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■ INTRODUÇÃO

O oligoâmnio é a redução do líquido amniótico (LA) e caracteriza-se como evento incidental em cerca de 5% das gestações. Pode associar-se a importante complicação obstétrica
com graves consequências neonatais.

A decisão sobre o manejo, expectante ou intervencionista, depende, em primeiro lugar, da IG na qual se identificou o oligoâmnio. Quando essa patologia ocorre no limite da viabilidade
extrauterina, o casal deve ser informado, de forma clara, que a prematuridade está associada a elevadas taxas de morbidade e mortalidade perinatal e a altos custos assistenciais, para que,
então, em conjunto com a equipe médica, possa-se tomar a melhor decisão a respeito da gestação.

Mesmo com assistência intraparto adequada, as sequelas da prematuridade, tanto físicas quanto neurológicas, podem ser gravíssimas. Portanto, definir o momento ideal de interrupção
gestacional é um desafio no qual os médicos propõem presente a premissa de primeiro definir se há ou não diminuição de LA significante, evoluindo sempre que possível para a
identificação da etiologia desse processo, ponderando, na sequência, para o método e a periodicidade ideal de acompanhamento do bem-estar fetal, para que se possa adequar o
atendimento sobre o que é melhor para o feto, manter a gestação ou antecipar o nascimento, conforme os ditames preconizados pela melhor literatura médica especializada sobre o tema.

Neste artigo, o oligoâmnio será discutido em detalhes, permitindo ao leitor uma atualização sobre o tema, de forma a auxiliar o médico assistente a definir-se pela melhor decisão baseada
em evidências atuais.

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

reconhecer a importância e as funções do LA;
revisar a fisiologia do LA;
caracterizar os métodos de avaliação ultrassonográfica do LA;
identificar os fatores determinantes do oligoâmnio na primeira e segunda metades da gestação;
memorizar os benefícios e as limitações da opção utilizada para definir oligoâmnio;
predizer o prognóstico de acordo com a causa de oligoâmnio;
definir quando a intervenção é ideal e quando o manejo expectante é a melhor opção em casos de oligoâmnio;
selecionar, em casos de adoção do manejo expectante, opções de método avaliativo complementar e periodicidade de acompanhamento evolutivo.

■ ESQUEMA CONCEITUAL
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■ IMPORTÂNCIA E FUNÇÕES DO LÍQUIDO AMNIÓTICO

A dinâmica do LA tem fundamental importância no crescimento, no desenvolvimento e no bem-estar fetal. Cerca de 300 a 500mL de LA são trocados entre a mãe e o feto a cada
hora. Esse é um processo ativo, que depende da higidez fetal, da saúde materna e da integridade da placenta e seus anexos.

Entre as principais funções do LA, destacam-se:
 

dissipar as forças uterinas aplicadas sobre o feto e protegê-lo contra traumas e compressão do cordão umbilical;
minimizar o gasto de energia para os movimentos fetais essenciais, favorecendo o desenvolvimento dos sistemas locomotor e respiratório;
manter a termorregulação, as propriedades bacteriostáticas e o depósito de excretas fetais;
melhorar a acuidade ultrassonográfica.

■ FISIOLOGIA DO LÍQUIDO AMNIÓTICO
Tanto a regulação quanto o equilíbrio do volume do LA são processos dinâmicos que demonstram o balanço entre a produção e a reabsorção. Sua complexidade envolve vários
mecanismos interdependentes entre o feto, a placenta, as membranas e o organismo materno.

Desde o segundo trimestre da gestação, o LA está associado, principalmente, à produção de urina fetal e à perfusão renal, permitindo deduzir, na vigência de sua diminuição, como
marcador crônico da vitalidade fetal, pois a hipoxemia fetal está relacionada à redistribuição do fluxo sanguíneo que acarreta oliguria e oligoâmnio.

■ DIAGNÓSTICO DE OLIGOÂMNIO
O oligoâmnio, incidente em aproximadamente 5,0% das gestações, pode ser presumido durante a avaliação clínica por meio da palpação mais evidente das partes fetais e pela redução da
altura uterina. Entretanto, o seu diagnóstico mais acurado se dá pela avaliação ultrassonográfica, que será abordada em detalhes a seguir.

MÉTODOS DE AVALIAÇÃO ULTRASSONOGRÁFICA DO LÍQUIDO AMNIÓTICO
Em relação aos métodos de avaliação ultrassonográfica do LA, destaca-se a análise subjetiva e semiquantitativa da avaliação do volume do LA.

A avaliação subjetiva é operador dependente, sua acurácia é melhor quanto maior for a experiência do observador. Ela diagnostica oligoâmnio quando as coleções do líquido, em especial no
nível dos membros fetais e de sua região cervical, estão diminuídas ou ausentes.  As técnicas semiquantitativas são aquelas que estimam o volume por meio da mensuração da
profundidade e/ou largura das coleções de fluido.

Para realizar a avaliação ultrassonográfica do LA, destaca-se a técnica da medida do maior bolsão vertical e o índice do líquido amniótico (ILA). Historicamente, considera-se
oligoâmnio quando a medida do maior bolsão vertical for inferior a 2,0cm.

O ILA consiste na soma das medidas dos maiores bolsões verticais nos quatro quadrantes do abdome materno, livres de cordão e partes fetais. Na segunda metade da gestação,
considera-se oligoâmnio relativo valores de ILA inferiores a 8,0cm, mas que contemple um valor mínimo de pelo menos 5,0cm; de forma complementar, define-se oligoâmnio
absoluto os valores de ILA inferiores a 5,0cm.

■ FATORES DETERMINANTES DO OLIGOÂMNIO NA PRIMEIRA E SEGUNDA METADES DA GESTAÇÃO
Na primeira metade da gestação, o oligoâmnio é predominantemente resultado de alteração associada a malformações fetais, sobressaindo-se obstruções geniturinárias, displasias renais
e agenesia renal.

Na segunda metade da gestação, em presença de oligoâmnio, a prioridade é investigar fatores que alteram o mecanismo de regulação do LA, destacando-se a análise da perfusão
renal do feto, a diurese fetal e a perfusão uteroplacentária.

Frente a mecanismos de preservação fetal, como na centralização fetal, ocorre o desvio do fluxo fetal para o cérebro, o coração e as suprarrenais, o que reduz a perfusão renal com
consequente diminuição do LA, caracterizando-o como marcador crônico de avaliação da vitalidade fetal.

A principal causa de oligoâmnio na segunda metade da gestação é a ruptura de membranas corioamnióticas.
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Outras causas associadas ao oligoâmnio na segunda metade da gestação incluem insuficiência placentária e presença de malformações congênitas fetais, como nas anomalias do
sistema urinário fetal. Entretanto, em 30% dos casos, não é possível determinar a etiologia do oligoâmnio. Duas hipóteses etiopatogênicas têm sido propostas nesses casos, a saber:
 

aumento da prolactina decidual, que favorece a passagem de água do compartimento amniótico para o compartimento materno;
diminuição do volume plasmático materno, sendo, nesses casos, o oligoâmnio rotulado frequentemente como idiopático.

Outra hipótese que pode levar ao oligoâmnio na segunda metade da gestação é o consumo inadvertido de anti-inflamatórios não esteroides (Aines) pela mãe, destacando-se a
necessidade de uma anamnese realizada de forma adequada para esse fim.

■ BENEFÍCIOS E LIMITAÇÕES DA OPÇÃO UTILIZADA PARA DEFINIR OLIGOÂMNIO
A definição de oligoâmnio tem importantes implicações prognósticas, sobretudo na segunda metade da gestação, próximas ao termo, atuando decisivamente na definição do manejo
gestacional. A seguir, serão avaliados os estudos que fundamentaram a conduta empregada de acordo com a classificação utilizada na definição de oligoâmnio.

Em um estudo publicado na Cochrane (2015), incluíram-se cinco ensaios clínicos randomizados com 3.226 gestações únicas, de baixo e alto risco, com o objetivo de comparar dois métodos
semiquantitativos de avaliação do LA, que são a medida do maior bolsão vertical e o ILA. Nesse estudo, não houve evidência de que um método fosse superior ao outro na prevenção do
prognóstico perinatal adverso, incluindo taxas de internação em centro de terapia intensiva neonatal (CTIN), pH de artéria umbilical inferior a 7,10, presença de mecônio, Apgar no 5º minuto
(A5) inferior a 7 e taxas de cesariana.

O estudo demonstrou que a utilização do ILA definiu mais casos como oligoâmnio (razão de risco [RR]: 2,33/intervalo de confiança [ IC]: 95% 1,67 a 3,24); além disso,associou-se a mais
induções de trabalho de parto (RR: 2,10/IC: 95% 1,60 a 2,76) e de cesarianas indicadas por estado fetal não tranquilizador (RR: 1,45/IC: 95% 1,07 a 1,97).

Com base no estudo publicado na Cochrane (2015), objetivando comparar os métodos de avaliação do LA, o uso do maior bolsão durante a avaliação do bem-estar fetal parece ser
a melhor escolha, visto que a utilização do ILA não melhorou o prognóstico perinatal.

No estudo publicado em 2016, conduzido por Kehl e colaboradores,  desenhado como ensaio clínico multicêntrico randomizado, avaliou-se 1.052 gestantes com feto único a termo. Nesse
estudo, definiu-se oligoâmnio por ILA inferior a 5,0cm ou por meio da ausência de bolsão de 2x1cm. Identificou-se que o grupo definido por oligoâmnio, por meio do ILA, apresentou mais
diagnósticos de oligoâmnio (RR: 4,5 com 9,8% versus 2,2%). O grupo ILA se associou a mais indução de parto motivado pelo diagnóstico de oligoâmnio (RR: 3,50; 12,7% versus 3,6%) e
pela cardiotocografia (CTG) alterada (RR: 1,23; 32% versus 26%). Não se identificaram diferenças nas taxas de internação em CTIN.

Com base no estudo conduzido por Kehl e colaboradores em 2016, a utilização do maior bolsão é o método mais adequado para estimar o volume do LA, em especial em uma
população de baixo risco, enquanto o uso do ILA promoveu mais diagnósticos de oligoâmnio e de indução do parto sem que houvesse melhora do prognóstico perinatal.

UTILIZAÇÃO DE PERCENTIL DE LÍQUIDO AMNIÓTICO

Com base nos artigos atuais sobre o tema, está demonstrado que a utilização do maior bolsão é o método ideal para semiquantificar o volume do LA.

Embora seja altamente provável concluir que a utilização sistemática do ILA leve a incorrer em mais riscos de intervenção desnecessária, a sofisticação do método com a aplicação de
percentil de LA  logicamente é ainda mais desnecessária, o que diminui seu presumível benefício, pois reduz a especificidade em identificar um verdadeiro estado fetal não tranquilizador.

De qualquer forma, o estudo de Hashimoto e colaboradores se propôs a analisar a questão da não utilização do percentil de LA. No estudo que incluiu gestantes de baixo risco entre 28 e 32
semanas de gestação, em uma coorte retrospectiva, comparou-se 99 gestantes com ILA entre 8 e 11,9cm a 834 gestantes com ILA entre 12 e 19,9cm. Demonstrou-se que o risco de parto
pré-termo espontâneo, o estado fetal não tranquilizador anteparto e intraparto, o óbito fetal e perinatal, assim como o de pH menor do que 7,0, não diferiu entre os grupos.

■ PROGNÓSTICO DE ACORDO COM A CAUSA DE OLIGOÂMNIO
As subseções a seguir apresentarão informações relevantes a respeito das causas de oligoâmnio, que podem ser oligoâmnio isolado; restrição de crescimento intrauterino (RCIU);
malformação fetal e resultado perinatal adverso; rupreme e malformação fetal; gestação de alto risco.

OLIGOÂMNIO ISOLADO
Em estudo de coorte retrospectivo que avaliou 987 gestantes a termo, com achado isolado de oligoâmnio no período de 2007 a 2012 (ILA menor do que 5,0cm), comparadas com o grupo-
controle que conteve 22.280 gestações (ILA entre 5 e 25cm), identificou-se que o grupo com oligoâmnio isolado esteve associado a maiores taxas de indução do trabalho de parto (27,7
versus 3,7 %, p menor do que 0.001) e à indicação de cesariana, em função do estado fetal não tranquilizador (2,3 versus 1,1 %, p menor do que 0.01), sem melhora no prognóstico
perinatal.

O estudo que avaliou 987 gestantes a termo, com achado isolado de oligoâmnio no período de 2007 a 2012 (ILA menor que 5,0cm), comparadas com o grupo-controle que conteve
22.280 gestações (ILA entre 5 e 25cm), concluiu que oligoâmnio isolado em gestação a termo não se associa a aumento da morbidade obstétrica.

Outro estudo, uma metanálise, objetivou avaliar gestantes entre 37 e 42 semanas de gestação com oligoâmnio isolado por meio da análise de quatro artigos, incluindo 679 gestantes (ILA
menor do que 5cm) versus 3.264 gestantes (ILA considerado normal, igual ou superior a 5,0). Identificou-se que as intervenções obstétricas ocorreram com mais frequência no grupo com
oligoâmnio isolado (13% versus 5%, odds ratio [OR]: 2,30; IC: 95% 1,0 a 5,3). Nessa metanálise, em comparação ao grupo com ILA superior a 5,0, o oligoâmnio isolado associou-se com
aumento de risco de intervenções obstétricas, com prognóstico semelhante quanto a
 

taxas de mecônio;
nascimento de crianças pequenas para a IG;
índices de Apgar;
pH;
internação em CTIN;
óbito perinatal.

RESTRIÇÃO DE CRESCIMENTO INTRAUTERINO
No estudo de coorte retrospectivo, publicado por Wood e colaboradores,  que avaliou 739 gestantes no terceiro trimestre por meio do ILA, incluindo 177 gestantes com ILA entre 5 e 10cm
versus 562 gestantes com ILA superior a 10 até 24cm, identificou-se maior frequência de fetos com RCIU no grupo com ILA inferior a 10cm, sem, no entanto, representar diferenças nas
taxas de estado fetal não tranquilizador, cesarianas, LA meconial, internação em CTIN, parto pré-termo ou necessidade de utilização de fórceps.

MALFORMAÇÃO FETAL E RESULTADO PERINATAL ADVERSO
Antes de se definir o oligoâmnio como sendo isolado, é fundamental que se avalie exaustivamente o feto, para que se identifiquem casos de RCIU e de eventual malformação fetal.

Em um estudo brasileiro de coorte retrospectivo, incluindo 176 gestantes de alto risco, com idade inferior a 32 semanas de gestação, subdividiram-se essas mulheres em três
grupos, ILA de 5,1 a 7,9cm versus ILA de 3,1 a 5,0cm versus ILA menor do que 3,0cm. Os autores demonstraram que ILA menor do que 3,0cm esteve associado à malformação
fetal, enquanto ILA inferior ou igual a 5,0cm esteve relacionado a menor índice de Apgar no 1º minuto (A1), no A5, a maior risco de óbito perinatal, icterícia neonatal e de hipoplasia
pulmonar comparativamente ao grupo com ILA superior a 5,0cm.
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Outro estudo retrospectivo, que incluiu gestações no período de 2001 a 2011, identificou 104 gestantes com oligoâmnio de etiologia renal. Entre as alterações identificadas, destacam-se:
 

agenesia renal (30,4%);
doença renal cística (26,9%);
displasia renal (23,1%);
hidronefrose e megaureter (n — 20,2%);
válvula de uretra posterior (10,6%);
mudança de formato ou localização dos rins (6,7%).

Os autores desse estudo retrospectivo identificaram que intervenções invasivas realizadas no pré-natal não melhoraram o prognóstico.

RUPREME E MALFORMAÇÃO FETAL
O estudo retrospectivo, que incluiu casos no período de janeiro de 2006 a setembro de 2013, avaliou 54 gestações com IG superior a 27 semanas. Os autores identificaram 37 casos de
anidrâmnio que se apresentaram em cerca de 60% dos casos com ruptura prematura pré-termo de membranas e em 35% dos casos com malformação fetal, abrangendo fetos com:
 

displasia renal policística;
agenesia renal bilateral;
hipoplasia de ventrículo direito;
defeito do septo atrioventricular;
pé torto congênito.

Nessa casuística, os autores identificaram 19 casos de ruptura prematura pré-termo, cujo evento ocorreu com 20 semanas de gestação, sendo que 39 gestantes do total das 54 avaliadas
evoluíram com interrupção gestacional.

Com base no estudo que avaliou 54 gestações com IG superior a 27 semanas de janeiro de 2006 a setembro de 2013, os autores concluíram que o principal determinante do
prognóstico gestacional em casos de ruptura prematura pré-termo é a IG por ocasião do diagnóstico.
 
Quanto ao aspecto da IG do feto ao nascimento, é sabido que fetos com menos de 22 semanas de gestação apresentam chances muito próximas a nulas de sobrevida extrauterina,
e mínimas se a IG se situar entre 22 semanas e 22 semanas e 6 dias.

A morbidade e a mortalidade neonatal ficam evidentes em presença de variáveis consequentes à prematuridade extrema, destacando-se:
 

retinopatia da prematuridade;
hemorragia interventricular;
síndrome do desconforto respiratório;
displasia broncopulmonar;
manutenção de ducto arterioso patente;
surdez;
enterocolite necrosante;
atraso no desenvolvimento neuropsicomotor;
paralisia cerebral;
infecções como pneumonia, sepse e meningite.

GESTAÇÃO DE ALTO RISCO
Em outro estudo de metanálise que incluiu 43 estudos avaliando gestações com ILA inferior a 5,0cm, totalizando uma amostra de 244.493 fetos, excluídas gestações com ruptura prematura
de membranas e fetos com malformações congênitas, identificou-se maior risco de crianças pequenas para a IG (OR: 6,31%; IC: 95%: 4,15 a 9,58), de óbito perinatal (OR: 11,5; IC: 95%:
4,0 a 32,9) e de óbito neonatal (OR: 8,72; IC: 95%: 2,4 a 31,2).

Apesar da forte associação com prognóstico reservado, concluem os autores do estudo de metanálise que incluiu 43 estudos avaliando gestações com ILA inferior a 5,0cm,
totalizando uma amostra de 244.493 fetos, que a identificação de oligoâmnio absoluto não permite uma predição acurada do prognóstico de risco individual.

 

1. Observe as afirmativas que apresentam os fatores dos quais depende a dinâmica fisiológica do LA.

I — Higidez fetal.
II — Saúde materna.
III — Integridade da placenta e seus anexos.
IV — Peso materno.

Qual(is) está(ão) correta(s)?
 

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

Confira aqui a resposta

 
2. Assinale a alternativa correta com relação ao diagnóstico de oligoâmnio.

A) O oligoâmnio pode ser estimado unicamente com exames radiográficos.
B) O diagnóstico mais preciso de oligoâmnio se dá por meio da palpação mais evidente das partes fetais durante a avaliação clínica.
C) O oligoâmnio pode ser presumido durante a avaliação clínica por meio da palpação mais evidente das partes fetais e pela redução da altura uterina.
D) A única maneira de se diagnosticar o oligoâmnio é pela avaliação ultrassonográfica, já que essa patologia não pode ser presumida durante a avaliação clínica, nem por meio de

outros exames.
Confira aqui a resposta

 
3. Sobre os métodos de análise do volume de LA, correlacione a primeira e a segunda colunas.

(1) Oligoâmnio diagnosticado quando as coleções do líquido, em
especial no nível dos membros fetais e de sua região cervical, estão
diminuídas ou ausentes

(2) Medida do maior bolsão vertical
(3) ILA
(4) ILA inferior a 5,0cm

(  ) Análise subjetiva, operador dependente.
(  ) A sua utilização na avaliação do bem-estar fetal parece ser a melhor escolha, visto que nenhum outro

método é superior a esse na predição de desfecho perinatal.
(  ) Consiste na soma das medidas dos maiores bolsões verticais nos quatro quadrantes do abdome

materno, livres de cordão e partes fetais.
(  ) Não permite uma predição acurada do prognóstico de risco individual.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta.
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Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta.
 

A) 2 — 4 — 1 — 3
B) 1 — 2 — 3 — 4
C) 4 — 3 — 1 — 2
D) 2 — 3 — 1 — 4

Confira aqui a resposta

 
4. Na primeira metade da gestação, o oligoâmnio resulta, primeiramente, de

A) alteração associada a malformações fetais.
B) ruptura de membranas corioamnióticas.
C) insuficiência placentária.
D) consumo inadvertido de Aines pela mãe.

Confira aqui a resposta

 
5. Observe as afirmativas referentes aos fatores determinantes de oligoâmnio na segunda metade da gestação.

I — Ruptura de membranas corioamnióticas.
II — Malformação do tubo digestivo.
III — Anomalias do sistema urinário.
IV — Insuficiência placentária.

Qual(is) está(ão) correta(s)?
 

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

Confira aqui a resposta

 
6. Assinale a alternativa correta com relação à utilização do ILA e da medida do maior bolsão vertical como métodos de avaliação do oligoâmnio.

A) De acordo com estudos, a utilização do maior bolsão resulta em mais diagnósticos de oligoâmnio e de indução do parto.
B) Tanto o uso de ILA quanto de maior bolsão resultaram em números idênticos de diagnóstico de oligoâmnio; portanto, os exames são equivalentes.
C) De acordo com estudos, a utilização do maior bolsão é o método mais adequado para estimar o volume do LA, em especial em uma população de baixo risco.
D) O ILA se mostrou o método de escolha para a avaliação do bem-estar fetal, segundo os estudos realizados.

Confira aqui a resposta

 

■ INTERVENÇÕES EM CASOS DE OLIGOÂMNIO
Para se definir qual é a melhor opção para o feto, manejo expectante ou antecipação do nascimento, frente ao reconhecimento inequívoco de casos de gestação com oligoâmnio, a
prioridade inicial é identificar o que motiva esse quadro por meio de obtenção inicial de uma anamnese detalhada e de um exame físico, incluindo a avaliação especular, para afastar a causa
mais comum de oligoâmnio, a ruptura prematura pré-termo de membranas corioamnióticas.

Afastada a causa mais frequente de oligoâmnio, a prioridade sequencial é definir, com a maior precisão possível, a IG, a biometria fetal, além de revisar, no que for possível, a
anatomia fetal diante da limitada janela acústica imposta por esse quadro, direcionando, em especial, para a busca de anomalias renais.
 
Descartada a desidratação materna e a redução do volume plasmático materno comum em período perioperatório, que condiciona normalmente a desidratação e consequentemente
o oligoâmnio transitório, sabendo a IG e o peso fetal que viabilize a sobrevida extrauterina em caso de necessidade de antecipação da interrupção gestacional,  a prioridade será a
avaliação da vitalidade fetal.

■ IMPORTÂNCIA DO DOPPLER DA ARTÉRIA UMBILICAL
No feto com prematuridade extrema, é fundamental que se observe o local de insonação da artéria umbilical, que deve ser de 3 a 5cm da inserção placentária, por ser local de menor
resistência.

A fisiopatologia do processo de insuficiência uteroplacentária que endossa a utilização da artéria umbilical como excelente método em sua identificação inclui, de início, a obstrução
das arteríolas vilosas terciárias, seguida de aumento da resistência na artéria umbilical, com progressiva diminuição do seu fluxo diastólico e desenvolvimento sequencial de diástole
zero e diástole reversa, o que resulta em grave comprometimento da circulação fetoplacentária e evolução para hipoxemia fetal.

Um estudo transversal, com 130 gestantes com 30 a 41 semanas de gestação, demonstrou que o doppler da artéria umbilical apresentou maior sensibilidade, especificidade e precisão
(100%, 96% e 98%, respectivamente) para o diagnóstico de óbito perinatal, em comparação com as medidas isoladas do oligoâmnio e do escore de Apgar.

Historicamente, no acompanhamento de gestações sob-risco de insuficiência uteroplacentária, convencionou-se a utilização de escores reduzidos de perfil biofísico fetal (PBF) e de
artéria umbilical com evidência de elevada resistência vascular para definição do momento ideal de antecipação do nascimento. O PBF que apresentasse 6 ou 8 pontos em 10, em função
da ausência de bolsão vertical de 2cm para o LA, demonstrava que o feto estava em risco de desenvolver asfixia em 89 para mil nascidos vivos dentro de 1 semana, se nenhuma
intervenção fosse realizada.

Reconhece-se que o PBF  possui uma taxa de falso-positivo, de forma semelhante à CTG, de 50%, o que limita a sua utilidade clínica no RCIU. Por outro lado, identifica-se até 23% de
óbitos em fetos com PBF superior a 6 e em 11%, mesmo naqueles com esse método recente igual ou superior a 8, o que demonstra benefício duvidoso no seu uso em gestações de alto
risco, principalmente em função de insuficiência placentária.

Quando o doppler e a cardiotocografia computadorizada (CTGc) estiverem disponíveis, a incorporação de PBF em protocolos de manejo de fetos com RCIU é questionável.

Após 32 semanas de gestação, no ensaio clínico randomizado Trial of Umbilical and Fetal Flow in Europe (TRUFFLE),  a decisão de interrupção da gestação foi baseada em critérios locais
(CTG anormal, deprimida variabilidade de linha de base ou elevada resistência de artéria umbilical definida por elevado índice de pulsatilidade [IP] dessa artéria ou pela presença de
diástole zero ou diástole reversa de artéria umbilical). O doppler do ducto venoso (DV) não foi mais valorizado após esse período gestacional.

No TRUFFLE, três hipóteses foram avaliadas como desfechos primários. A primeira é a de que, em fetos com RCIU, o momento do nascimento, quando o IP do DV atingir o percentil 95
(P95), aumentaria a taxa de prognóstico neurológico normal comparado ao nascimento baseado em critérios da variabilidade deprimida à CTGc. A segunda é a hipótese de que, em fetos
pré-termos com RCIU, o momento do nascimento, quando o doppler do DV demonstrar onda A ausente, aumentaria a taxa de prognóstico neurológico infantil normal comparado à
reduzida variabilidade à CTGc. Já a terceira hipótese afirma que adiar o nascimento até a evolução para onda A ausente no DV  aumentaria o prognóstico neurológico infantil normal
comparado ao nascimento de crianças pré-termo com RCIU, em que o IP do DV atingisse o P95.
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comparado ao nascimento de crianças pré-termo com RCIU, em que o IP do DV atingisse o P95.

Nesse estudo (TRUFFLE), o desfecho secundário foi composto pela análise de prognóstico neonatal adverso representado por óbito perinatal ou uma ou mais das morbidades graves
demonstradas por
 

displasia broncopulmonar;
hemorragia cerebral com dilatação ventricular ou hemorragia intraparenquimatosa;
leucomalácia periventricular cística;
sepse neonatal;
enterocolite necrosante.

Para crianças incluídas com IG inferior a 29 semanas, a mortalidade ocorreu em 31 das 227 (14%) comparada a 10 das 276 (4%) no grupo com IG superior a 29 semanas. Entretanto, a taxa
de sobrevida com neurodesenvolvimento psicomotor anormal naquelas cujo desfecho foi conhecido (n = 443) foi similar em ambos os grupos gestacionais, 17 das 202 (8%) versus 22 das
241 (9%).

Esse ensaio clínico randomizado demonstrou que o prognóstico neonatal (óbito ou morbidade neonatal grave) não diferiu entre os três grupos. Esses dados são divergentes do estudo
multicêntrico previamente publicado em 2007, no qual significativas taxas de mortalidade ou morbidade neonatal ocorreram em casos de RCIU grave e foram associadas à onda A ausente
ou reversa no DV.

No estudo TRUFFLE,  das crianças com prognóstico conhecido, 82% sobreviveram sem morbidade aos 2 anos de idade, enquanto dados de uma coorte de 113 mulheres com RCIU,
controlados por meio de alteração do PBF ou por alterações nas condições maternas no período entre 2000 e 2008, com uma IG similar ao do estudo TRUFFLE, apresentou 26% de
mortalidade e 30% de sobrevida com prognóstico neuromotor anormal e somente 44% de sobrevida sem sequelas.  Essa informação reforça o benefício duvidoso no uso do PBF em
gestações de alto risco, em especial em função de insuficiência placentária.

Embora esses achados não possam necessariamente ser generalizados para gestações superiores a 32 semanas, uma abordagem conservadora, em casos de RCIU de início precoce,
como as de aguardar mudanças tardias no DV, a menos que alterações nos critérios de segurança elencados à CTGc ocorram primeiro, está associada com um prognóstico mais favorável
aos 2 anos de idade.

O momento da recomendação do parto requer um equilíbrio entre a IG e os resultados dos testes de avaliação da vitalidade fetal, parecendo, com base nos estudos expostos,
aceitável definir que, frente à ausência de bolsão de LA de pelo menos 2x1cm ou quando ILA for inferior a 5,0cm e associado à alteração do doppler da artéria umbilical, a
diminuição do LA é motivo para preocupação. Assim, irão nortear a conduta
 

IG;
etiologia do processo;
condições fetais;
condições maternas;
condições da assistência neonatal disponíveis.

O risco-benefício da antecipação do nascimento deverá ser pesado frente ao risco de sequelas da prematuridade, sobressaindo-se os prejuízos visuais, os auditivos, de
desenvolvimento neuropsicomotor, a paralisia cerebral e as doenças pulmonares crônicas.

■ RECONHECIMENTO DO MÉTODO AVALIATIVO DA VITALIDADE E PERIODICIDADE DE
ACOMPANHAMENTO EVOLUTIVO EM CASOS DE ADOÇÃO DO MANEJO EXPECTANTE

O oligoâmnio é motivo para preocupação quando não houver nenhum bolsão de LA de pelo menos 2x1cm ou quando o ILA for menor do que 5,0cm e estiver presente a alteração
do doppler da artéria umbilical. À luz do conhecimento atual, o manejo expectante com utilização de doppler da artéria umbilical e sempre que necessário complementado por
avaliação do DV é o método de eleição a gestações com RCIU inferiores a 32 semanas. Em serviços que dispõem de CTGc, ela também é uma boa opção de avaliação
complementar da vitalidade fetal.

Após 32 semanas de gestação, o DV é dispensável, pois o feto já possui grande probabilidade de sobrevivência extrauterina, baseando o momento da interrupção prioritariamente
frente à alteração no doppler da artéria umbilical e da relação da perfusão cerebroplacentária.

Para se definir a periodicidade de acompanhamento evolutivo, de forma inicial, é preciso ponderar o limite de viabilidade extrauterina e os fatores determinantes de sobrevida e
morbidade neonatal, que serão detalhados, para fins didáticos, em uma seção a seguir.

Com base nos estudos especializados sobre viabilidade extrauterina e fatores determinantes de sobrevida e morbidade neonatal, sugere-se a periodicidade de avaliação da vitalidade fetal
disposta no Quadro 1.

Quadro 1

SUGESTÃO DE PERIODICIDADE DE AVALIAÇÃO DA VITALIDADE FETAL

IG Conduta

Até 26 semanas de gestação Nesse período gestacional, indica-se a avaliação semanal com doppler da artéria umbilical, da relação da perfusão cerebroplacentária e eventual necessidade
de complementação com DV; a interrupção da gestação se justificaria frente a DV com onda A ausente. Convém lembrar a necessidade de utilização de um
curso único de glicocorticoide (2 doses de 12mg, intramuscular, com 24 horas de intervalo pelo menos 24 horas antes da indicação do melhor momento do
nascimento). À medida que aumenta a chance de sobrevida extrauterina de 27 a 31 semanas, a sugestão dos autores deste artigo é de reavaliação, por meio do
doppler, em intervalo máximo semanal, reduzindo progressivamente o intervalo após esse período gestacional sempre que sinais relevantes de alteração do
doppler (artéria umbilical e DV) estiverem presentes. A interrupção com base na alteração do DV pode ser indicada frente à onda A ausente ou em presença de
DV com IP entre 1,0 e 1,5, quando acidemia fetal pode coexistir em 50 a 75% dos fetos. Convém lembrar a necessidade de utilização de um curso único de
glicocorticoide (duas doses de 12mg, intramuscular, com 24 horas de intervalo pelo menos 24 horas antes da indicação do melhor momento do nascimento).

De 32 a 34 semanas de gestação Nesse período gestacional, a sugestão com base nos estudos atualizados sobre o tema é de monitoração em intervalo máximo semanal por meio do doppler da
artéria umbilical e da relação da perfusão cerebroplacentária enquanto eles resultarem dentro dos limites da normalidade para o território fetal e placentário.
Frente à centralização fetal e ao aumento progressivo de resistência na artéria umbilical, com eventual diástole zero ou diástole reversa, a prioridade imediata
será a antecipação do nascimento do feto, dispensando-se o DV. Recomenda-se a utilização de um curso único de glicocorticoide (2 doses de 12mg,
intramuscular, com 24 horas de intervalo pelo menos 24 horas antes da indicação do melhor momento do nascimento).

Após 34 semanas de gestação Nesse período gestacional, a decisão do melhor momento para o nascimento será coordenada pela presença de centralização fetal e de eventual aumento de
resistência na artéria umbilical. Os fetos e os fetos a termo são menos resistentes ao meio intrauterino desfavorável, e, considerando a grande probabilidade de
sobrevida neonatal, aceita-se, com base na disponibilidade de leito em CTIN, que a decisão do momento do parto seja antecipada.

■ FATORES DETERMINANTES DE SOBREVIDA E MORBIDADE NEONATAL
De forma tradicional, são considerados fetos viáveis aqueles que completaram ao menos 26 semanas de gestação, pois a partir dessa IG passa a existir certo grau de maturidade fetal, o
que fornece chances razoáveis de sobrevivência extrauterina.

A IG é o maior fator determinante da sobrevida neonatal; outros fatores relevantes incluem o peso ao nascimento, o sexo feminino, a gestação única e o uso de corticoesteroide.

Compreender a importância do aconselhamento detalhado do casal, individualizando caso a caso, informando os riscos e as complicações associados à manutenção de uma gestação
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Compreender a importância do aconselhamento detalhado do casal, individualizando caso a caso, informando os riscos e as complicações associados à manutenção de uma gestação
intrauterina relacionada ao oligoâmnio de acordo com faixas diversas de IG, a fim de embasá-los a optar pela melhor alternativa para o caso em questão, é um desafio relevante na prática
obstétrica atual.

Para saber mais
 
No link www.nichd.nih.gov/about/org/der/branches/ppb/programs/epbo/Pages/epbo_case.aspx há uma ferramenta que permite calcular, com base nos fatores relevantes elencados, uma
previsão de prognóstico que pode contribuir no aconselhamento dos pais frente à decisão de considerar o caso concreto entre aborto e prematuridade extrema.

Estudos recentes demonstram que, nos Estados Unidos da América (EUA), a sobrevida extrauterina em centros desenvolvidos de terapia intensiva neonatal tem aumentado em
crianças nascidas após 23 semanas de gestação, mas que somente após 25 semanas de gestação é que a sobrevida sem morbidade grave se eleva.

Esses achados podem ser valiosos para o aconselhamento de famílias e o desenvolvimento de novas intervenções terapêuticas.  Outro estudo americano demonstrou que, na última
década, de um total de 6.009 crianças nascidas a partir de 22 semanas a 28 semanas de gestação, a sobrevida com 1 ano de idade para todos os nascidos vivos variou de 6% para os
nascidos com 22 semanas de gestação a 94% para os nascidos com 28 semanas.

O posicionamento ainda vigente da Academia Americana de Pediatria (AAP) é desaconselhar cuidados intensivos neonatais a neonatos com menos de 24 semanas em face da alta
mortalidade e da elevada frequência de sequelas neurológicas moderadas a graves nos sobreviventes.

Nos EUA, somente a partir de 26 semanas é que a cesariana passa a ser fortemente recomendada por razões fetais e que a terapia intensiva neonatal passa a ser fornecida na
maioria dos casos. Entre 24 a 26 semanas, a AAP sugere individualização caso a caso, considerando-se a situação clínica e o desejo familiar.

Uma medida racional é a de que todos os serviços de neonatologia sejam estimulados a realizar regularmente uma auditoria interna, revisitando seus melhores resultados quanto
ao prognóstico, à sobrevida e à morbidade, ao menos em curto prazo, de neonatos com prematuridade extrema. Essa abordagem realizada de forma regular deve servir de base a
um protocolo consistentemente atualizado e utilizado por todos os médicos assistentes de forma uníssona, tanto por obstetras quanto por neonatologistas, revendo periodicamente
princípios e assuntos éticos relevantes.

 

7. Observe as afirmativas em relação aos aspectos que definem o caso concreto entre aborto e prematuridade.

I — IG do momento do nascimento.
II — Peso fetal.
III — Mau histórico obstétrico.

Qual(is) está(ão) correta(s)?
 

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

Confira aqui a resposta

 
8. Assinale a alternativa correta com relação ao doppler da artéria umbilical.

A) Comparado com a medida do escore Apgar utilizada isoladamente, esse recurso de avaliação mostrou-se menos sensível, com altas taxas de falso-positivo no diagnóstico de
óbito perinatal.

B) Em fetos com prematuridade extrema, o local de insonação da artéria umbilical deve ser de 0,5 a 1cm da inserção placentária.
C) A utilização desse recurso de avaliação justifica-se em função da fisiopatologia do processo de insuficiência uteroplacentária, durante a qual ocorrerá aumento da resistência na

artéria umbilical, com progressiva diminuição do seu fluxo diastólico e desenvolvimento sequencial de diástole zero e diástole reversa.
D) Embora seja de utilidade para a suspeita de diagnóstico de insuficiência uteroplacentária, esse recurso de avaliação apresenta limitações, uma vez que, quando da ocorrência

de obstrução das arteríolas vilosas terciárias, há uma diminuição da resistência e na artéria umbilical que não pode ser identificada facilmente por esse procedimento.
Confira aqui a resposta

 
9. De acordo com o artigo, o DV é opção para avaliar, frente à presença de centralização, a vitalidade fetal em fetos com oligoâmnio e RCIU até qual IG?

Confira aqui a resposta

 
10. Observe as afirmativas sobre os métodos de análise de vitalidade fetal adequados para feto com oligoâmnio isolado e RCIU com IG de 30 semanas.

I — Doppler da artéria umbilical.
II — CTGc.
III — PBF.
IV — Doppler de DV.

Qual(is) está(ão) correta(s)?
 

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

Confira aqui a resposta

 
11. O nascimento de crianças com 22 semanas de gestação apresenta, nas melhores séries, a sobrevida com 1 ano de idade para todos os nascidos vivos, que chega a ser

A) nula.
B) em torno de 6%.
C) em torno de 24%.
D) em torno de 50%.

Confira aqui a resposta
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Confira aqui a resposta

 

■ CASO CLÍNICO

Paciente feminina, 18 anos de idade, casada, do lar. Os antecedentes ginecológicos e obstétricos são 1G 0P.

O motivo da consulta na emergência obstétrica é a preocupação frente ao laudo de ecografia demonstrando gestação com
 

feto único;
28 semanas de gestação;
peso fetal estimado de 1.100g;
crescimento no percentil 25 para a IG;
ILA de 7,0cm e presença de bolsão de LA de 2x1cm;
PBF de 8/8.

A gestante nega perda líquida vaginal ou outras intercorrências e refere boa movimentação fetal. Ao exame, não apresenta contrações. Não foi realizado toque vaginal.
 

12. Na situação descrita, o plantonista está correto em não realizar toque vaginal?

Confira aqui a resposta

 
13. Diante do exame ecográfico apresentado no caso clínico, há motivo para internação?

Confira aqui a resposta

 
14. Na situação descrita, a avaliação do bem-estar fetal com o PBF está adequada?

Confira aqui a resposta

 
15. Se o feto apresentasse percentil 3 de crescimento, a avaliação do bem-estar fetal por meio de PBF estaria adequada?

Confira aqui a resposta

 

■ CONCLUSÃO
A diminuição do LA é motivo para preocupação quando não houver nenhum bolsão de LA de pelo menos 2x1cm ou quando o ILA for inferior a 5,0cm, associado à alteração do doppler da
artéria umbilical. Diante da presença de RCIU, o manejo do caso dependerá tanto da alteração identificada ao doppler quanto da IG do feto.

Compreender a importância do aconselhamento detalhado do casal, individualizando caso a caso, informando os riscos e as complicações associados à manutenção de uma gestação
intrauterina relacionada ao oligoâmnio de acordo com faixas diversas de IG, é fundamental, a fim de embasar os pais a optar pela melhor alternativa para o caso em questão.

■ RESPOSTAS ÀS ATIVIDADES E COMENTÁRIOS
Atividade 1
Resposta: C
Comentário: A dinâmica do LA tem fundamental importância no crescimento, no desenvolvimento e no bem-estar fetal. Cerca de 300 a 500mL de LA são trocados entre a mãe e o feto a
cada hora. Esse é um processo ativo, que depende da higidez fetal, da saúde materna e da integridade da placenta e seus anexos.

Atividade 2
Resposta: C
Comentário: O oligoâmnio pode ser presumido durante a avaliação clínica por meio da palpação mais evidente das partes fetais e pela redução da altura uterina, e o seu diagnóstico mais
preciso se dá pela avaliação ultrassonográfica.

Atividade 3
Resposta: B
Comentário: O oligoâmnio é diagnosticado quando as coleções do líquido, em especial no nível dos membros fetais e de sua região cervical, estão diminuídas ou ausentes; trata-se de um
método de análise subjetivo e operador dependente. A utilização da medida do maior bolsão vertical na avaliação do bem-estar fetal parece ser a melhor escolha, visto que nenhum outro
método é superior a esse na predição de desfecho perinatal. O ILA consiste na soma das medidas dos maiores bolsões verticais nos quatro quadrantes do abdome materno, livres de
cordão e partes fetais. O ILA inferior a 5,0cm não permite uma predição acurada do prognóstico de risco individual.

Atividade 4
Resposta: A
Comentário: Na primeira metade da gestação, o oligoâmnio resulta, primeiramente, de alteração associada a malformações fetais, sobressaindo-se obstruções geniturinárias, displasias
renais e agenesia renal.

Atividade 5
Resposta: B
Comentário: A principal causa de oligoâmnio na segunda metade da gestação é a ruptura de membranas corioamnióticas. Outras causas associadas ao oligoâmnio incluem insuficiência
placentária e presença de malformações congênitas fetais, como nas anomalias do sistema urinário fetal. Entretanto, em 30% dos casos, não é possível determinar a etiologia do oligoâmnio.

ATIVIDADES
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Atividade 6
Resposta: C
Comentário: A definição de LA reduzido tem importantes implicações prognósticas, sobretudo na segunda metade da gestação. De acordo com estudos referentes ao tema, um publicado na
Cochrane, em 2015, e outro publicado em 2016, conduzido por Kehl e colaboradores, o uso do maior bolsão durante a avaliação do bem-estar fetal parece ser a melhor escolha, visto que a
utilização do ILA não melhorou o prognóstico perinatal. Além disso, esse método também é o mais adequado para estimar o volume do LA, em especial em uma população de baixo risco,
enquanto o uso do ILA promoveu mais diagnósticos de oligoâmnio e de indução do parto sem que houvesse melhora do prognóstico perinatal.

Atividade 7
Resposta: B
Comentário: Em relação aos aspectos que definem o caso concreto entre aborto e prematuridade, a definição do limite inferior da viabilidade, determinando qual é a IG mínima na qual o feto
tem condições de sobrevivência extrauterina, é o principal fator, seguido pelo peso fetal.

Atividade 8
Resposta: C
Comentário: No feto com prematuridade extrema, é fundamental observar o local de insonação da artéria umbilical, que deve ser no de menor resistência, ou seja, 3 a 5cm da inserção
placentária. A fisiopatologia do processo de insuficiência uteroplacentária que endossa a utilização da artéria umbilical como excelente método em sua identificação inclui, inicialmente, a
obstrução das arteríolas vilosas terciárias, seguida de aumento da resistência na artéria umbilical, com progressiva diminuição do seu fluxo diastólico e desenvolvimento sequencial de
diástole zero e diástole reversa, o que resulta em grave comprometimento da circulação fetoplacentária e evolução para hipoxemia fetal. Em um estudo realizado com 130 gestantes com 30
a 41 semanas de gestação, evidenciou-se que o doppler da artéria umbilical demonstrou maior sensibilidade, especificidade e precisão para o diagnóstico de óbito perinatal, em comparação
com as medidas isoladas do oligoâmnio e do escore de Apgar.

Atividade 9
Resposta: De acordo com o estudo TRUFFLE, ensaio clínico randomizado, até 32 semanas de gestação o DV é opção para avaliar a vitalidade fetal em fetos com oligoâmnio e RCIU frente
à presença de centralização fetal.

Atividade 10
Resposta: B
Comentário: Sobre os métodos de análise de vitalidade fetal adequados para feto com oligoâmnio isolado e RCIU com IG de 30 semanas, identifica-se até 23% de óbito em fetos com PBF
superior a 6 e em 11%, mesmo naqueles fetos com esse método recente igual ou superior a 8, o que demonstra benefício duvidoso no seu uso em gestações de alto risco, em especial em
função de insuficiência placentária. Consequentemente, quando doppler e CTGc for disponível, a incorporação de PBF em protocolos de manejo de fetos com RCIU é questionável.

Atividade 11
Resposta: B
Comentário: No período gestacional de 22 semanas, a sobrevida com 1 ano de idade para todos os nascidos vivos chega a 6%.

Atividade 12
Resposta: O exame de toque vaginal faz parte do exame obstétrico em emergência obstétrica. A gestante não apresenta ruptura prematura de membranas, o que contraindicaria o exame de
toque vaginal, pois favorece, na ausência de contrações, o desenvolvimento de corioamnionite.

Atividade 13
Resposta: De acordo com o embasamento teórico atual, a gestante não possui diminuição de LA que motive preocupação, visto que o ILA está em 7,0 (discretamente inferior ao limite
inferior da normalidade), contendo bolsão vertical de LA de pelo menos 2cm. No caso clínico em questão, não se trata de oligoâmnio absoluto. A literatura é uníssona em demonstrar que a
utilização do maior bolsão é o método mais adequado para estimar o volume do LA, em especial em uma população de baixo risco, enquanto o uso do ILA promoveu mais diagnósticos de
oligoâmnio e de indução do parto sem que houvesse melhora do prognóstico perinatal.

Atividade 14
Resposta: Se o feto apresentasse percentil 3 de crescimento, a avaliação do bem-estar fetal por meio de PBF estaria adequada, pois em uma população de baixo risco, o PBF é suficiente.

Atividade 15
Resposta: Na situação descrita, a avaliação do bem-estar fetal com o PBF não está adequada, pois em fetos com RCIU por suspeita de insuficiência placentária, identifica-se até 23% de
óbito em fetos com PBF superior a 6 e em 11%, mesmo naqueles fetos com esse método recente igual ou superior a 8, o que demonstra benefício duvidoso no seu uso em gestações de
alto risco, principalmente em função de insuficiência placentária. Consequentemente, quando doppler e CTGc for disponível, a incorporação de PBF em protocolos de manejo de fetos com
RCIU é questionável.
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