adequada para acompanhamento (5).   

 Em um contexto mais atual, Margato e cols.(15) avaliaram os desfechos 

perinatais de 31 gestações com RPMO abaixo de 24 semanas e identificou a presença 

de corioamnionite clínica em 71% dos casos, bacteriúria em 6,6%, com a presença de 

sinais clínico-laboratoriais de sepse em duas pacientes, sem no entanto haver 

necessidade de histerectomia. Dentro do desfecho neonatal, identificou elevada 

mortalidade (42%), e uma taxa de sobrevida de 35% (11/32). O Quadro 1 resume os 

desfechos encontrados nos principais estudos sobre o assunto. 

 Uma importante coorte prospectiva realizada em 2008 envolveu 4446 RN com 

IG entre 22 e 25 semanas e apresentou com sucesso dados perinatais que pudessem 

influenciar no desfecho desses casos.  Foi identificado que além da idade gestacional 

ao nascimento, outros quatro fatores se mostraram capazes de influenciar no 

prognóstico neonatal durante o cuidado em uma unidade intensiva: o sexo, o uso 

antenatal de corticóide, gestação única ou múltipla e o peso estimado próximo ao 

nascimento(27). 

 Este último estudo nos norteou na tentativa de buscar fatores perinatais nas 

gestações com RPMO pré-viável que pudessem nos auxiliar no manejo clínico e 

aconselhamento dos pais. 
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Quadro 1: Resumo do desfecho perinatal em gestações com RPMO pré-viável nos últimos 10 anos. 

Autores Ano de 
publicação 

População Casos 
(n) 

Desfecho 

Down e Permezel24 1992 RPMO < 26 sem. 71 Mortalidade: 66% 

Morbidade materna: 53% 

Rib e cols26 1993 RPMO < 26 sem. 41 Mortalidade: 53 % 

Dewan e Morris 28 2001  RPMO < 23 sem. 45 Mortalidade: 79% 

Pierre e cols5 2003 RPMO < 26 sem. 29 Mortalidade: 96% 

Morbidade materna: 17% 

Dismoor e cols29 2004 RPMO < 24 sem. 46 Mortalidade: 53% 

Yang e cols30 2004 RPMO < 26 sem. 73 Mortalidade: 47,9% 

Morbidade materna: 6,8% 

Muris e cols8 2007 RPMO< 26 sem. 49 Mortalidade: 76% 

Morbidade materna: 32 % 

Manuk e cols31 2009  RPMO < 24 sem. 159 Mortalidade:44%  

Margato e cols15 

 

2012 

 

RPMO< 24 sem. 

 

36 

 

Mortalidade: 42% 

Morbidade materna: 5,7% 
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3. Objetivos: 

 

 3.1. Objetivo geral: 

 

 Avaliar os resultados perinatais em gestações acometidas por RPMO entre 18 e 

26 semanas completas. 

 

 3.2. Objetivos específicos: 

 

• Avaliar a associação de variáveis maternas com mortalidade perinatal; 

• Avaliar a associação da medida ultrassonográfica antenatal do liquido amniótico 

em gestações pré-viáveis acomentidas por RPMO com a mortalidade perinatal; 

• Identificar os fatores preditores de resultados perinatais adversos; 

• Avaliar a associação destes fatores preditores com os resultados perinatais; 
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4. Materiais e métodos: 

 

4.1. População estudada 

  

 Foram estudadas as gestantes cujos fetos apresentaram RPMO admitidas nas 

maternidades do Instituto Fernandes Figueira da Fundação Oswaldo Cruz, da Clínica 

Perinatal e do Hospital e Maternidade Santa Joana no período de janeiro de 2005 a 

dezembro de 2011, uma vez que são unidades que recebem uma grande gama de 

prematuros dos principais centros do Rio de Janeiro e São Paulo e apresentam 

protocolos de assistência semelhantes. 

A população base foi composta por gestantes e fetos que foram admitidos com 

diagnóstico de RPMO entre 18 e 26 semanas completas de idade gestacional e que 

obtiveram assistência obstétrica a partir do diagnóstico clínico de ruptura até o 

momento do parto em uma das maternidades acima citadas.  

A população de estudo foi definida como um subgrupo da população base que 

incluiu indivíduos cujos resultados foram observados e cujos dados foram colhidos, 

obedecendo os critérios de inclusão e exclusão previamente definidos.  

 

4.2. Critérios de inclusão 

 

 Foram considerados critérios de inclusão:  

I. Idade gestacional entre 18 e 26 semanas – as gestantes selecionadas 

apresentavam idade gestacional calculada em semanas completas pela data da última 

menstruação (DUM), através de critério adotado pela OMS e referendada pela 

Federação Internacional de Ginecologia e Obstetrícia em 1976 e ratificada por exames 

ultrassonográficos realizados antes de 20 semanas de gestação (32). 
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II. Diagnóstico de ruptura prematura de membranas em fetos vivos, através da 

história de perda líquida e exame físico evidenciando RPMO  na ausência de sinais de 

trabalho de parto. 

 

4.3. Critérios de exclusão 

 

 Foram excluídas as gestantes que apresentaram ao menos um dos critérios 

listados abaixo: 

I. Gestações com malformações fetais; 

II. Gestações gemelares; 

III. Casos de tentativas de abortamento prévio; 

IV. Sinais e sintomas de infecção no momento da internação – Presença de 

febre (temperatura axilar superior a 38oC), taquicardia materna (frequência cardíaca 

superior a 100 bpm), dor à mobilização uterina, leucocitose com desvio para esquerda  

e elevação dos níveis da proteína C reativa (PCR) . 

V. Pacientes que optaram pela indução do parto. 

 

4.4 Delineamento do Estudo: 

 

 Foi realizada uma coorte retrospectiva com o intuito de identificar gestantes com 

quadro de RPMO pré-viável e analisar os seus desfechos. As variáveis foram obtidas 

através da análise de prontuários, compreendendo o período de janeiro de 2005 a 

dezembro de 2011. A busca ativa dos prontuários foi realizada de quatro formas 

distintas: através de sistema de registro interno de pacientes; do livro de registro de 

partos; do livro de registro de óbitos e do livro de registro da anatomia patológica. O 

cruzamento dos números de prontuários obtidos através das quatro fontes de registro 

minimizou sobremaneira  possíveis perdas. 
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Os recém nascidos foram acompanhados, também através da análise de 

prontuários, do momento do nascimento até a alta das unidades intensivas das 

referidas maternidades, na tentativa de detectar as complicações precoces e tardias 

inerentes a neonatos de gestantes com RPMO pré-viável.  

 O estudo foi submetido e aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa com 

Seres Humanos do IFF/FIOCRUZ e Maternidade Santa Joana. (Apêndice I) 

 

4.5. Variáveis estudadas 

 

Uma ficha de coleta de dados foi especificamente desenvolvida para esse fim 

(Apêndice II), dividida nas seguintes seções:  

Variáveis clínico-obstétricas. 

Variáveis Ultrassonográficas 

Variáveis do recém nascido, colhidos no primeiro exame neonatal. 

Variáveis do recém nascido, por sistemas acometidos, colhidos durante o 

período de internação na UTI. 

1.0) Variáveis clínico-obstétricas: 

  1.1) Idade: número de anos completos da gestante na data do parto; 

  1.2) Idade gestacional no momento do diagnóstico de RPMO; 

  1.3) Idade gestacional na data do parto, obtida pela data da última 

menstruação e ou pela ultra-sonografia obstétrica; 
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  1.4)  Tempo de latência: período entre o diagnóstico da RPMO e 

nascimento; 

  1.5) Complicações referentes ao parto: retenção placentária, 

wintercuretagem e histerctomia puerperal; 

  1.6) Uso de corticóide durante a gestação; 

  1.7) Administração de antibióticoprofilaxia; 

  1.7) Infecção materna: clínica ou laboratorial 

   1.7.1) Corioamnionite clínica: Definida como febre materna igual 

ou acima de 38o C associada à taquicardia materna e fetal, além de dor à mobilização 

uterina na ausência de outro foco infeccioso, podendo ou não ser identificada saída de 

secreção purulenta oriunda da cavidade amniótica(33).  

   1.7.2) Endometrite:  Definida como febre materna igual ou acima 

de 38o C em até 36 horas após o parto, associada a dor abdominal, taquicardia, dor à 

mobilização uterina e lóquios fétidos(33). 

   1.7.3) Infecção laboratorial: Presença de leucocitose (acima de 

15.000 cel/mm3  ) com predomínio leucocitário, elevação da Proteína C Reativa  acima 

dos níveis de referência laboratorial(33). 

2.0) Variáveis ultrassonográficas: 

  2.1) Biometria fetal no 1o exame após o diagnóstico e no último exame 

realizado antes do parto; 
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  2.1) Avaliação do líquido amniótico após o diagnóstico e no último exame 

próximo ao parto (oligodramnia/adramnia). 

   2.1.1) Oligodramnia: Definida como Índice de líquido amniótico 

(ILA) inferior a 5 cm, ou maior bolsão vertical menor que 2 cm(34). 

Por fim, as variáveis referentes aos recém nascidos, colhidas até 28 dias de 

vida ou alta da UTI neonatal. Dividem-se em variáveis referentes ao primeiro exame 

neonatal e variáveis por sistemas acometidos, sendo estas colhidas ao longo do 

período de internação.  

3.0) Variáveis colhidas no primeiro exame neonatal: 

  3.1) Vitabilidade: atendendo às condições de vida ou morte do concepto 

no momento do nascimento;  

  3.2) Peso: registrado em gramas e obtido no primeiro exame do RN; 

  3.3) Índice de Ápgar; 

  3.3) Necessidade de reanimação na sala de parto; 

  3.4) Necessidade de internação em UTI. 

4.0) Variáveis colhidas por sistemas acometidos, durante o período de 

internação na UTI ou período de vida do RN. 

  4.1) Laudos de ultra-sonografia transfontanela; 

  4.2) Presença de leucomalácia; 

  4.4) Necessidade de uso de surfactante (número de doses); 
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  4.5) Necessidade de Respirador; 

  4.6) Presença de Broncodisplasia (35); 

  4.7) Presença de Retinopatia da prematuridade (36,37); 

  4.9) Mortalidade: se no primeiro dia após o nascimento, até o sétimo dia 

(neonatal precoce) ou até o vigésimo oitavo dia após o nascimento (neonatal tardia); 

  4.10) Tempo de vida do recém nascido em dias; 

  4.11) Tempo de permanência na UTI neonatal em dias; 

 

4.6. Análise estatística: 

 Inicialmente, foi utilizado o programa estatístico S-plus 8.0 para realizar a 

análise da população estudada, com o objetivo de identificar o perfil desta população.  

 Em um segundo tempo, cruzamos as principais variáveis relacionadas à RPMO 

pré-viável já identificadas na literatura internacional com os resultados perinatais  

adversos (mortalidade, morbidade e morbimortalidade neonatais). As variáveis 

numéricas foram analisadas utilizando um teste não-paramétrico, no caso o teste de 

Wilcoxon. Já para análise das variáveis categóricas foram utilizados o teste exato de 

Fisher e o teste do Qui-quadrado, dependendo das frequências observadas.  Um 

resultado foi considerado estatisticamente significativo na presença de um p-valor < 

0,05. 

 Em seguida, foi realizada uma regressão logística múltipla analisando os 

resultados perinatais adversos para cada variável independente que foi 
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estatisticamente  significativa na análise anterior.  As variáveis independentes foram 

denominadas fatores preditores de resultados perinatais adversos. 

 Por fim, foram construídas curvas ROC (Receiver Operating Characteristic) com 

o intuito de identificar o ponto da curva que influenciaria de forma benéfica no desfecho 

estudado (resultados perinatais adversos). A curva ROC apesar de ser mais conhecida 

pela sua aplicação em testes de diagnóstico, exerce importante função na análise 

clínica dos resultados. 
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5. Resultados. 

 Foram identificadas no total  69 gestantes com RPMO entre 18 e 26 semanas. 

Dessas, 61 gestantes preencheram os critérios de inclusão (Figura 

1).

 

Figura 1: Organograma do estudo que demonstra a formação da população estudada. 

 

 Dentro deste grupo, a mediana para idade materna foi de 30 anos ( 16 – 45 

anos). A mediana encontrada para a idade gestacional no momento da ruptura foi de 

22 semanas e 4 dias, e no momento do nascimento de 25 semanas e 01 dia. Já a 

encontrada para o período de latência foi de 07 dias (2 – 77 dias), com 75,4% (46/61) 
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das pacientes entrando em trabalho de parto espontâneo em até 18 dias após a 

RPMO.  

 Das pacientes incluídas no estudo 50,8% ( 31/61) receberam algum esquema 

de antibioticoprofilaxia no momento do diagnóstico da RPMO, com necessidade de 

complementação com antibioticoterapia frente a uma enfermidade infecciosa em 

34,4% (21/61). A administração da corticoterapia para maturação pulmonar fetal foi 

realizada em 59,01% (36/61) 

 Em relação ao desfecho materno, a corioamnionite clínica foi documentada em 

32,7% (20/61) dos casos. Apenas uma (01) paciente evoluiu de forma mais grave com 

choque séptico e necessidade de transferência para unidade intensiva mais 

especializada. De todas as placentas existentes, apenas 25 foram encaminhadas para 

análise histopatológica e a coriamnionite histopatológica foi identificada em  52% 

(13/25) dos casos.   

 Complicações referentes ao parto responderam por 24,5 % (15/61) dos casos e 

envolveram retenção placentária com necessidade de wintercuretagem (n=14) e 

histerectomia puerperal (n=1). Não ocorreu nenhum óbito materno durante a análise. A 

Tabela 1 expõe as variáveis clínico-obstétricas estudadas. 

 Dentro do grupo que apresentou complicação referente ao parto, 33,3% (5/15) 

evoluíram com abortamento, 13,3% (2/15) deram a luz a um natimorto e 53,3% (8/15) 

tiveram um nativivo, dos quais 6 evoluiram para óbito e 2 sobreviveram, sendo apenas 

1 livre de morbidade.  
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 Dentro do grupo estudado, 85,2% (52/61) das pacientes realizaram 

ultrassonografia na admissão, detectando a presença da oligodramnia em 88,4% 

(46/52) dos casos. Destas pacientes, 40,9% (25/61) realizaram mais de uma 

ultrassonografia durante o período de latência e evidenciamos que durante o último 

exame que antecedeu o parto 96% (n=24) delas apresentavam oligodramnia. A Tabela 

2 expõe as variáveis ultrassonográficas analisadas. 

 

Tabela 1: Descrição das variáveis clínico-obstétricas (mediana, variação e porcentagem) em 61 
casos. Obs.: Valores representam amediana (variação), b valor absoluto (%) e c em 25 placentas 
analisadas. * Inclui os casos de intercorrência clínica e intercorrência no parto. 

Variáveis Clínico-obstétricas 

Idade materna (anos)a 30 (16-45)  

IG RPMO (semanas+ dias)a 22+4 (18+0 – 26+0)  

 

IG do nascimento (semanas+ dias)a 25+1 (18+1 – 31+6)  

 

Período de latência (dias)a  7 (2 – 77)  

Antibioticoprofilaxiab 31 (50,8)  

Corioamnionite clínicab 20 (32,7)  

Corioamnionite histopatológicab c 13 (52)  

Intercorrências no partob 15 (24,5) 

Morbidade maternab 

 

27 (44,2)*  
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 Ao analisarmos o desfecho perinatal identificamos que 27,8% (17/61) das 

gestações incluídas em nossa análise evoluíram para abortamento (n= 8) ou deram a 

luz à um natimorto (n=9) e 72,1% (44/61) deram a luz à um recém nascido vivo. No 

entanto, destes, 03 evoluíram para óbito antes do 10o minuto de vida e 40 (90,9%) 

necessitaram de reanimação ainda na sala de parto e foram internados na UTI 

neonatal. Apenas 01 RN não precisou ser reanimado, sendo também encaminhado à 

UTI neonatal pela sua prematuridade, totalizando 41 casos (93,1%) de internação em 

unidade intensiva (Tabela 3).  

  

Tabela 2: Descrição das variáveis ultrassonográficas (mediana, variação e porcentagem). Obs: Valores 
representam amediana (variação) e b valor absoluto (%). * Cálculo com base na população que realizou 
mais de um ultrasson (25 casos). 

Variáveis ultrassonográficas 

Peso fetal estimado no 1o exame (g)a                                             547 (207- 1.036) 

Peso fetal estimado no ultimo exame (g)a                                      868  (239 – 1960) 

Oligodramnia no 1o exameb                                                   46 (88,4) 

Oligodramnia no ultimo exameb                                              24 (96)* 



	  34	  

 

 Ao realizarmos a análise por sistemas nos 41 recém-nascido admitidos na UTI 

neonatal, identificamos que durante o período de internação na unidade intensiva 

houve  necessidade de assistência ventilatória em 82,9% (n=34) dos casos e de uso 

de surfactante em 70,7% (n=29) e ainda destacamos a presença de hemorragia 

intracraniana, de leucomalácia, displasia broncopulmonar e retinopatia da 

prematuridade nas proporções expostas na Tabela 4.  

Tabela 3: Descrição das variáveis neonatais colhidas no 1o exame (mediana, variação e porcentagem). 
Obs. Valores representam amediana (variação) e b valor absoluto (%). * Cálculo com base na população 
de nascidos vivos. 

Variáveis neonatais 

Peso ao nascimento (g)a  810 (223 – 1.880) 

Abortamentob  8 (13,1)  

Natimortob 9 (14,7)  

Nascidos vivosb 44 (72,1)  

        - Óbito até o 10o minuto de vidab 3 (6,8)* 

        - Reanimação na sala de partob 40 (90,9)* 

         - Internação na UTI neonatalb 41 (93,1)* 
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 Em uma análise global identificamos uma mortalidade total (envolvendo os 

casos de aborto, natimorto e neomorto) de 54% (33/61) com uma morbimortalidade 

(morte e/ou ao menos uma morbidade grave) de 91,8% (56/61). De todos os recém-

nascidos admitidos na UTI neonatal 68,2% (28/41) receberam alta (Tabela 5). E dentro 

deste grupo, 82,1% (n=23) apresentavam ao menos uma das morbidades estudadas, 

contra apenas 17,8% (n=5) de neonatos que sobreviveram sem morbidade. A Tabela 6 

descreve o perfil encontrado no estudo. 

Tabela 4:Descrição das morbidades neonatais nos 41 recém-nascidos admitidos na UTI.  

OBS: Ocorreram 03 perdas com um n total de 38. 

Morbidades neonatais N (%) 

Retinopatia da prematuridade 20 (52,6) 

Displasia broncopulmonar 15 (39,4) 

Hemorragia intra-craniana 11 (28,9) 

Leucomalácia 4 (10,5) 

Tabela 5: Descrição dos eventos neonatis adversos encontrados nos 28 casos que receberam 
alta da UTI neonatal. 

Eventos neonatais N (%) 

ROP 19 (67,8) 

DBP 13 (46,4) 

Hemorragia intra-craniana 8 (28,5)  

Leucomalácia 3 (10,7)* 
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 Em um segundo momento analisamos as variáveis que, de acordo com a 

literatura, influenciam nos resultados perinatais adversos dos casos de RPMO pré-

viável. 

 Dentro do grupo que recebeu algum antibiótico no momento do diagnóstico da 

RPMO 70 % (21/31) sobreviveram (p=0.001555246).  No entanto, não conseguimos 

demonstrar a associação do uso de antibioticoprofilaxia com o desfecho materno 

(corioamnionite clínica, coriamnionite histopatológica e complicações referentes ao 

parto). 

 Identificamos que das 18 pacientes que apresentaram coriamnionite clínica 56% 

(n=10) apresentaram perdas fetais e neonatais, e além disso, que 95% (20/21) dos 

casos que não receberam corticoterapia morreram, no entanto, estas associações não 

Tabela 6: Descrição dos resultados perinatais adversos na população geral do estudo (61 casos) e na 
população que internou na UTI neonatal (41 casos).  

Resultados perinatais adversos N (%) 

Mortalidade total 33 (54) 

Morbimortalidade 56 (91,8) 

Alta da UTI neonatal 28 (68,2) 

         - Alta da UTI sem morbidade 5 (17,8) 

          - Alta da UTI com ao menos uma morbidade 23 (82,1) 
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foram estatisticamente significativas (p-valor = 0,9142169 e 3,39292916, 

respectivamente). 

 A análise do líquido amniótico durante o acompanhamento das gestações 

identificou que 52% (24/46) dos casos com oligodramnia no 1o exame e 37,5% (9/24) 

dos casos com oligodramnia no último exame morreram, no entanto, sem 

encontrarmos significância estatística (p-valor = 0,668 e 1,0, respectivamente).   

 Identificamos um período de latência mais prolongado no grupo de neonatos que 

sobreviveu sem morbidade (n=5) com uma média de 37 dias contra 15 dias no grupo 

que apresentou ao menos uma morbidade (n=23) com o p-valor (p=0,0241) 

estatisticamente significativo (Figura 2). 

  Analisando o grupo com morbimortalidade, a idade gestacional média do 

nascimento foi de 24 semanas e 1 dia com o peso fetal médio de 745g ao passo que a 

média no grupo sem morbimortalidade foi de 30 semanas e 02 dias com peso fetal 

médio de 1587g com o p-valor estatisticamente significativo (Figura 3 e 4).  
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Figura 2:  Gráfico boxplot ilustrando graficamente a distribuição do período de latência e a 
morbidade neonatal. Y: Período de latência em dias e X: sem morbidade = 0, com ao menos 
uma morbidade = 1. Z = 2.2562, p-valor = 0.0241.  
	  

	  

Figura 3:	  Gráfico boxplot ilustrando graficamente a distribuição da IG do parto e a 
morbimortalidade neonatal. Y: IG parto em dias e X: sem morbimortalidade = 0, com 
morbimortalidade = 1. Z = 3.1466, p-valor = 0.0017.  
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Figura 4: Gráfico boxplot ilustrando graficamente a distribuição do peso ao nascimento e a 
morbimortalidade neonatal. Y: peso ao nascimento em gramas e X: sem morbimortalidade = 0, 
com morbimortalidade = 1. Z = 3.128, p-valor = 0.0018  
 

 Identificamos então quatro variáveis que de acordo com a análise inicial estavam 

relacionadas no desfecho perinatal desfavorável das gestações com RPMO pré-viável 

e se mostraram estatisticamente significativas, sendo elas: antibioticoprofilaxia, o 

período de latência, a IG do parto e o peso ao nascimento. 

 Realizamos uma regressão linear para avaliar a associação  dessas variáveis com 

o desfecho perinatal desfavorável e evidenciamos que o uso da antibioticoprofilaxia nos 

casos de RPMO pré-viável apresenta influência como fator protetor apenas na 

mortalidade, não tendo ação sobre a morbidade e morbimortalidade.  

 Evidenciamos que quanto maior o período de latência, menor a chance de 

mortalidade, morbidade e morbimortalidade. E quanto maior a idade gestacional do 

parto e o peso fetal ao nascimento, menor a chance de morbidade,  morbimortalidade e 

mortalidade (Tabela 7). 
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 Quando realizamos uma regressão logística na tentativa de identificar a influência 

dos fatores preditores juntos sobre o desfecho perinatal desfavorável, encontramos que 

apenas o peso ao nascimento continua apresentando significância estatística sobre o 

desfecho mortalidade (t-valor = -2,420), superando assim a influência dos outros 

fatores. 

 Por fim,  construímos uma curva ROC para avaliar o poder preditor de cada 

variável (período de latência, IG parto e peso ao nascimento), tanto para a mortalidade 

quanto para morbidade.  

 Ao analisarmos a predição de mortalidade, identificamos que o ponto de corte 

válido para IG no momento da RPMO foi de 23 semanas e 05 dias com AUC (area 

under the curve) de 0,72 (IC 95%: 0,59-0,85); para o período de latência de 6 dias com 

Tabela 7:  Resultado do impacto dos fatores preditores: antibióticoprofilaxia, período de 
latência, IG do parto e peso ao nascimento sobre o desfecho perinatal desfavorável. OR= 
Odds Ratio. 

Variáveis Morbimortalidade 

OR (p-valor) 

Mortalidade 

OR (p-valor) 

Morbidade 

OR (p-valor) 

Antibioticoprofilaxia 0,33 (p=0,17335069) 0,14(p=0,000491) 0,87(p=0,442023) 

Período de latencia (dias) 0,91(p=0,00193599) 0,94(p=0,005858) 0,66(p=0,013377) 

IG do parto (dias) 0,83 (p=0,00850016) 0,90(p<0,0001) 0,94(p=0,020731) 

Peso ao nascimento 0,99 (p=0,00847107) 0,99(p<0,0001) 0,99(p=0,023968) 
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AUC de 0,70 (IC 95%: 0,56-0,83); para peso ao nascimento de 775g com AUC de 0,90 

(IC 95%: 0,81-0,98), e para IG ao nascimento de 25 semanas com AUC de 0,88 (IC 

95%: 0,80-0,97). Os dados estão representados graficamente na  Figura 5. 

	   Para a predição de morbidade apenas o período de latência apresentou um ponto 

de corte válido de 22 dias com AUC de 0,75 (IC 95%: 0,57 – 0,92) conforme 

demonstrado na Figura 6.  

 

	   	  

Figura 5: Curva ROC ilustrando a capacidade do peso ao nascimento, IG do diagnóstico de 

RPMO, período de latência e IG do nascimento em predizer mortalidade. 
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Figura 6: Curva ROC ilustrando a capacidade do período de latência em predizer evento 

neonatal adverso. 
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6. Discussão: 

 Ao analisarmos os resultados encontrados em nosso estudos conseguimos 

identificar semelhanças em relação ao panorama encontrado na literatura internacional 

no que envolve a RPMO pré-viável, como  identificação da antibioticoprofilaxia, peso ao 

nascimento, período de latência e IG no diagnóstico como fatores preditores de 

desfecho perinatal desfavorável (14,15,16,17).  Algumas limitações foram encontradas e 

atribuídas ao fato de ter sido feita uma análise retrospectiva através da análise de 

prontuários tanto das gestantes quanto dos recém nascidos, o que agrega algumas 

perdas no preenchimento das informações. 

 Apesar disso, conseguimos captar um número importante de pacientes o que 

permitiu que nosso estudo pudesse ser comparado aos demais.  

 Dentro do perfil das nossas unidades identificamos que o limite de viabilidade fetal 

varia drasticamente.  Tal constatação nos fez optar por incluir no estudo gestantes com 

RPMO até 26 semanas completas, apesar dessa ação poder influenciar na análise final 

quando comparamos os nossos dados com os dados internacionais.  

 No entanto, encontramos que 75% das pacientes incluídas apresentaram RPMO 

antes de 25 semanas completas com uma idade gestacional média de 22 semanas e 

03 dias, permitindo a ampliação de nossos resultados para os locais de menores limites 

de viabilidade e tornando-o próximo a literatura internacional. 

 Apesar da dificuldade de captação dos resultados das análises histopatológicas 

das placentas, a taxa de corioamnionite encontrada foi ao encontro com os dados dos 

principais estudos(12,25), que neste estudo foi de 52% das placentas estudadas. Dentro 

desta análise a corioamnionite clínica se destacou, como esperado, na influência sobre 
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os desfechos perinatais, contribuindo para o óbito intra-uterino e neonatal apesar de 

não termos encontrado um  resultado estatisticamente significativo (p=0,914). 

 Dentro das variáveis ultrassonográficas quase a totalidade dos casos já 

apresentavam oligodramnia na primeira avaliação ultrassonográfica (88,4%), o que não 

permitiu a análise da influência dessa variável sobre o desfecho perinatal e neonatal (p-

valor: 0,661 e 1,0, respectivamente) como defendida por alguns autores(20,21,22,23).  

 Por outro lado, a estimativa do peso fetal ao ultrasson se mostrou de grande 

importância para o manejo clínico das gestantes com RPMO, uma vez que 

conseguimos estabelecer uma relação entre o peso ao nascimento e a mortalidade, 

com a identificação de um ponto de corte capaz de predizer a mortalidade nos casos 

de RPMO pré-viável. Sendo assim, o acompanhamento ultrassonográfico do peso 

desses fetos passa a ser mais um dado na tentativa de aprimorar o desfecho perinatal.  

 Dentro deste contexto, ações que busquem o prolongamento da gestação e 

consequente aumento de peso fetal passam a ser valorizados durante o manejo das 

gestantes com RPMO pré-viável, exercendo influência no desfecho neonatal, 

sobremaneira na mortalidade. Esse achado vem de acordo com o defendido 

recentemente por Margato e cols.(15) em estudo também realizado no Brasil.  

 Corroborando o até hoje preconizado para a ampliação do período de latência, a 

utilização do antibiótico profilático reduziu a mortalidade, sem no entanto exercer 

influência na morbidade e morbimortalidade neonatal. Cabe ressaltar, que não foi 

nosso objetivo analisar ou comparar os esquemas de antibiótico administrados e sim 

simplesmente se a antibioticoprofilaxia foi realizada. Tal resultado veio ao encontro com 

uma meta-análise realizada por Mercer(13) que comparou os desfechos neonatais de 

gestações com RPMO que foram expostas ao antibiótico profilático versus o grupo 
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exposto ao placebo, e identificou que o uso do antibiótico reduziu as mortalidades 

neonatal e perinatal. No entanto, foi capaz ainda, de identificar a redução das 

morbidades neonatais no grupo que recebeu profilaxia, o que não aconteceu em nosso 

estudo. 

 Apesar de identificarmos a importância da antibioticoprofilaxia no desfecho 

neonatal não conseguimos identificar sua influência sobre os desfechos maternos, 

onde destacamos a corioamnionite clínica, histopatológica e complicações relacionadas 

ao parto. 

 De uma forma geral e seguindo o esperado ao se pesquisar na literatura 

internacional, encontramos uma taxa de mortalidade de 54%, com uma 

morbimortalidade de 91,8%. De todos os recém-nascidos admitidos na UTI neonatal 

68,2%  receberam alta. Dentro deste grupo, 82,1% apresentavam ao menos uma da 

morbidades estudadas, contra apenas 17,8% de neonatos que sobreviveram sem 

morbidade.  Logo, quando discutimos a RPMO pré-viável devemos destacar não 

apenas a mortalidade neonatal e perinatal, como também a força que as morbidades 

exercem sobre o desfecho e expectativa de vida desses neonatos.  

 Dentro deste panorama, conseguimos identificar a grande prevalência destas 

morbidades nos sobreviventes, destacando em nossa análise a hemorragia 

intracraniana, a leucomalácia, a ROP e a DBP  como presentes em mais da metade 

dos sobreviventes, o que está de acordo com os eventos neonatais adversos mais 

associadas aos casos de prematuridade extrema e com maior influência no 

desenvolvimento infantil. (24) 

 Frente ao cenário que envolve os casos de RPMO pré-viável descrito na literatura 

internacional e em nosso estudo, conseguimos identificar os fatores capazes de 
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predizer o desfecho perinatal desfavorável, permitindo aprimorar o manejo clínico 

desses casos, além de melhorar o aconselhamento aos pais.  
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7.Considerações finais: 

 Após os término de nossas análises comprovamos as complicações perinatais 

que envolvem a RPMO pré-viável facilitando o aconselhamento fornecidos ao casal 

acometido. 

 Conseguimos demonstrar que o peso exerce influência no desfecho neonatal o 

que nos leva a concluir que ao optarmos por uma conduta conservadora frente a um 

caso de RPMO pré-viável  todos os esforços devem ser concentrados nesta direção, 

lançando mão de ações que prolonguem o período de latência como o uso da 

antibióticoprofilaxia. Deve ser destacado que o peso fetal ao nascimento exerceu 

infuência apenas sobre a mortalidade e não sobre a morbidade, que continuará sendo 

um fator preocupante para esses bebês. 

 Concomitantemente à análise neonatal, detectamos que quase metade das 

gestantes  (44,2 %) apresentaram alguma intercorrência clínica, seja um quadro 

infeccioso ou uma intercorrência durante o parto, sem no entanto resultar em bom 

desfecho neonatal. Sendo assim, o grau de acometimento materno e neonatal leva a 

uma discussão sobre qual seria a melhor conduta para esses casos, já que dentro dos 

sobrevivente uma pequena porção sairia sem seqüelas e às custas de uma alta 

morbidade materna. 

 Enfim, consideramos que este estudo se mostrou capaz de iniciar uma 

abordagem mais profunda sobre o tema já conseguindo evidenciar dados que podem 

de certa forma auxiliar o clínico tanto na conduta obstétrica como principalmente no 

esclarecimento aos pais sobre suas expectativas em relação aos desfechos. 
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APENDICE I: 
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APENDICE II: 
VARIÁVEIS CLÍNICO-OBSTÉTRICAS 

1.Nome:_________________________________________________________________2.Pront:_________________ 

3.Data do Parto:_____________       4.  Idade Mat:_________      5. Gesta: ________      6. Para: _________ 

7. Antecedente de Parto prematuro: �  Sim         �  Não   9. IG – diagnóstico:_____________________       

10.  IG – parto : _________________  11. Tempo entre o diagnóstico e o parto :___________  dias   

12. Infecção Materna  �  Sim         �  Não   13. Qual infecção?_________________________________________      

14. ITU  �  Sim     �  Não      15. Tipo: __________________________________ 

16. Tipo de parto:  Parto normal �     Cesariana �     Parto a fórcipe � 

17. Intercorrências do parto : �  Sim         �  Não    18. Colonização cervical: �  Sim         �  Não 

19.  Corioamnionite clínica: �  Sim         �  Não        20.  Corioamnionite histopatológica: �  Sim         �  Não 

21. Corticóide  ante-natal : Sim  �  Não  �  22. ATB profilático  : Sim  �  Não  �   23. ATB terapêutico  : Sim  �  Não  � 

24. Procedimentos invasivos  : Sim  �  Não  �  25. Qual?______________________   

26. Circlagem : Sim  �  Não  �   27. Sangramento pré-ruptura: Sim  �  Não  � 

DADOS DA USG OBSTÉTRICA 

28. EPF da 1ª USG:_____________                           29. EPF da última USG:_____________   

30. IG na 1ª USG:_____________                              31.  IG da última USG:_____________   

32. Oligoidramnia na 1ª USG: Sim  �  Não  �          33. Oligoidramnia na última USG: Sim  �  Não  � 

DADOS DO RN 

34.Vitabilidade: Vivo �   Nati �     � Abortamento            35. IG : ___________   Ballard 

36.Sexo: Masc �         Fem �      Indeterm �          37.Peso RN:_______________     38. CIUR: Sim �    Não  �  

39. APGAR : 1º min ___________    5º min __________     10º min __________ 

40. Necessidade de reanimação cardiopulmonar(SO) : Sim �    Não  �    

41. Necessidade de Internação em UTI : Sim �    Não  �  

SISTEMAS ACOMETIDOS (desfechos – período de internação em UTI) 

42. Neurológico:   42.1 Convulsão : Sim  �   Não   �   42.2  

USG transfontanela:  HIC Sim � Não �      42.2 A.1: Grau________        42.2 B: Leucomalácia: Sim �  Não �  

43. Respiratório :  43.1 Surfactante: Sim �  Não  �               43.2 Número de doses:__________    

43.3 : Respirador:  Sim  �  Não �          44.4: Displasia broncopulmonar: Sim  �  Não � 

45. Ocular:  45.1 Retinopatia da prematuridade: Sim  �  Não �   

46. Gastro-intestinal :   46.1  Enterocolite : Sim  �   Não  �     

47 .Mortalidade: Sim �  Não �      48. Tempo de vida: _________ dias   49. Causa mortis (CID 10) : ___________ 

50. Permanência na UTI :__________dias        

Observações:______________________________________________________________________________________________
________________  

  


