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USO DE PESSÁRIO CERVICAL NA PREVENÇÃO DA
PREMATURIDADE

JANETE VETTORAZZI
FERNANDA SANTOS GROSSI
CRISTIANO CAETANO SALAZAR
EDIMÁRLEI GONSALES VALÉRIO

■ INTRODUÇÃO

Os nascimentos pré-termo apresentam alta taxa de morbidade e mortalidade. Por ano, cerca de 1,1 milhão de bebês morrem de complicações do nascimento pré-termo.  Essas
complicações representam a principal causa de morte entre crianças abaixo dos 5 anos de idade, sendo que os que sobrevivem podem apresentar sequelas importantes, com alto
custo social e econômico. No Brasil, a taxa de prematuridade está em 12%.

A redução das taxas de prematuridade, especialmente entre os pré-termo extremos e precoces, bem como a melhoria das condições perinatais, faz parte das metas de desenvolvimento do
milênio da Organização Mundial da Saúde (OMS). Uma das propostas para a redução dos casos de prematuridade pode ser a utilização, em condições clínicas específicas, do pessário
cervical em gestações de alto risco de nascimento pré-termo, além do uso da progesterona vaginal.

O objetivo deste artigo é, frente às altas taxas de prematuridade no mundo, alertar sobre a importância do rastreamento contínuo dos fatores de risco e a possibilidade de cuidados e ações
para diminuição dessa grave ocorrência. Em especial, espera-se que este artigo auxilie o leitor a definir pacientes de risco e que possam se beneficiar do uso da progesterona e/ou do
pessário cervical.

■ OBJETIVOS
Ao final da leitura deste artigo, o leitor será capaz de
 

empreender o rastreamento contínuo de fatores de risco para prematuridade;
definir as pacientes elegíveis para uso de progesterona;
identificar casos especiais e definir quais gestantes se beneficiariam do uso do pessário cervical.

■ ESQUEMA CONCEITUAL

■ PREMATURIDADE
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A seguir, serão explicados os principais conceitos acerca da prematuridade.

FISIOPATOLOGIA DA PREMATURIDADE
A fisiopatologia do nascimento pré-termo não está totalmente esclarecida. Tem sido proposto que o trabalho de parto pré-termo é uma síndrome multifatorial, causada por aspectos
anatômicos, hormonais, imunológicos e bioquímicos, além de outros próprios da relação materno-fetal, como distensão uterina e sangramento (Figura 1).

Figura 1 — Multifatoriedade da prematuridade.
Fonte: Elaborada pelas autoras.

A interação desses fatores associados à prematuridade leva ao desencadeamento do trabalho de parto, sobretudo por meio de três mecanismos: contratilidade uterina, modificações
cervicais e ativação decidual.

FATORES DE RISCO PARA PREMATURIDADE
A prematuridade pode ser espontânea ou induzida, sendo esta última relacionada a fatores como doenças crônicas concomitantes, idade materna avançada, hipertensão e diabetes. A
discussão deste artigo está voltada aos casos de prematuridade espontânea e suas formas de prevenção.

Vários fatores sociais e individuais estão relacionados à prematuridade:
 

nascimento pré-termo prévio após trabalho de parto espontâneo;
ruptura prematura de membranas em gestação anterior;
colo curto (≤25mm);
incompetência istmocervical;
ruptura prematura de membranas na gestação atual;
doenças crônicas;
sangramento vaginal;
gestação múltipla;
polidrâmnio;
anomalias uterinas;
baixo ganho de peso na gestação;
infecções na gestação:

urinária;
genital;
periodontal;

gestação em extremos de idade;
uso de álcool, cigarro e drogas ilícitas;
baixo nível socioeconômico.

Os principais fatores de risco para nascimento pré-termo são o histórico de prematuridade espontânea (trabalho de parto pré-termo ou bolsa rota) em gestação anterior e a presença de
colo curto na gestação atual. Quanto menor a medida do colo uterino, maior será o risco de nascimento pré-termo, sendo que o ponto de corte mais utilizado é ≤25mm.

O histórico de prematuridade espontânea em gestação anterior e a presença de colo curto na gestação vigente aumentam de modo significativo a ocorrência de nascimento pré-
termo.

Em um estudo recente sobre custo-efetividade  demonstrou-se o benefício do rastreamento universal para prematuridade por meio da medida do colo uterino por ecografia transvaginal (18 e
24 semanas) e do tratamento com progesterona vaginal para as gestantes com colo menor do que 25mm, independentemente do histórico de parto pré-termo. Segundo os autores,  seria
necessário tratar entre 10 e 19 gestantes para prevenir um caso de parto pré-termo ou um desfecho relacionado à prematuridade, e rastrear 125 mulheres para prevenir um caso de
nascimento antes das 34 semanas. O estudo concluiu pelo benefício do rastreamento universal entre as gestantes norte-americanas.

No Brasil, não existe um consenso sobre a realização do rastreamento universal para prematuridade por meio da medida do colo uterino. No meio clínico, a ecografia transvaginal
tem um custo relativamente baixo quando comparada ao custo socioeconômico de um nascimento pré-termo; entretanto, são necessários estudos mais amplos, avaliando custos e
benefícios dessa estratégia entre brasileiras.

CONSEQUÊNCIAS DA PREMATURIDADE
A prematuridade é uma das principais causas de morbidade e mortalidade perinatal. Os bebês pré-termo apresentam um risco 120 vezes maior de morte neonatal quando comparados
àqueles com nascimento a termo. Além disso, existe uma alta morbidade imediata e tardia nos sobreviventes.

Entre as complicações imediatas da prematuridade estão
 

internação em unidade de terapia intensiva neonatal (UTIN);
sepse;
síndrome da angústia respiratória;
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síndrome da angústia respiratória;
hemorragia intraventricular;
enterocolite necrosante;
retinopatia da prematuridade.

Nos prematuros, em longo prazo, há maior incidência de paralisia cerebral, dificuldade de aprendizagem, alterações motoras, cegueira, doenças respiratórias crônicas, condições
incapacitantes, entre outras.

Vários estudos também têm sugerido associação entre prematuridade e distúrbios metabólicos na vida adulta.  A idade gestacional do nascimento está relacionada a mortalidade e
complicações neonatais. Se o nascimento deixar de ocorrer abaixo das 28 semanas (prematuridade extrema), já haverá diminuição importante na morbidade e na mortalidade neonatais.

A busca constante para redução da prematuridade busca justamente evitar as mortes neonatais e as graves complicações que essa condição pode determinar, com consequências que
podem durar por toda a vida dessas crianças.

ESTRATÉGIAS DE PREVENÇÃO DA PREMATURIDADE
Tendo em vista que as causas do parto pré-termo são múltiplas, o seu desencadeamento pode ocorrer por meio de vários mecanismos.

As estratégias de prevenção da prematuridade devem ser igualmente múltiplas, incluindo
 

realização adequada de cuidados pré-natais;
rastreio contínuo de fatores de risco;
tratamento de infecções;
cessação do hábito de fumar.

Nas mulheres com histórico de prematuridade espontânea em razão de trabalho de parto ou ruptura prematura de membranas, está indicado o uso de progesterona por via vaginal
(200mg à noite, a partir das 14 semanas de gestação), pois se associa com redução de 70% na incidência de nascimento antes de 34 semanas, além de redução da mortalidade
perinatal.

O uso de progesterona se associa à redução significativa do nascimento pré-termo (30 a 50%) em gestantes com medida do colo uterino ≤25mm, independentemente do histórico prévio
de prematuridade. O uso da medicação nessas gestações de risco também se associa a redução do número de admissões em UTIN, síndrome da angústia respiratória e outros desfechos
neonatais adversos.

O uso de progesterona em pacientes com histórico de prematuridade e naquelas com colo curto reduz de forma significativa os nascimentos antes de 34 semanas.

Além da progesterona por via vaginal, o uso de pessários e, eventualmente, a cerclagem do colo uterino podem ser úteis na prevenção da prematuridade de casos selecionados.
 

1. Com relação aos fatores de risco para prematuridade, marque V (verdadeiro) ou F (falso).

(  ) Multiparidade.
(  ) Gestação em extremos de idade.
(  ) Nascimento pré-termo prévio após trabalho de parto espontâneo.
(  ) Infecções na gestação: urinária, genital, periodontal.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta.
 

A) F — V — V — V
B) V — F — F — V
C) F — V — F — F
D) V — F — V — F

Confira aqui a resposta

 
2. Com relação às condutas que fazem parte das estratégias de prevenção no momento da identificação de uma gestante que apresente risco para parto pré-termo, analise as

afirmativas.

I — Solicitar ecografia transvaginal com medida do colo uterino no segundo trimestre.
II — Orientar modificações de hábitos que possam interferir de maneira negativa sobre a duração da gestação.
III — Aguardar alguma manifestação clínica de precipitação do parto.
IV — Iniciar progesterona via vaginal.

Qual(is) está(ão) correta(s)?
 

A) Apenas a I e a II.
B) Apenas a II e a IV.
C) Apenas a I, a II e a IV.
D) Apenas a II, a III e a IV.

Confira aqui a resposta

 
3. Analise as alternativas a seguir sobre a identificação de complicações imediatas da prematuridade.

I — Encurtamento do colo.
II — Síndrome da angústia respiratória.
III — Enterocolite necrosante.
IV — Incompetência istmocervical.

Quais estão corretas?
 

A) Apenas a I e a II.
B) Apenas a II e a III.
C) Apenas a II e a IV.
D) Apenas a III e a IV.

Confira aqui a resposta
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■ PESSÁRIO CERVICAL
Desde 1959, existem relatos e tentativas de uso de pessários para prevenir a prematuridade. Na última década, têm aumentado os estudos com esses dispositivos em formato de donut,
usados com o objetivo de diminuir os nascimentos pré-termo.  Inúmeros estudos foram feitos utilizando-se pessários nas gestações de risco para parto pré-termo, e muitos têm
demonstrado benefícios.

O pessário é um dispositivo fabricado com silicone, feito em formato cilíndrico para se adaptar ao colo uterino e ao fundo vaginal

Para uso em gestantes, os principais modelos de pessários disponíveis são Arabin  (Figura 2) e Ingamed  (Figura 3). O pessário Arabin  possui três dimensões, enquanto o pessário
Ingamed , fabricado no Brasil, possui apenas um tamanho disponível. A maioria dos estudos disponíveis na literatura foi realizada com o pessário Arabin , e imagina-se que o efeito seja
semelhante ao do Ingamed .

Figura 2 — Pessário Arabin .

Figura 3 — Pessário Ingamed .

O menor diâmetro do dispositivo relaciona-se diretamente com o colo uterino, e o diâmetro externo (maior) relaciona-se ao diâmetro do canal vaginal (Figura 4).

Figura 4 — Posicionamento do pessário Ingamed .
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Quando se utiliza o pessário Arabin , a altura do dispositivo pode ser escolhida conforme o comprimento cervical, mensurado pela ecografia transvaginal. Após a inserção, o
pessário engloba o colo uterino e comprime o canal cervical, modificando o ângulo de inclinação com o útero. Quando bem ajustado, promove elevação e inclinação do colo,
diminuindo, assim, a pressão sobre o canal cervical.

O mecanismo de ação dos pessários ainda precisa ser melhor esclarecido. Sabe-se que, após ser inserido no fundo do saco vaginal, o pessário promove reajuste do ângulo formado entre o
maior eixo do colo e a pelve materna, levando a uma melhor distribuição do peso do saco gestacional e à redução da pressão da apresentação sobre o orifício cervical, alongando o colo do
útero e também diminuindo o contato das membranas com a vagina. Além disso, o pessário contribui para manter o orifício cervical fechado, o que provavelmente dificulta a ascensão de
germes para a cavidade amniótica.

■ ESTUDOS SOBRE PESSÁRIO CERVICAL E PREMATURIDADE
Os estudos têm demonstrado que o pessário é uma estratégia importante na redução da prematuridade em mulheres com gestação única e colo curto.  A seguir, serão abordados alguns
desses estudos.

PESSÁRIO NA GESTAÇÃO ÚNICA
O estudo Cervical pessary in pregnant women with a short cervix (PECEP),  realizado em mulheres com gestação única e colo ≤25mm, evidenciou que, no grupo que usou pessário, a taxa
de parto pré-termo espontâneo antes de 34 semanas de gestação foi significativamente menor (6 versus 51%; OR: 0,18; IC 95% 0,08–0,37; p <0,0001) quando comparada ao grupo com
conduta expectante. Além disso, o uso do pessário foi associado a uma redução na síndrome da angústia respiratória e a uma redução nos recém-nascidos com peso ao nascer <1.500g.

O pessário cervical é uma das estratégias para redução da prematuridade em gestantes com colo curto.

Em estudo recente, realizado entre gestantes de alto risco para prematuridade, foram comparadas três estratégias: pessário associado à progesterona, cerclagem associada à progesterona
e progesterona apenas. A utilização de pessário associado à progesterona apresentou menos sangramento ao longo da gestação e menos corioamnionite.

O uso de pessário associado à progesterona em paciente com colo curto pode ser uma estratégia ainda melhor para redução da prematuridade. No Brasil, está em andamento o estudo P5,
realizado em 18 centros de pesquisas, tendo como objetivo principal comparar a eficácia da progesterona isolada versus associada ao pessário cervical (Ingamed ) na prevenção do parto
pré-termo em gestantes com colo curto.

PESSÁRIO NA GEMELARIDADE

O uso do pessário cervical de modo profilático em todas as mulheres com gravidez múltipla não reduziu desfechos adversos perinatais.  Entretanto, vários estudos realizados em
gestações gemelares vêm demonstrando que o pessário é uma alternativa na redução da prematuridade no subgrupo com colo curto.

O estudo Cervical pessaries for prevention of preterm birth in women with a multiple pregnancy (ProTWIN),  randomizou 813 mulheres com gestação gemelar entre 16 e 20 semanas,
comparando um grupo controle e outro grupo com uso de pessário. Ao analisar o subgrupo com colo ≤38mm (abaixo do percentil 25), houve redução nos desfechos neonatais desfavoráveis
e redução nos nascimentos abaixo de 28 semanas.

Uma coorte retrospectiva publicada recentemente,  analisando gestantes com gêmeos (até 28 semanas e colo ≤20mm), comparou uso de progesterona vaginal (200mg diários) ou
progesterona associada a pessário. O grupo de pacientes com pessário apresentou menor taxa de nascimento antes de 32 semanas (4,8 versus 28,6%, p=0,05) e menor risco de eventos
adversos neonatais (9,5 versus 34,9%, p=0,04).

Em gestações com colo curto, o pessário vaginal está associado ao aumento da idade gestacional ao nascimento.

A partir da análise de estudos recentes, pode-se concluir que existe benefício em usar pessário em gestações gemelares que apresentem colo curto. Apesar dessas evidências, ainda
são necessários mais estudos envolvendo um número maior de pacientes com gestação gemelar.

INDICAÇÕES
O pessário é uma opção segura e eficaz em gestações únicas com colo curto. As indicações de uso e a possibilidade de uso associado à progesterona encontram-se descritas no Quadro 1.

Quadro 1

INDICAÇÕES DE USO DO PESSÁRIO

Diagnóstico/Histórico Progesterona Pessário

Histórico de prematuridade Sim Sem evidências suficientes

Gestação única e colo <25mm Sim Boa opção

Todas gemelares Não Não

Gemelar com colo <25mm Talvez Sim

Fonte: Elaborado pelos autores.

Recentemente, vários estudos concluíram que o pessário é seguro e eficaz em gestações gemelares com colo curto. Entretanto, não está indicado para uso universal em todas
gestações gemelares.

O dispositivo pode ser uma opção para paciente com histórico de insuficiência istmocervical e sem desejo de cerclagem cirúrgica; no entanto, ainda são necessários mais estudos
corroborando essa indicação.

CONTRAINDICAÇÕES

As principais contraindicações ao uso do pessário são
 

anormalidade fetal letal;
suspeita de corioamnionite;
bolsa amniótica protruindo no canal cervical;
trabalho de parto com contrações uterinas regulares.

Em alguns casos, pode-se encontrar dificuldade para inserção do pessário, como nas mulheres com dois colos uterinos, septos vaginais, prolapso genital e colo uterino lacerado ou
irregular em função de intervenções prévias. Embora alguns estudos tenham somente incluído pacientes com colo ≥10mm, há relatos de bons resultados em colos com medidas entre 7 e
10mm.  Nesses casos, é fundamental a experiência clínica para possibilitar a inserção.
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A presença de placenta prévia não é considerada uma contraindicação para uso de pessário, ao menos para alguns autores. Recentemente, foi publicado um estudo em que houve
maior número de migração placentária adequada no grupo que utilizou pessário em relação ao grupo que realizou cerclagem.

■ TÉCNICA DE INSERÇÃO DO PESSÁRIO

Na maioria dos casos, o pessário é inserido após o diagnóstico de colo curto. Existem relatos de uso de pessário a partir de 11 semanas de gestação;  entretanto, na maioria do
casos, a inserção é realizada em torno das 20 semanas, quando é feita a medida do colo uterino.

A inserção do pessário pode ser realizada no consultório médico e não necessita de anestesia. A técnica envolve alguns passos:
 

revisão da indicação e da medida do colo uterino;
esvaziamento da bexiga;
orientação sobre o desconforto possível pela inserção;
posicionamento da paciente em mesa ginecológica;
exame de toque vaginal sem utilização de vaselina;
verificação da posição do colo uterino;
remoção do pessário da embalagem (sem danificar, não utilizar tesoura);
apresentação do pessário direcionando o ápice (diâmetro menor) de modo cranial e a base (diâmetro maior) de modo caudal;
com o pessário entre os dedos da mão examinadora, realizar a inserção do dispositivo no fundo vaginal posterior, facilitando o encaixe do diâmetro menor no colo uterino, de tal forma
que este entre no dispositivo (Figura 5); a manobra de tosse pode auxiliar para que o orifício externo do colo encaixe no dispositivo e entre na parte superior deste (no diâmetro menor);
verificação da posição do pessário de maneira transversal ao fundo vaginal;
manutenção da gestante em decúbito por 20 ou 30 minutos;
novo exame de toque para verificar o posicionamento do pessário;
em 24 a 48 horas, novo toque pode ser realizado para verificar o posicionamento do dispositivo na gestante.

A Figura 5 demonstra a inserção do pessário.

Figura 5 — Inserção do pessário.

A paciente deve estar de bexiga vazia e em posição ginecológica para a inserção do pessário. O médico deve estar habilitado e treinado para tal prática. Os profissionais que nunca
realizaram esse procedimento ou não conhecem a técnica devem solicitar ajuda de profissional habilitado. Apesar de a inserção parecer simples, podem ocorrer desconfortos e
inserção inadequada do dispositivo.

Há relatos de inserção do pessário com diâmetro maior voltado para cima, quando o correto é o contrário: o diâmetro menor é que se aloja de forma superior, envolvendo o colo, enquanto o
diâmetro maior fica voltado para baixo. Relata-se também colocação do pessário no fundo vaginal, sem que o colo esteja no interior do dispositivo.

Não é recomendado o uso de qualquer tipo de gel ou anestésico local. É importante lembrar que o pessário está contraindicado nas pacientes alérgicas a silicone.

Até o momento, não há consenso sobre a necessidade de coleta de exames culturais da secreção vaginal antes ou no momento da inserção do pessário, nem de forma rotineira após a sua
inserção. Se houver suspeita de infecção vaginal, o tratamento deve ser feito antes da inserção do dispositivo.

Não costuma ser necessário realizar o controle ecográfico do posicionamento do pessário. O profissional habilitado consegue verificar o seu posicionamento por meio de exame digital e
sem espéculo. Nos casos em que houver dúvida, pode ser feito exame especular e, eventualmente, ecografia. Porém, até o momento, a maioria dos ecografistas possui pouca experiência
na visualização dos pessários, sendo importante o treinamento destes para tal prática.

Após a inserção do dispositivo, recomenda-se revisão em 24 a 48 horas e, após, manter revisões a cada 15 dias e sempre que houver queixa de dor, desconforto ou alterações nas
características da secreção. Não há relatos de laceração vaginal com dispositivos inseridos de forma adequada.

É importante informar à paciente que, embora não esteja formalmente contraindicada, a penetração vaginal ou anal será muito difícil.O casal poderá manter sua sexualidade por
meio de outras práticas sexuais.

A presença de um pessário cervical não constitui, por si só, indicação de repouso para a gestante. Se for necessário recomendar repouso absoluto, é fundamental atentar para a
necessidade de profilaxia do tromboembolismo, independentemente da utilização do pessário, uma vez que os eventos tromboembólicos — os quais são mais frequentes na gestação, no
puerpério e nas situações de imobilidade — são causa de mortalidade materna.

Na gestação, é fundamental avaliar a necessidade de profilaxia do tromboembolismo, independentemente da utilização do pessário. Caso seja necessário o repouso absoluto, esse
procedimento está indicado.

 

4. Com relação à indicação, o uso de pessário está correto

A) para todas as gestações gemelares.
B) para gestantes com colo ≤25mm.
C) para gestantes com histórico de abortamento de repetição.
D) para gestantes com história de trabalho de parto pré-termo.

Confira aqui a resposta

 
5. Com relação às contraindicações ao uso de pessários na prevenção da prematuridade, marque V (verdadeiro) ou F (falso).

(  ) Anormalidade fetal incompatível com a vida.
(  ) Protusão de bolsa amniótica.
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(  ) Protusão de bolsa amniótica.
(  ) Infecção urinária.
(  ) Suspeita de corioamnionite.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta.
 

A) F — V — V — V
B) V — F — F — V
C) V — V — F — V
D) V — F — V — F

Confira aqui a resposta

 
6. Analise as afirmativas quanto ao posicionamento do pessário.

I — O menor diâmetro do dispositivo relaciona-se diretamente com o colo uterino.
II — O maior diâmetro do dispositivo relaciona-se diretamente com o canal vaginal.
III — O maior diâmetro do dispositivo relaciona-se diretamente com o colo uterino.
IV — O menor diâmetro do dispositivo relaciona-se diretamente com o canal vaginal.

Quais estão corretas?
 

A) Apenas a I e a II.
B) Apenas a II e a III.
C) Apenas a II e a IV.
D) Apenas a III e a IV.

Confira aqui a resposta

 

■ TÉCNICA DE REMOÇÃO DO PESSÁRIO
O pessário deve ser imediatamente removido na vigência das seguintes circunstâncias:
 

início do trabalho de parto ativo e que não tenha respondido ao uso de tocolíticos;
presença de hiperestimulação uterina ou contrações uterinas hipertônicas;
evidência de condição fetal não tranquilizadora;
ruptura de membranas.

A retirada do dispositivo na ruptura espontânea das membranas, apesar de indicada na bula do produto, é controversa, pois em casos selecionados pode ser postergada.

A retirada do pessário deve ser feita de forma gentil, sem movimento brusco ou de rosca (sobretudo no pessário Ingamed , que possui parte interna denteada). Antes de iniciar a
retirada, verificar as condições do colo uterino. Há relatos de edema de colo importante e, às vezes, a retirada pode ser difícil.

A técnica para retirada do pessário envolve os seguintes passos:
 

solicitar que a paciente esvazie a bexiga;
posicionar a paciente em mesa ginecológica;
informar sobre possível desconforto pela remoção;
ter disponível uma pinça Cheron, caso seja necessário;
executar exame de toque vaginal sem utilizar gel ou vaselina; pode ser utilizada lidocaína gel em caso de desconforto;
revisar as condições do colo uterino e sua relação com o dispositivo;
retirar o dispositivo (não utilizar tesoura); se encontrar dificuldade, realizar exame especular ou pinçar a parte superior do pessário enquanto, com a outra mão, tenta-se direcionar o colo
uterino em sentido cranial, de forma delicada;
realizar assepsia vaginal.

Caso não haja nenhuma intercorrência, costuma-se recomendar a retirada do pessário entre 36 e 37 semanas de gestação.

■ COMPLICAÇÕES
As principais queixas relacionadas ao uso do pessário são
 

desconforto no momento da inserção;
mudança na secreção vaginal;
dificuldade para evacuar, dor e desconforto mais prolongado (mais raro, <1%).

A maioria das pacientes refere um aumento significativo na quantidade de secreção vaginal (Figura 6).
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Figura 6 — Aspecto da secreção vaginal coletada no pessário em paciente usuária do dispositivo e de progesterona.
Fonte: Arquivo de imagens dos autores.

De maneira característica, a secreção é abundante e geralmente grumosa, mas por vezes pode ser fluida, sem coloração específica, facilmente confundida com pus ou com ruptura
prematura de membranas (Rupreme). Na Figura 7, pode-se observar o aspecto do forro perineal de paciente usuária de pessário e de progesterona.

Figura 7 — Aspecto do forro perineal de paciente usuária de pessário e de progesterona.
Fonte: Arquivo de imagens dos autores.

Não basta a visualização de líquido vaginal para estabelecer o diagnóstico de ruptura de bolsa, é preciso ter certeza de que se trata de líquido amniótico.

Por vezes, é preciso lançar mão de exames subsidiários para confirmar ou descartar o diagnóstico de Rupreme, como a ultrassonografia (US) (a fim de verificar oligodramnia) e os testes
rápidos em líquido coletado no fundo vaginal (microglobulina α-placentária; insulin-like growth factor binding protein-1). Sugere-se que mais de um obstetra experiente seja envolvido no
diagnóstico. O diagnóstico errôneo de Rupreme  certamente é uma complicação importante, pois pode levar a um nascimento pré-termo iatrogênico, o que se procura evitar.

O pessário está associado ao aumento significativo de secreção vaginal, por isso a visualização de líquido vaginal não é suficiente para estabelecer o diagnóstico de ruptura de
bolsa, é preciso ter certeza de que é líquido amniótico.

O uso de pessário não foi associado a maior incidência de ruptura de bolsa ou corioamnionite, uma vez que um dos seus mecanismos de ação é justamente manter o canal vaginal fechado,
diminuindo a ascensão de germes para a cavidade amniótica.

Pode haver a necessidade de reposicionamento do dispositivo, sendo que o deslocamento costuma ocorrer em menos de 5% dos casos. Por isso, é fundamental a revisão periódica
dessas pacientes. Recomenda-se uma primeira revisão em 24 a 48 horas e após a cada 15 dias, sempre com realização de exame de toque vaginal.

Apesar do desconforto promovido pela inserção e do aumento importante da secreção vaginal, 95% das usuárias recomendariam o uso de pessário, demonstrando um alto índice de
satisfação.
 

7. Com relação às situações que indicam a retirada do pessário, analise as afirmativas.

I — Aumento da secreção.
II — Ruptura de membranas confirmada.
III — Situação fetal não tranquilizadora.
IV — Trabalho de parto ativo.

Qual(is) está(ão) correta(s)?
 

A) Apenas a I e a II.
B) Apenas a I, a II e a III.
C) Apenas a II e a III.
D) Apenas a II, a III e a IV.

Confira aqui a resposta

 
8. Primigesta com gestação gemelar monocoriônica/diamnótica e 22 semanas de idade gestacional. Tem ecografia evidenciando ambos os fetos com bom crescimento (percentil 25

de peso), doppler umbilical normal e colo com 20mm. Qual é a melhor conduta a ser adotada?

A) Cerclagem.
B) Pessário associado a progesterona.
C) Repouso absoluto.
D) Somente progesterona.

Confira aqui a resposta

 
9. Gestante com duas perdas fetais (26 e 28 semanas), atualmente com 23 semanas, em uso de progesterona desde 14 semanas. Gestação sem intercorrências até o momento.

Tem ecografia com 18 semanas evidenciando um colo de 30mm. Na ecografia realizada com 23 semanas, houve encurtamento do colo, que agora está com 18mm. Paciente não
quer realizar procedimentos cirúrgicos. Qual é a conduta mais adequada?

A) Expectante.

+
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A) Expectante.
B) Internação, repouso, profilaxia para tromboembolismo.
C) Aumentar a dose de progesterona.
D) Inserção de pessário.

Confira aqui a resposta

 

■ CASO CLÍNICO

Primigesta com 30 semanas em uso de pessário e progesterona por medida de colo com 21 semanas de 15mm. Queixa-se de perda de líquido por via vaginal. Ao exame especular,
verifica-se que o pessário está bem posicionado, quantidade moderada de secreção coletada em fundo de saco vaginal e sem odor. Realiza-se manobra de Tarnier sem aumento da
quantidade de líquido na vagina.

 

10. Qual é a hipótese diagnóstica mais provável para o caso clínico apresentado?

A) Rupreme.
B) Secreção vaginal reacional ao uso de pessário e de progesterona.
C) Perda urinária.
D) Situação fetal não tranquilizadora.

Confira aqui a resposta

 
11. Qual é a melhor conduta para o caso clínico apresentado?

A) Retirar imediatamente o pessário e iniciar protocolo de Rupreme.
B) Solicitar exame comum de urina.
C) Manter o pessário e realizar teste rápido para confirmação de Rupreme.
D) Internar a paciente para observação.

Confira aqui a resposta

 

■ CONCLUSÕES
A ecografia transvaginal para avaliar o comprimento do colo do útero no segundo trimestre possibilitará a melhor seleção de pacientes que podem se beneficiar do uso de um pessário
cervical. Ainda são necessários mais estudos para estabelecer o papel do pessário como uma estratégia de prevenção de parto pré-termo em alguns grupos específicos da população.

O uso do pessário tem apresentado vantagens importantes, como boa tolerabilidade e aceitação entre as usuárias, custo relativamente baixo e por não ser um procedimento cirúrgico, não é
invasivo. Tendo em vista as altas taxas de prematuridade e os resultados promissores da grande maioria dos estudos envolvendo o seu uso, é possível concluir que o pessário pode e deve
ser considerado como parte das estratégias de redução da prematuridade em gestantes com colo curto.

■ RESPOSTAS ÀS ATIVIDADES E COMENTÁRIOS
Atividade 1
Resposta: A
Comentário: A multiparidade sem histórico de trabalho de parto pré-termo não representa fator de risco para um nascimento pré-termo.

Atividade 2
Resposta: C
Comentário: Ter conhecimento do risco de prematuridade possibilita intervenções desde o início da gestação que possam prevenir a ocorrência de parto pré-termo. Modificar hábitos de vida,
iniciar progesterona e solicitar ecografia transvaginal para avaliar comprimento do colo uterino são estratégias efetivas na prevenção da prematuridade.

Atividade 3
Resposta: B
Comentário: Em longo prazo, há maior incidência de paralisia cerebral, dificuldade de aprendizagem, alterações motoras, cegueira, doenças respiratórias crônicas, condições incapacitantes,
entre outras.

Atividade 4
Resposta: B
Comentário: A indicação do uso de pessário é o comprimento do colo ≤25mm. Não há necessidade de uso profilático baseado no passado obstétrico, e não há indicação quando ocorre a
protusão de membranas.

Atividade 5
Resposta: C
Comentário: O diagnóstico de infecção urinária não contraindica o uso de pessário.

Atividade 6
Resposta: A
Comentário: O menor diâmetro do dispositivo relaciona-se diretamente com o colo uterino, e o diâmetro externo (maior) relaciona-se ao diâmetro do canal vaginal.

Atividade 7
Resposta: D
Comentário: O aumento da secreção vaginal durante a utilização de pessário é uma ocorrência frequente, e não traz maiores problemas à gestante, a não ser o desconforto. Portanto, não é
indicação de retirada imediata do pessário.

Atividade 8
Resposta: B
Comentário: O uso isolado de progesterona é efetivo, no entanto, melhores resultados são alcançados com a associação do pessário.

Atividade 9
Resposta: D
Comentário: A ação mecânica do pessário pode ser associada ao uso de progesterona com melhoras dos resultados em prolongar a duração da gestação. O aumento da dose de
progesterona não demonstra benefícios em evitar a progressão do encurtamento do colo.
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Atividade 10
Resposta: B
Comentário: Na primeira questão, a hipótese diagnóstica mais provável é de secreção vaginal relacionada ao uso de pessário e de progesterona.

Atividade 11
Resposta: C
Comentário: É fundamental descartar o diagnóstico de Rupreme antes de retirar o pessário por meio da realização do teste rápido. Na impossibilidade de realizar o teste, deve ser realizada
ecografia obstétrica para avaliação do índice de líquido amniótico, e reavaliar a paciente a partir de exame físico.
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