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Resumo 

 
Kandler I. Síndrome de Morbidade e mortalidade de recém-nascido pré-termo de 
mães portadoras de corioamnionite histológica [Dissertação]. São Paulo: Faculdade 
de Medicina, Universidade de São Paulo, 2017. 
 
Introdução: A infecção amniótica e a corioamnionite (CAM) são determinantes 
de infecções materna e do recém-nascido, parturição e nascimento prematuro,  
morbidade e mortalidade pós-natal. Embora métodos clínicos, histopatológicos, 
microbiológicos, bioquímicos e moleculares possam diagnosticar CAM, muitos 
serviços hospitalares não examinam as placentas das parturientes, permanecendo 
muitos casos sem diagnóstico. O presente estudo utiliza o exame extemporâneo 
do cório placentário (EECP) proposto por Blanc em 1959 para o diagnóstico de 
CAM em mães que tiveram Recém-Nascido Pré- Termo (RNPT) e avaliou 
a morbidade e mortalidade nesse grupo de pacientes. Objetivo: Verif icar 
a relação entre a CAM histológica e o prognóstico do RNPT nascidos 
no ano de 2012 no Hospital Universitário Cassiano Antônio de Moraes 
(HUCAM) em Vitória – ES. Justificativa: A maioria dos óbitos do período 
neonatal continua sendo por sepse, e esta também leva muitas sequelas no RNPT, 
assim exames que possam auxiliar no diagnóstico precoce da sepse neonatal 
ajudarão na instituição rápida do tratamento e consequentemente redução das 
sequelas, da mortalidade neonatal e redução dos índices de mortalidade neonatal e 
mortalidade infantil. Hipótese: RNPT filhos de mães com CAM terão mais 
complicações pós-parto, tais como: sepse neonatal, insuficiência respiratória, 
asfixia perinatal e óbito do que aqueles cujas mães não tiveram CAM. 
Metodologia: Estudo transversal, onde todas as placentas examinadas e 
laudadas no ano de 2012, no laboratório de Patologia do HUCAM em Vitória, 
ES, foram analisadas em conjunto com a evolução dos RNPT. Os casos foram 
categorizados por idade gestacional, desfecho perinatal e presença ou ausência de 
CAM. Resultados: No presente estudo foram selecionados 274 RNPT, desses 61 
(22,2%) as placentas foram positivas para CAM e 213 (77,8%) as placentas foram 
negativas CAM. Quanto ao sexo (51,5%) eram masculinos (48,5%) eram femininos 
e não houve diferença estatiscamente significante.Quanto ao Apgar 5’, 14 (5,1%) 
tiveram Apgar menor ou igual a 5 e 260 (94,9%) tiveram Apgar maior do que 
5.Quanto ao peso, nos RNPT selecionados 82 (29,9%) foram classificados como 
PIG, 184 (67,2%) foram classificados como AIG e 8 (2,9%) foram classificados 
como GIG.Quanto a necessidade de oxigenioterapia 154 (56,2%) necessitaram de 
suporte ventilatório e oxigênio nas primeiras 72 horas de vida e 116 (42,4%) ficaram 
em ar ambiente, sem necessidade de oxigênio nas primeiras 72 hs de vida. Quanto 
a sepse neonatal 140 (51%) tiveram hemograma classificado pelo Escore de 
Rodwell menor ou igual a 3, ou seja, sem risco para sepse neonatal precoce e 16 
(5,9%) tiveram Escore Rodwell maior ou igual a 3, com risco para sepse neonatal 
precoce. Quanto o desfecho do RNPT, 169 (61,7%) dos casos receberam alta, 78 
(28,5%) foram transferidos para outras Unidade de Terapia intensiva Neonatal 
(UTIN) devido superlotação do HUCAM e 27 (9,9%) dos casos foram a óbito.Teste t 
para médias e Teste de Mann-Whitney, foi encontrada diferença estatisticamente 
significante nas variáveis: Idade gestacional, Peso ao nascer, Estatura ao 
nascimento (EM), Pressão Arterial Média (PAM), número total de leucócitos 
(LEUCO) e proteína C reativa (PCR), já as variáveis frequência cardíaca (FC), 
temperatura axilar (TAX), leucócitos imaturos (IMAT), leucócitos segmentados 
(SEG) e plaquetas (PLAQ) não houve diferença estatística significante entre os 
grupos com CAM e sem CAM. Discussão: O estudo demonstrou que os RNPT 



 

nascidos de mães com CAM são mais graves, pois tem mais chances de nascerem 
asfixiados, ter insuficiência respiratória grave com necessidade de VPM, sepse 
neonatal precoce e vão mais a óbito do que os RNPT de mães sem CAM. 
Conclusão: Se a gestante apresentar sinais clínicos de infecção no trabalho de 
parto, deve-se ficar atento ao suporte que será dado ao RNPT, pois ele tem mais 
chances de apresentar complicações ao nascimento tais como, asfixia e 
insuficiência respiratória. Assim o EECP deve ser feito o mais rápido possível e o 
resultado entregue a equipe de Neonatologia do serviço para que a terapêutica 
antimicrobiana seja instituída precocemente e não precise aguardar alterações no 
hemograma e PCR e/ou na clínica do paciente para ter o início do tratamento da 
infecção. 
 
Palavras-chave: Sepse neonatal precoce; Recém-nascido Pré-termo; 
Corioamnionite. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Kandler I. [dissertation]. Morbidity and Mortality of Preterm Newborns of mothers 
with histological Chorioamnionitis. São Paulo: Faculdade de Medicina, Universidade 
de São Paulo; 2017.  

 
Abstract 

 

Introduction: Amniotic infection and chorioamnionitis (CAM) are determinants of 
maternal and newborn infections, parturition and preterm birth, postnatal morbidity 
and mortality. Although clinical, histopathological, microbiological, biochemical and 
molecular methods can diagnose CAM, many hospital services do not examine the 
placenta of the parturients, many cases remain undiagnosed. The present study 
utilizes extemporaneous placental laryngoscopy (ECC) proposed by Blanc in 1959 
for the diagnosis of CAM in mothers who had Preterm Newborn (PTNB) and 
evaluated morbidity and mortality in this group of patients. Objective: To verify the 
relationship between the histological CAM and the prognosis of the PTNB born in 
2012 at the Cassiano Antônio de Moraes University Hospital (HUCAM) in Vitória - 
ES. Rationale: Most neonatal deaths continue to be sepsis, and this also leads to 
many sequels in PTNB, so tests that may help in the early diagnosis of neonatal 
sepsis will aid in the rapid institution of treatment and consequently reduction of 
sequelae, neonatal mortality, and Reduction of neonatal mortality rates and infant 
mortality. Hypothesis: Children born to mothers with CAM will have more 
postpartum complications such as: neonatal sepsis, respiratory failure, perinatal 
asphyxia and death than those whose mothers did not have CAM. Methodology: 
Cross-sectional study, in which all the placentas examined and lauded in 2012, in 
the HUCAM pathology laboratory in Vitória, ES, were analyzed together with the 
evolution of the PTNBs. The cases were categorized by gestational age, perinatal 
outcome and presence or absence of CAM. Results: In the present study, 274 
PTNBs were selected, of which 61 (22.2%) placentas were positive for CAM and 
213 (77.8%) placentas were CAM negative. As for the gender (51.5%) were male 
(48.5%) were female and there was no statistically significant difference. As for 
Apgar 5 ', 14 (5.1%) had Apgar less than or equal to 5 and 260 9%) had Apgar 
greater than 5. Regarding weight, 82 (29.9%) were classified as PIG, 184 (67.2%) 
were classified as AIG, and 8 (2.9%) were (56.2%) required ventilatory support and 
oxygen in the first 72 hours of life, and 116 (42.4%) remained in ambient air, with no 
need for oxygen in the first 72 hours of life. life. As for neonatal sepsis, 140 (51%) 
had a hemogram classified by Rodwell score less than or equal to 3, that is, without 
risk for early neonatal sepsis, and 16 (5.9%) had Rodwell score greater than or 
equal to 3, with risk For early neonatal sepsis. Regarding the outcome of the PTNB, 
169 (61.7%) of the cases were discharged, 78 (28.5%) were transferred to other 
NICUs due to overcrowding of HUCAM and 27 (9.9%) of the cases died. For mean 
and Mann-Whitney tests, a statistically significant difference was found in the 
following variables: gestational age, birth weight, height at birth, mean arterial 
pressure (MAP), total leukocyte count (LEUCO) and C-reactive protein PCR), the 
variables heart rate (HR), axillary temperature (TAX), immature leukocytes (IMAT), 
segmented leukocytes (SEG) and platelets (PLAQ) were not statistically significant 
between CAM and CAM groups. Discussion: The study showed that the infants 
born to mothers with CAM are more severe, as they are more likely to be 
asphyxiated, have severe respiratory insufficiency with need for MVP, early neonatal 
sepsis and more than death of the infants of mothers without CAM. Conclusion: If 
the pregnant woman presents clinical signs of infection in labor, one should be 
aware of the support that will be given to the PTNB, since it is more likely to present 



 

complications at birth, such as asphyxia and respiratory failure. Thus the EECP 
must be done as soon as possible and the result delivered to the Neonatology team 
of the service so that the antimicrobial therapy is instituted early and does not have 
to wait for changes in the blood count and PCR and / or in the patient's clinic to have 
the beginning of the treatment Infection. 
 
Keywords: Early neonatal sepsis; Preterm newborn; Chorioamnionitis. 
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O desenvolvimento fetal ocorre em ambiente estéril e ao nascimento 

ocorre o primeiro contato com os microrganismos9,10 . 

O líquido amniótico é estéril e a identificação de microrganismos, seus 

produtos ou mediadores da inflamação indicam infecção e são sempre 

anormais12.  

A presença de bactérias da ordem Fusobacterium ou da família 

Mycoplasma no mecônio aumenta significativamente a chance do recém- 

nascido (RN) pré-termo (RNPT) desenvolver sepse neonatal precoce e/ou 

evoluir a óbito46. 

A sepse neonatal precoce pode representar o último estágio da 

infecção intrauterina que foi transmitida da mãe para o feto50. 

Em gestações a termo, antes do início do trabalho de parto e sem 

rotura das membranas, em menos de 1% contém bactérias.  Esta proporção 

aumenta muito nas gestações de pré-termo, em trabalho de parto, com 

membranas amnióticas rotas e prolongado trabalho de parto9,12.  Favorece 

ainda mais o desenvolvimento da sepse neonatal precoce do que naqueles 

não expostos aos fatores de risco. 

A associação da colonização do canal de parto por Estreptococos do 

Grupo B e corioamnionite38. 

Membranas amnióticas cronicamente infectadas estão em contato 

próximo com o feto e podem causar infecção fetal como consequência dessa 

proximidade55. 

Evidências recentes sugerem que a infecção amniótica é um 

importante determinante da parturição e de nascimentos pré-ter da sepse 

neonatal precoce e até óbito1,2. 

A CAM  não  só  provoca  partos  prematuros mas, também  está 

associada a complicações fetais com aumento da morbimortalidade. A 

incidência de CAM clínica é inversamente proporcional a idade gestacional 

(IG)34,70. 

Os achados clínicos e marcadores infecciosos na mãe ou no recém-

nascido não preveem o diagnóstico de corioamnionite histológica33. 
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O Exame Extemporâneo dos Anexos Fetais descrito por BLANC 

desde 1953, é um método para diagnóstico de CAM imediatamente após o 

parto, com o objetivo de gerenciar a evolução de possível infecção puerperal 

e neonatal. 

Trata-se do exame microscópico de espécimes do âmnio e/ou do 

cório para diagnósticos bacteriológico e citopatológico de infecção e de CAM 

(Figura 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 - Método de coleta de espécime para exame extemporâneo do 

âmnio e do cório placentário, segundo o proposto por Blanc (1953)  

Fonte: Blanc WA: Pathology of the placenta, membranes, and umbilical cord 

in bacterial, fungal, and viral infections in man. In Naeye R, Kissane J, 

Kaufman N: Perinatal Diseases. Baltimore, Williams & Wilkins, 1981, p 71. 
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O objetivo deste exame é determinar a existência de bactérias e 

leucócitos na superfície do epitélio amniótico e nas camadas esponjosa 

(antigo celoma extra-embrionário), reticular ou celular do cório. Normalmente 

o cório não contem leucócitos. No entanto, a presença destes constitui 

corioamnionite. A existência de bactérias confirma a contaminação por 

microorganismos durante a passagem pelo canal do parto nos partos 

vaginais e constitui um marcador de infecção amniótica.  

A maior vantagem do exame extemporâneo dos anexos fetais está 

em fornecer resultado rápido, em minutos, das formas de maior risco de 

incidência de CAM. Visa, portanto o diagnóstico de corioamnionite e 

possíveis implicações neonatais, sempre correlacionando com a clínica do 

paciente16.  

O exame pode revelar também pigmentação meconial dos 

macrófagos amnióticos e coriais, marcador de estresse fetal, cujo valor 

diagnóstico depende do contexto do caso. 

Quanto ao tempo de execução do exame de anatomopatologia da 

placenta, este pode ser:  

a) Urgente e extemporâneo: O procedimento é realizado após o 

parto, com ou sem urgência. A urgência tem como finalidade o diagnóstico 

precoce de CAM e associá-la a clínica do recém-nascido para orientar a 

conduta médica à semelhança do que ocorre no exame peri-operatório 

(exame de congelação). 

b) Sem urgência, é realizado a qualquer momento, quando se 

deseja o mesmo diagnóstico, mas sem a pretensão de emprego para definir 

conduta imediata.  

A designação extemporânea, tomada de Kerisit et al.1981 constitui 

apenas o reconhecimento que pode ser realizado em qualquer momento 

distinto daquele da histopatologia convencional, prestando-se, inclusive, 

para diagnosticar CAM em caráter de urgência, imediatamente após a 

solicitação. 
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Quanto a manifestação clínica de corioamnionite, a febre é um dos 

quesitos para o diagnóstico.  
 

A taxa de febre em mulheres em trabalho de parto ocorre em 

aproximadamente 1 para 15 gestantes. O risco de sepse neonatal nos 

recém-nascidos de mães com febre durante o trabalho de parto ou o 

diagnóstico de CAM é é baixo, cerca de 0,24%, uma taxa menor do que 1 

em 400 gestantes em trabalho de parto63. 

Sung JH et, al em 2016 e Avila C et al em 2015 mostraram que a gestante 

com febre durante o trabalho de parto pode estar a infecção. Este sinal 

clínico na parturiente pode aumentar a sensibilidade para identificar sepse 

neonatal precoce em RNPT69,70. 

Wortham JM, et al., em 2016, em estudo multicêntrico encontraram 

60% dos recém-nascidos com sepse neonatal precoce devido a causas 

maternas, principalmente CAM. Destes RN, cujas mães comprovaram CAM, 

13% apresentaram-se assintomáticos e exames laboratoriais positivos para 

sepse neonatal precoce48. 

A infecção amniótica pode causar morbidade materna, 

morbimortalidade perinatal e morbidade neonatal, não sendo raro a 

associação de infecção em RNPT com displasia broncopulmonar (DBP) e 

alteração encefálica com comprometimento no neurodesenvolvimento)3,36
. 

O uso de corticoide pela gestante com CAM tem efeito protetivo para 

DBP e síndrome do desconforto respiratório (SDR)49,50  

CAM está associada com um aumento significante do risco de 

hospitalização em RNPT por acometimento:  

a) Trato respiratório baixo, levando a quadro de broncodisplasia 

pulmonar64. 

b) Sistema Nervoso Central, levando a hemorragia intraventricular e 

leucomalácia periventricular com comprometimento no 

desenvolvimento neuropsicomotor dos RNPT55. 
 

Jenster M, et al em 2014 sugeriu que a sepse neonatal potencializa o 

dano cerebral em recém-nascidos de termo com encefalopatia, enquanto a 

CAM, nestes casos,  não está associada com o aumento da lesão 

cerebral65. 
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Rodrigo JGM, et al, em 2014 mostraram que CAM clínica confere um 

aumento no risco de sepse neonatal precoce e leucomalácia periventricular 

nos RNPT de muito baixo peso66. 
 

Apesar de RN de mães com diagnóstico de CAM terem em um risco 

aumentado de morte e alteração do desenvolvimento neurológico não houve 

associação a efeitos adversos a longo prazo. E os resultados de alguns 

trabalhos sugerem proteção fetal contra a infecção e inflamação materna se 

a mãe responder ao tratamento40. 
 

Quando a idade gestacional foi pareada com infecção amniótica, a 

CAM foi associada a depressão neonatal (asfixia) e sepse precoce, mas não 

com outras complicações relacionadas com a prematuridade41. 

Muitos estudos em modelo animal têm ajudado a entender associação 

entre a resposta inflamatória fetal sistêmica e a lesão cerebral fetal50,51,52.  

Na maioria das pacientes com CAM  não apresenta, sinais e sintomas 

clínicos, o que dificulta o diagnóstico, tornando-se subdiagnósticas. É o 

exame histopatológico da placenta que vai determinar a presença da 

CAM4,5.  
  

Estudos relatam que de 25 a 50% das rupturas prematuras das 

membranas fetais e associação com nascimento de RNPT decorrem de 

infecção amniótica.  

A invasão microbiana na cavidade amniótica e CAM histológica aguda 

afetam a intensidade da resposta inflamatória intra-amniótica favorecendo a 

ruptura das membranas e trabalho de parto prematuro30
 

A morbidade neonatal aumenta quando associada à CAM clinica e 

idade gestacional menor. Observa-se aumento do risco a sepse neonatal 

precoce, enterocolite necrosante. No entanto, o risco é menor para a 

persistência de ducto arterioso e sepse neonatal tardia. Quanto a 

mortalidade não houve diferenças estatisticamente significante68. 
 

A CAM pode induzir a Síndrome da Resposta Inflamatória Fetal, mas 

40–80% destes RNPT tem potencial risco de lesão cerebral43,44.  

No trabalho de parto há vários fatores favorecem a infecção. No RN a 

termo, com membranas íntegras, há infecção em até 19%, proporção que 

aumenta para 34% se há PROM13,14,15. Evidências experimentais e clínicas 
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indicam que as contrações uterinas (e  o  coito)  exercendo um efeito de 

sucção  que proporciona ascensão do conteúdo e invasão microbiana do 

líquido amniótico14. 

Infectado o líquido amniótico, a gestante responde prontamente com 

inflamação da decídua e das membranas fetais. Já o feto é capaz de 

deflagrar uma resposta inflamatória sistêmica (FIRS) apenas no segundo 

trimestre da gestação estimando-se que somente  cerca  de10%  das 

infecções amnióticas se acompanham de FIRS9.  

A FIRS é caracterizada pela ativação do sistema imune fetal inato, 

secundária a inflamação/ infecção intrauterina58. Reduz a resposta ao 

surfactante exógeno em recém-nascidos com síndrome do desconforto 

respiratório (SDR), levando a uma maior necessidade de ventilação 

mecânica. Além disso, a CAM aumenta o risco de aparecimento de sepse 

neonatal precoce.  

Ambos, ventilação mecânica e sepse são os principais fatores de 

risco pós-natal para a displasia broncopulmonar (DBP)32,37. 

Outros estudos, porém mostram que a CAM diminui SDR. A menor 

incidência de SDR se deve a FIRS que provoca uma aceleração no 

desenvolvimento pulmonar e estimulando a produção do surfactante 

endógeno. No entanto, o risco da DBP aumenta com a FIRS, pois a 

inflamação altera o desenvolvimento normal da estrutura e arquitetura 

pulmonar deste RNPT levando a DBP55. 
 

Na verdade, muitas infecções amnióticas detectadas pelas modernas 

técnicas moleculares não se acompanham de CAM, indicando que há uma 

janela de tempo em que ainda não se detecta o exsudato inflamatório, estes 

casos são denominados de infecção precoce. 
 

O maior fator de risco para CAM é a ruptura prolongada de 

membranas amnióticas (ROPREMA). O tratamento da gestante com 

ROPREMA deve considerar o tempo e a idade gestacional, mas é 

recomendado o início do tratamento com antimicrobiano profilático para ter 

uma proteção materno-fetal53. 
 

Mas o uso rotineiro de antimicrobiano profilático em mulheres com 

ruptura espontânea de membranas fetais com mais de 36 semanas de idade 
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gestacional, não reduz o risco de infecção materna e neonatal e 

morbidades31,35. 

Popowski T, et al em 2011, em estudo prospectivo envolvendo dois 

centros mostraram que a concentração de proteína C reativa (PCR) no 

momento da admissão da gestante com ruptura prematura de membranas, é 

o marcador infeccioso mais preciso para a previsão de infecção neonatal 

precoce no uso rotineiro com uma sensibilidade maior de 90%39. 

A tendência recente, seguindo proposta de Redline, 2003
16

, é 

classificar a CAM pela origem da resposta inflamatória e depois, de acordo 

com a tradicional descrição morfológica de estágio e grau proposto por Blanc 

em 195917. 

A cultura pode falhar em diagnosticar infecção amniótica em até 42% 

das CAM nos casos de ruptura prematura de membranas19. E mesmo 

nestes casos, os RN podem evoluir com quadro de sepse neonatal precoce 

e até óbito indicando que a inflamação, e não a infecção é o fator 

determinante. Uma explicação para este paradoxo é que a CAM pode 

resultar tanto de bactérias intactas, como de seus produtos liberados após a 

morte da bactéria por antimicrobianos12. 

O tema do presente estudo é avaliar a morbimortalidade do RNPT de 

mães com diagnóstico de CAM. Esse diagnóstico pode ser feito pela clínica 

materna no momento do parto e/ou laboratorialmente, pelos exames 

colhidos da gestante pouco antes do parto, mas é o exame morfológico da 

placenta com infecção amniótica que constitui o padrão-ouro para 

diagnóstico de CAM7. 

 

 



 

 

2. JUSTIFICATIVA 
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A prevalência de CAM é elevada, principalmente em RNPT. No 

entanto, os sinais e sintomas clínicos de CAM são parcos, apresentando-se 

por vezes, como assintomáticos. Como consequência, a CAM é 

subdiagnosticada.  

Por outro lado, a presença de CAM pode trazer morbimortalidade 

aos recém-nascidos, sobretudo os pré-termos.  

No Serviço de Patologia do HUCAM o exame extemporâneo dos 

anexos fetais (EECP), feito de rotina no serviço, tem demonstrado elevada 

incidência de CAM. Os laudos dos exames realizados em 2012 foram 

selecionados e analisados juntamente com os dados dos prontuários dos 

pacientes elegíveis para o estudo. 

O diagnóstico histopatológico de CAM passa a ser uma ferramenta 

importante para orientar intervenções de acordo com o enfoque de risco.  

Na medida em que há rapidez no diagnóstico e se associe com a 

evolução clínica do paciente existe a possibilidade de instituir tratamento ao 

RN de forma mais precoce.  

Este estudo se justifica: 

1) Em relação a CAM: 

 Por ser de diagnóstico clínico difícil, por vezes 

subdiagnosticada; 

 E a facilidade do exame histológico dos anexos 

fetais realizados de forma rotineira no serviço 

2) Em relação aos RN: 

 Pela possível correlação entre CAM e 

prematuridade; 

 Favorecendo morbimortalidade neonatal 

 



 

 

3. HIPÓTESE 
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A nossa hipótese é que RNPT de mães com corioamnionite histológica 

terão maior incidência de morbidade tais como, sepse neonatal precoce, asfixia 

perinatal, insuficiência respiratória com necessidade de suporte respiratório e 

maior incidência de mortalidade quando comparados aos RNPT de mães sem 

corioamnionite. 

 



 

 

4. OBJETIVOS 
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4.1. Geral  

 

 Avaliar a possível associação entre a CAM histológica e a 

morbidade e mortalidade nos 274 RNPT selecionados no período 

de um ano. 

 

4.2. Específico  

 

 Avaliar 274 RNPT selecionados de mães com CAM histológica, no 

período de 1 ano, nas primeiras 72 horas de vida quanto a 

morbimortalidade: 

o Sepse neonatal precoce; 

o Asfixia perinatal; 

o Insuficiência respiratória com necessidade de suporte 

respiratório; 

o Mortalidade. 

 

 

 

 



 

 

5. CASUÍSTICA 
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No ano de 2012 nasceram 1187 RN no HUCAM/UFES, desses 357 

foram pré-termo e para o estudo foram selecionados 274 RNPT após os 

critérios de inclusão e exclusão. 

 
 

5.1. Critérios de Inclusão 

 

 

Foram selecionados todos os resultados/laudos dos exames das 

placentas das puéperas que tiveram recém-nascidos na Maternidade do 

HUCAM/UFES no ano 2012 e todos os prontuários dos RNPT nascidos no 

ano de 2012 na mesma maternidade. 

 
 

5.2. Critérios de Exclusão 

 

 

Foram excluidos pacientes com infecções congênitas do tipo 

toxoplasmose, rubéola, citomegalovírus, herpes vírus (TORSCH), com 

Malformações congênitas e sindrômicos (cardiopatias, defeitos anatômicos 

de tubo neural e abdominal e pacientes com síndromes genéticas), os 

pacientes sem prontuário e os casos que os exames das placentas não 

foram encontrados. 
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5.3.  Desenho do Estudo 

 
 
 

Período: 2012      Nascimentos : 1187 RN - 830 RNT 
 

 
357 RNPT 

           TORSCH n: 24 
Malformações congênitas n: 10 

Sem prontuário n: 30 
Sem placenta 19 

 

274 RNPT 
 
 

 
CAM Histológica 

 
 

 

CAM 
Present
e  CAM - 

    
 
 
 
 

Morbidade e Mortalidade 

 



 

 

6. METODOLOGIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                       Metodologia  19 

  

 

 

Estudo foi do tipo Corte Transversal onde todas as placentas de todas 

as puérperas, internadas na Maternidade do HUCAM/UFES, no período de 

um ano que já foram analisadas e laudadas foram selecionadas. 
 

O EECP é feito desde 2010 de rotina no Serviço de Patologia do 

HUCAM/UFES. Identificamos as que tiveram CAM histológica através do 

laudo do período. 
 

Analisamos todos os prontuários de todos os RNPT que nasceram na 

Maternidade do HUCAM/UFES no mesmo período de um ano e 

identificamos aqueles com sepse neonatal precoce, asfixia perinatal, 

insuficiência respiratória com necessidade de suporte respiratório, com 

alterações clínicas e/ou laboratoriais nas primeiras 72 horas de vida, através 

do: 

 Boletim de APGAR menor ou igual a 5 no quinto minuto de vida, 

 Necessidade de suporte respiratório, 

 Frequência cardíaca (FC); 

 Frequência respiratória (FR); 

 Temperatura axilar (TAX); 

 Pressão arterial média (PAM); 

 Parâmetros do hemograma tais como: leucocitose ou leucopenia, 

índice neutrofílico, plaquetopenia; 

 PCR; 

 Hemocultura. 

 

Usamos também os parâmetros da normalidade de acordo com o 

peso de nascimento (PN), gênero e IG calculada preferencialmente pelo 

ultrassom obstétrico de primeiro trimestre e quando este for ausente pelo 

método de Capurro. 

Para o peso de nascimento classificamos os RNPT em: 

 AIG: Adequado para a Idade Gestacional; 

 PIG: Pequeno para a Idade Gestacional; 

 GIG: Grande para a Idade Gestacional. 
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Para a seleção dos parâmetros que foram analisados nos trabalhos 

utilizamos as seguintes definições: 

 

 CAM Clínica: A CAM ou infecção intra-amniótica aguda é 

caracterizada clinicamente por febre materna, taquicardia materna 

ou fetal, leucocitose materna e odor fétido do líquido amniótico11. 

 CAM Histológica: Vencidas as barreiras anatômicas e os demais 

mecanismos de defesa, microrganismos podem infectar os anexos 

fetais e o feto por via hematogênica ou transplacentária. A CAM é 

a expressão morfológica da infecção do líquido amniótico nas 

membranas que delimitam a cavidade amniótica. Assim as 

membranas amnióticas são examinadas e submetidas ao 

processamento histológico e o diagnóstico é dado pelo grau de 

inflamação das membranas, pois metade das pacientes que 

apresentaram histologia para CAM aguda não possui sintomas e 

nem sinais objetivos de infecção6. 

 

Nesse contexto, as lesões placentárias podem revelar uma 

associação significativa com a história de gravidez seguida por parto 

prematuro6,8. Esses RNPT podem apresentar diversas complicações, dentre 

elas: 

 Sepse Neonatal: A incidência da sepse neonatal varia de acordo 

com o tipo (precoce ou tardia)26,27,28 e com o conceito adotado 

(presumida ou comprovada). 

 Sepse Neonatal Precoce: É considerado precoce quando os 

sintomas clínicos e laboratoriais se manifestam nas primeiras 72 

horas de vida, geralmente está associada a complicações 

obstétricas e os germes responsáveis são aqueles do canal do 

parto. 
 

 Sepse Neonatal Tardia: É a manifestação dos sintomas após 72 

horas de vida, quase sempre causada por germes intra-

hospitalares, através de contaminação por equipamentos ou pela 

própria equipe de saúde. 
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 Sepse Clínica: Infecção é presumida na presença de dois dos 

quatro seguintes critérios25 e na vigência de hemocultura negativa: 

o Febre ou hipotermia 

o Taquicardia 

o Taquipneia 

o Leucocitose, leucopenia ou maior que 10% de neutrófilos 

imaturos 

 Sepse Clínica comprovada: Infecção é presumida na presença 

de dois dos quatro critérios supracitados e na vigência de 

hemocultura positiva para um determinado germe patogênico. 
   

 Asfixia Perinatal: Asfixia vem do grego e significa “sem pulso”, 

entretanto não existe unanimidade sobre o significado exato da 

asfixia perinatal. De um modo geral a asfixia pode ser definida 

como uma síndrome clínico-neurológica caracterizada por 

hipoxemia, hipercapnia e acidose decorrente da hipóxia e 

isquemia no período do Peri-parto
20

. O boletim de APGAR menor 

ou igual a 5 no quinto minuto de vida tem relação direta com a 

asfixia. Já a encefalopatia neonatal decorrente da asfixia perinatal 

é uma síndrome clínico-neurológica que se manifesta nas 

primeiras 72 horas de vida em RN a termo ou próximo ao termo 

com dificuldade de iniciar e manter a respiração, depressão do 

tônus e reflexos, alteração do nível de consciência e convulsões29. 

Neste estudo, o critério de asfixia adotado foi determinado pelas 

manifestações clínicas neurológicas associadas ao Apgar.  

 Insuficiência Respiratória e necessidade de suporte 

respiratório: É caracterizada por dispneia, taquipneia, hiperpneia, 

bradipneia, apneia, tiragem inter e subcostal, retração esternal, 

batimento de asa nasal, gemência, cianose central e 

palidez21,22,23,24.  

 

Exame Extemporâneo dos Anexos fetais (EECP): No 

HUCAM/UFES, desde 2010, tem sido empregado o método proposto 

por BLANC (1959) para o diagnóstico de CAM histológica, 



                                       Metodologia  22 

  

 

 

imediatamente após o parto, quando solicitado pelo obstetra e/ou 

pelo pediatra da unidade de terapia intensiva neonatal (UTIN), se há 

suspeita de infecção amniótica. Trata-se de método que permite o 

diagnóstico rápido (cerca de 10 a 15 minutos), a tempo de ajudar o 

manejo obstétrico da puérpera e neonatal do recém-nato. Espécime 

do cório placentário é colhido por raspagem do cório, após 

levantamento do âmnio, que é distendido em lâmina como 

esfregaço. Desde 2010, o esfregaço foi substituído pela laminação 

com acrilato, que resulta em “corte histológico”, também corado pela 

hematoxilina e eosina. 

Infelizmente, devido a limitações de recursos humanos e 

materiais, nem todas as placentas têm sido examinadas por 

histopatologia convencional, no HUCAM/UFES. 
 

No presente estudo, empregou-se o diagnóstico histológico de 

CAM disponível, por laminação, por histopatologia convencional ou 

por ambos os métodos. 
 

O critério empregado para o diagnóstico microscópico de CAM 

foi a presença de algum leucócito polimorfonuclear na decídua, cório 

ou âmnio das membranas extra-placentárias ou no teto da placenta 

(camada de Langehans), cório ou âmnio placentários. Foi 

considerado positivo se havia leucócitos em quaisquer destes sítios, 

examinados por qualquer método. 
 

Na análise dos dados, considerando que qualquer CAM, 

independente de estágio e grau, constitui marcador de infecção 

amniótica, optou-se por classificar cada caso como CAM positiva ou 

CAM negativa. 
 

Dentre os 357 casos de nascimentos vivos RNPT, no período 

de estudo, foram excluídos os RNPT com TORCH e ainda sífilis e 

vírus da imunodeficiência humana (HIV) n= 24, os casos com 

malformações congênitas maiores n= 10, os casos em que não 

foram localizados o prontuário no SAME (Serviço de Arquivo Médico) 
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n=30 e os casos em que não foram realizados o exame da placenta 

n=19. 
 

O exame da placenta não foi realizado em todos os casos ou 

porque a placenta não foi realizada o anatomopatológico.  
 

Período de estudo: O estudo foi realizado com a coleta dos 

dados dos prontuários dos RN e laudo das placentas das respectivas 

puérperas em 2012, com casos examinados/laudados entre 01 de 

janeiro de 2012 a 31 de dezembro de 2012. 
 

Local do estudo: Este estudo foi realizado no Serviço de 

Anatomia Patológica do HUCAM/UFES (SAP/HUCAM) e no 

SAME/HUCAM. 

Recursos: Os recursos humanos e materiais empregados 

neste estudo foram aqueles disponíveis para uso rotineiro no 

Laboratório de Análises Clínicas e Serviço de Patologia/HUCAM, 

uma vez que os procedimentos já foram feitos de rotina e não 

implicaram em aumento de material de consumo ou serviço. 

Recursos específicos para o estudo foram custeados pela 

mestranda. Nenhum financiamento externo foi buscado. 

Variáveis do estudo: As variáveis estudadas foram 

informações clínicas extraídas dos prontuários, exames 

complementares diagnósticos que foram feitos no período do estudo 

(Laboratoriais e Patologia Clínica): 

 RNPT: RN com idade gestacional inferior a 37 semanas, 

calculada preferencialmente pelo Ultrassom obstétrico 

de primeiro trimestre de gestação e na sua ausência, 

pelo método de Capurro; 

 Dados antropométricos ao nascimento: verificado se 

peso e comprimento estão adequados ao nascimento 

com os dados extraídos do prontuário; 
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 CAM: será presente ou ausente, dados fornecidos pelo 

SAP/HUCAM com o laudo das placentas analisadas em 

2012; 

 Sepse neonatal precoce: se o RNPT apresentar 

leucocitose ou leucopenia, plaquetopenia e índice 

neutrofílico maior que 0,13 e PCR maior do que 10 nas 

primeiras 72 horas de vida e/ou hemocultura se positiva 

ou negativa, dados fornecidos pelo Laboratório de 

Microbiologia do HUCAM; 

 Instabilidade hemodinâmica: se o RNPT apresentar 

taquicardia ou bradicardia, hipotensão arterial ou 

hipertensão arterial e hipertermia ou hipotermia; 

 Asfixia perinatal: se o RNPT apresentar Boletim de 

APGAR menor ou igual a 5 no quinto minuto de vida; 

 Insuficiência respiratória com necessidade de suporte 

respiratório: se o RNPT apresentar necessidade de 

suporte ventilatório nas primeiras 72 horas de vida e 

qual o modo de suporte ventilatório utilizado. 

 

Implicações éticas: O presente estudo caracteriza-se por: 

1) Empregar procedimentos da rotina de assistência 

médica prestada às gestantes e seus recém-nascidos; 

2) Não incluir intervenção com risco adicional para as 

parturientes ou seus recém-nascidos; 

3) Coleta  de  dados  retrospectiva  e  limitada  aos  

documentos institucionais. 

 

Nos casos em que houve a confirmação de CAM histológica 

houve a informação ao médico obstetra e/ou neonatologista com 

registro no prontuário médico. Os laudos anexados aos prontuários 

serviram de base para este estudo.  
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A confidencialidade e a privacidade dos sujeitos foram 

asseguradas nos arquivos informatizados, identificando cada caso 

apenas por registro alfanumérico, sem citar nomes e/ou outros dados 

pessoais. Os documentos originais (prontuários e laudos 

patológicos) permaneceram sempre sob a guarda da instituição. 

Todos os dados foram registrados na planilha de dados do estudo 

identificado por números para garantir confidencialidade e a 

privacidade dos pacientes do estudo. 
 

O estudo recebeu autorização para pesquisa no 

HUCAM/UFES (anexo 4) com a anuência dos setores onde foram 

coletados os dados, Patologia e Arquivo de Prontuários (anexos 2 e 

3) e foi aprovado pela Plataforma Brasil (anexo 1). 
 

Riscos do estudo: não há risco por ser um trabalho 

retrospectivo e não ter intervenção no paciente, apenas análise de 

dados extraídos do prontuário e laudos da placenta emitidos pelo 

SAP/HUCAM. 
 

Benefício do estudo: após a análise das variáveis 

verificaremos se as placentas que tiveram CAM positiva os RNPT 

tiveram mais complicações, tais como sepse neonatal, asfixia, 

desconforto respiratório precoce, se essa relação positiva existir 

poderemos traçar um protocolo que incluirá o exame 

da placenta para análise e instituição precoce de tratamento com 

antibioticoterapia para esses pacientes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                       Metodologia  26 

  

 

 

6.1. Metodologia Estatística 

 

Trata-se de um Estudo descritivo e analítico em amostra complexa 

(amostras de corte transversal), retrospectivo, de avaliação de processo 

(diagnóstico). 
 

Assim o nosso “n” foi composto por todos RNPT nascidos no período 

de um ano e com análise de todas as placentas, respectiva a cada RNPT, 

no mesmo período. 

No nosso trabalho foi feito uma amostragem de conveniência, onde 

foram coletados os dados de todos os indivíduos presentes em determinado 

tempo e local. Neste tipo de amostragem não temos como calcular poder do 

“n", pois não tivemos a aleatoriedade de seleção dos indivíduos. 

No ano de 2012 nasceram 1187 bebês no HUCAM/UFES, desses 

357 foram pré-termo e para o estudo foram excluídos os RNPT com 

TORSCH (n= 24), os casos com malformações congênitas maiores (n= 10), 

os casos em que não foram localizados o prontuário no SAME (n= 30) e os 

casos em que não foram realizados o exame da placenta (n= 19), assim 

para a análise estatística foram selecionados 274 RNPT. 

Casos com dados faltantes para determinada variável foram excluídos 

da análise desta variável específica, presumindo-se que esta falta foi 

aleatória e o número efetivo dos casos foi explicitado em cada resultado. 
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6.2. Caracterização da Amostra (Tabela 1 e Tabela 2) 

 

Tabela 1 – Dados demográficos e caracterização clínica de 274 RNPT de 
mães com e sem CAM nas primeiras 72 h de vida 

 

Variáveis                       n % 
   

Gênero   

Masculino 141 51,5 

Feminino 133 48,5 

APGAR 5'   

Menor ou igual a 5 14 5,1 

Maior que 5 260 94,9 

Classificação   

PIG 82 29,9 

AIG 184 67,2 

GIG 8 2,9 

Suporte ventilatório   

CPAP 91 33,2 

VPM 63 23,0 

Ar ambiente 1 0,4 

Eupneicos 115 42,0 

Sem informação 4 1,5 

Escore de Rodwell   

Escore 0 59 21,5 

Escore 1 68 24,8 

Escore 2 13 4,7 

Escore 3 15 5,5 

Escore 4 1 0,4 

Sem informação 118 43,1 

Alta   

Alta hospitalar 169 61,7 

Transferência 78 28,5 

Óbito 27 9,9 

Total 274 100,0 
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Tabela 2 – Dados demográficos e evoluções clínica e laboratorial de 274 
RNPT nascidos no período de 01/01 a 31/12/2012. 

 

Variável         n 
Menor Maior 

Mediana Média 
Desvio- 

  Valor Valor padrão     

APGAR 5' 274 0 10 9,00 8,38 1,40 

Idade Gestacional 274 21 36,60 34,30 33,26 3,49 
Peso ao nascer (g) 274 390 4070 1989,00 2024,46 781,11 

Comprimento (cm) 267 22,50 53 44,00 42,77 4,96 

Frequência cardíaca 262 40 220 150,00 148,44 16,09 

Temperatura axilar 207 35,20 38 36,90 36,91 ,45 

Pressão arterial média 205 18 61 35,00 34,99 7,90 

LEUCO 159 1270 50000 10800,00 11401,24 5667,56 

IMAT 157 0 60 2,00 3,84 6,08 

SEG 157 15 87 49,00 48,60 13,19 

PLAQ 159 34 425000 292,00 78457,32 110745,78 

Escore de Rodwell 156 0 4 1,00 0,92 0,95 

PCR 133 0,20 52,40 2,60 6,16 8,82 
Alta (em dias) 169 2 126 8,00 18,46 23,66 

Comprimento= Comprimento ao nascimento 

LEUCO= Número total de leucócitos 

IMAT = Leucócitos imaturos  
SEG= Leucócitos segmentados 

PLAQ= Plaquetas 

 

 

6.3. Cruzamentos entre Duas Variáveis Categóricas 

 

Para cruzamento entre duas variáveis categóricas, a técnica 

estatística utilizada para análise são as tabelas cruzadas com teste qui-

quadrado. Uma tabela cruzada mostra o número de casos em cada 

categoria, definida por dois ou mais grupos de variáveis categóricas 

(Tabela 3). O teste qui-quadrado testa a hipótese de que as variáveis em 

uma tabela cruzada são independentes, ou seja, não há relação entre elas. 

Quando se tem um p-valor significante (< 0,05) rejeita-se esta hipótese, ou 

seja, há alguma relação entre estas variáveis. O teste qui-quadrado não é 

executado quando se tem células com resultados esperados menores do 

que cinco para a hipótese nula, em cuja situação será utilizado o teste 

Exato de Fisher (para tabelas 2x2) ou a razão da máxima verossimilhança 

caso a variável de exposição admita mais de duas categorias. 
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Tabela 3 – Aspectos demográficos e evolutivos de 274 RNPT de mães com 
e sem Corioamnionite 

 

      

Variáveis Negativo Positivo p-valor 

   n %  n %  

Gênero      

Masculino 109 51,2   32 52,5 0,859 

Feminino 104 48,8   29 47,5  

APGAR 5'      

Menor ou igual a 5 6 2,8     8 13,1 0,004* 

Maior que 5 207 97,2   53 86,9  

Classificação      

PIG 65 30,5   17 27,9 

0,689** 
AIG 141 66,2   43 70,5  

GIG 7 3,3    1 1,6  

Suporte ventilatório      

CPAP 69 33,0   22 36,1 

0,052* 
VPM 40 19,1   23 37,7  

Eupneicos 100 47,8   16 26,2  

Escore de Rodwell      

Escore 0 a 2 112 92,6   28 80,0 0,031 

Escore 3 ou 4 9 7,4    7 20,0  

Alta      

Alta hospitalar 145 68,1   24 39,3 

0,000 
Transferência 56 26,3   22 36,1  

Óbito 12 5,6   15 24,6  
  *   Teste exato de Fisher 
  **  Razão de Máxima Verossimilhança 

 

 

Encontrada relação estatisticamente significante da CAM com as 

variáveis: APGAR 5', FR e Alta. 
 

 APGAR 5': no grupo de indivíduos com CAM positivo há um 

maior percentual de indivíduos com Apgar menor ou igual a 5 

do que no grupo dos Negativos. 

 Frequência respiratória: no grupo de indivíduos com CAM 

positivo há um maior percentual de indivíduos sob ventilação 

pulmonar mecânica (VPM) do que no grupo dos negativos. Não 
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há diferença do percentual de pressão positiva contínua em 

vias aéreas (CPAP) entre os grupos de CAM. 

 Alta hospitalar: no grupo de indivíduos com CAM positivo há 

um maior percentual de óbitos do que no grupo dos negativos. 

 

6.4. Comparação das Variáveis Métricas com CAM 

 

Para se testar a diferença entre uma variável métrica entre dois 

grupos ou categorias (Negativo/Positivo), geralmente seria utilizado o teste t 

para médias (paramétrico), mas para se utilizar tal teste, alguns requisitos 

são necessários, o principal deles é que os dados tenham distribuição 

normal (GAUSS). 
 

Para isso, é aplicado um teste de normalidade (Tabela 4), no caso o 

teste de Kolmogorov-Smirnov. A hipótese a ser testada é de que os dados 

apresentam distribuição normal, quando o p-valor for menor que 0,050 

rejeita-se esta hipótese, ou seja, os dados não são distribuídos 

normalmente. 
 

Se a hipótese de normalidade for rejeitada, será utilizado um teste 

não paramétrico, no caso o teste de Mann-Whitney. A hipótese a ser testada 

é de que os dados entre os grupos é semelhante, quando o p-valor for 

menor do que 0,050, rejeita-se esta hipótese, ou seja, há diferença entre os 

grupos testados. 
 

As técnicas não-paramétricas têm diversas vantagens sobre os 

métodos paramétricos, uma delas é que não exigem todos os pressupostos 

restritivos dos testes paramétricos, muito menos exigem que as variáveis 

venham de uma distribuição normal. Precisamos somente que as variáveis 

sejam ordenáveis, para aplicarmos os postos ou ordem. Os testes são feitos 

em cima destes postos, e não dos valores reais das observações, são 

realizados de modo relativamente rápido para pequenas amostras. O uso de 

postos torna as técnicas não-paramétricas menos sensíveis aos erros de 

medidas e a valores extremos do que os testes paramétricos. 
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Tabela 4 – Teste de normalidade (p-valores) 

 

Variáveis 
 CAM 
  

 Negativo Positivo 

Idade Gestacional 0,000* 0,000* 

Peso ao nascer (g) 0,200 0,200 

Comprimento ao nascer (cm) 0,000* 0,002* 

Frequência cardíaca 0,000* 0,200 

Temperatura axilar 0,000* 0,003* 

Pressão arterial média 0,200 0,200 

LEUCO 0,027* 0,078 

IMAT 0,000* 0,000* 

SEG 0,200 0,200 

PLAQ 0,000* 0,000* 

PCR 0,000* 0,000* 

   * p-valor < 0,050, rejeita-se a hipótese de normalidade. 

 

Observa-se que houve quebra da hipótese de normalidade nas 

variáveis: IG, CN, FC, TAX, LEUCO, IMAT, PLAQ e PCR (Tabela 5). Nestas 

variáveis será aplicado o teste não-paramétrico de Mann-Whitney. 
 

Nas variáveis PN, PAM e SEG, onde a hipótese de normalidade não 

foi rejeitada, será aplicado o teste t para média. 
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Tabela 5 – Aspectos clínicos e laboratoriais de 274 RNPT de mães com e 
sem Corioamnionite 
 

Variáveis CAM n Mediana Média 
Desvio- 

p-valor  

padrão  

      
 

       
 

Idade Negativo 213 34,50 33,78 3,03 
0,000**  

Gestacional Positivo 61 33,00 31,47 4,33 
 

 
 

Peso ao Negativo 213 2140,00 2118,17 771,65 
0,000*  

nascer (gr) Positivo 61 1832,00 1697,21 729,48 
 

 
 

Comprimento  Negativo 209 44,00 43,37 4,47 
0,001**  

ao nascer (CN) Positivo 58 42,00 40,60 5,98 
 

 
 

Frequência Negativo 207 148,00 147,86 15,68 
0,141**  

cardíaca Positivo 55 150,00 150,60 17,54 
 

 
 

Temperatura Negativo 157 36,90 36,89 0,44 
0,336**  

axilar Positivo 50 36,90 36,96 0,49 
 

 
 

Pressão Negativo 156 36,00 35,87 7,82 
0,004*  

arterial média Positivo 49 32,00 32,18 7,56 
 

 
 

LEUCO 
Negativo 123 10100,00 10705,34 4337,65 

0,043**  

Positivo 36 12400,00 13778,89 8479,59 
 

  
 

IMAT 
Negativo 121 2,00 3,02 2,96 

0,302**  

Positivo 36 3,00 6,62 11,16 
 

  
 

SEG 
Negativo 121 49,00 48,63 12,67 

0,959*  

Positivo 36 48,50 48,50 15,00 
 

  
 

PLAQ 
Negativo 123 266,00 73993,30 111060,59 

0,256**  

Positivo 36 464,50 93709,39 109828,72 
 

  
 

PCR 
Negativo 100 2,40 4,57 5,98 

0,001**  

Positivo 33 6,70 10,97 13,37  

  
 

*  Teste t para médias 
** Teste de Mann-Whitney 

 

 

Encontrada diferença estatisticamente significante nas 

variáveis: Idade gestacional, Peso ao nascer, CN, PAM, LEUCO e PCR. 

Nas variáveis IG, PN, CN e PAM, o grupo de indivíduos com CAM 

negativo possui maiores valores do que os positivos. 

Nas variáveis LEUCO e PCR, o grupo de indivíduos com CAM 

positivo possui maiores valores do que os negativos. 

 

 

 



 

 

7. RESULTADOS 
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Em 2012 nasceram 1187 RN na maternidade HUCAM/UFES, desses 

357 foram pré-termo. Para o estudo foram excluídos os RNPT com TORCH, 

com malformações congênitas maiores, os que não foram localizados o 

prontuário no SAME e os que não foram realizados o exame da placenta, 

totalizando 83 casos. Para a análise estatística foram selecionados 274 

RNPT. 
 

Foi feito um estudo retrospectivo, buscando os dados referentes à 

morbidade e mortalidade nos prontuários dos 274 RNPT. 
 

As variáveis selecionadas foram: gênero, peso e comprimento ao 

nascimento, frequência cardíaca e pressão arterial média, frequência 

respiratória e necessidade de suporte ventilatório, TAX, APGAR, 

leucograma, PCR e evolução clínica (Alta hospitalar ou Óbito). 
 

Quanto ao gênero (51,5%) eram masculinos (48,5%) eram femininos 

e não houve diferença estatisticamente significante (Tabela 1). 
 

Quanto ao Apgar 5’, 14 (5,1%) tiveram Apgar menor ou igual a 5 e 

260 (94,9%) tiveram Apgar maior do que 5 (Tabela 1). 
 

Quanto ao peso, nos RNPT selecionados 82 (29,9%) foram 

classificados como PIG, 184 (67,2%) foram classificados como AIG e 8 

(2,9%) foram classificados como GIG (Tabela 1). 
 

Quanto à necessidade de suporte ventilatório, 154 (56,2%) 

necessitaram de suporte ventilatório nas primeiras 72 horas de vida e 116 

(42,4%) ficaram em ar ambiente, sem necessidade de oxigênio nas 

primeiras 72 horas de vida (Tabela 1) 
 

Quanto a sepse neonatal 140 (51%) tiveram hemograma classificado 

pelo Escore de Rodwell menor ou igual a 3, ou seja, sem risco para sepse 

neonatal precoce e 16 (5,9%) tiveram Escore Rodwell maior ou igual a 3, 

com risco para sepse neonatal precoce. Em 118 pacientes não foi feito o 

hemograma devido a dois fatores, transferência antes das primeiras 24 

horas de vida ou ausência de fatores de risco para a sepse neonatal 

precoce (Tabela 1). 
 

Quanto a evolução clínica do RNPT, 169 (61,7%) dos casos 

receberam alta hospitalar, 78 (28,5%) foram transferidos para outras UTINs 
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devida à superlotação do HUCAM e 27 (9,9%) dos casos foram a óbito 

(Tabela 1). 

Depois foi feita a comparação das variáveis métricas com CAM 

usando Teste Exato de Fisher, Razão de Máxima Verossimilhança, Teste t 

para médias e Teste de Mann-Whitney, foi encontrada diferença 

estatisticamente significante nas variáveis: Idade gestacional, Peso ao 

nascer, CN, PAM, LEUCO e PCR, já as variáveis FC, TAX, IMAT, SEG e 

PLAQ não houve diferença estatística significante entre os grupos com CAM 

e sem CAM (Tabela 3 e 5). 

 



 

 

8. DISCUSSÃO 
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No presente estudo foram selecionados 274 RNPT, desses 61 

(22,2%) das placentas foram positivas para CAM e 213 (77,8%), foram 

negativas CAM. Anblagan D, et al em um estudo de 2016 na Universidade 

de Edimburgo encontraram em uma amostra de 90 pacientes, 26 (29%) 

casos com positividade para CAM e 64 (71%) foram negativas45.  
 

Um estudo prospectivo observacional de mães e seus RN mostrou 

que 25% dos RNPT que tiveram sepse neonatal precoce foi devido a CAM 

materna
54, 55

. 
 

Em Daka, Bangladesh, Chan GJ, et al, analisou 600 mães e seus RN 

e 12,8% dos recém-nascidos tiveram sepse neonatal precoce com CAM, e 

desses 4,7% tiveram asfixia
56

. 
 

Trujillo AR, et al estudou 190 gestantes com IG menor de 34 semanas 

e com rotura prematura de membranas, 38% (72/190) tinham invasão 

microbiana em cavidade amniótica e 24% (39/165) inflamação intra-

amniótica. Todas as pacientes com rotura prematura de membranas tinham 

inflamação intra-amniótica59. 
 

A análise dos dados levantados no estudo mostrou que a IG no grupo 

de RNPT sem CAM foi maior que no grupo RNPT com CAM, mostrando que 

a infecção na gestação leva a nascimentos prematuros. 
 

A CAM é o maior fator de risco para o nascimento pré-termo e a 

incidência está estritamente relacionada com a IG53. 
 

Myazaki K, et al, fez um estudo retrospectivo com 5849 RNPT com 

peso nascimento inferior a 1500g e com IG entre 22 e 33 semanas e 6, os 

dados foram colhidos entre 2003 e 2007 no Japão. Tiveram como resultado 

CAM associada com baixa incidência de síndrome do desconforto 

respiratório, aumento da doença pulmonar crônica, sepse neonatal e RNPT 

extremos. Não houve associação significante com hemorragia 

intraventricular, leucomalácia periventricular e morte. CAM foi associado com 

aumento necessidade de oxigênio em casa, mas não teve associação com 

paralisia cerebral, quociente inteligência, deficiência visual, deficiência 

auditiva severa, e morte depois dos 3 anos de idade e concluíram que o 

estudo retrospectivo nessa população no Japão a CAM não foi fator de risco 

para morte, deficiência no neurodesenvolvimento e paralisia cerebral em 

RNPT em muito baixo peso ao nascer até os 3 anos de idade62. 
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Para os dados PN e CN mostram que os RNPT com CAM negativo 

tiveram ganho de peso e crescimento maior intra-útero do que o grupo dos 

RNPT com CAM positiva, demonstrando que a infecção intrauterina afeta o 

ganho de peso e crescimento fetal. 
 

Já grupo de RNPT com CAM positiva teve mais asfixia, ou seja, Apgar 

menor ou igual a 5 no quinto minuto de vida e clinica de asfixia em 

comparação com os RNPT com CAM negativa, demonstrando que esses 

prematuros tiveram maior sofrimento intra-útero e/ou durante o trabalho de 

parto. Estudos recentes sugerem que há lesão significativa na substância 

branca cerebral de RNPT de mães com CAM e com envolvimento mais 

severo dos casos45,50.  
 

O grupo dos RNPT com CAM positiva teve maior necessidade de 

VPM, demonstrando insuficiência respiratória mais severa do que os RNPT 

com CAM negativa. 
 

A PAM no grupo dos RNPT com CAM negativa foi maior que nos 

RNPT com CAM positivo, mostrando que a infecção fetal leva a instabilidade 

hemodinâmica. 
 

Já a FC e TAX não teve diferença estatística significativa entre os 

dois grupos. 
 

Mas Hofer N, et al, fizeram um estudo e viram que 17 RNPT 

internados na Unidade de Cuidados de Terapia Intensiva desenvolveram 

febre, hipotermia e /ou instabilidade térmica durante os 3 primeiros dias de 

vida. Dois em três tiveram sepse comprovada ou sepse clínica. A variação 

da temperatura é raramente observada em recém-nascidos sem sepse 

neonatal precoce (8%). Embora tenha baixa sensibilidade, é altamente 

específica para infecção bacteriana em RNPT e de termo67. 
 

Quando comparamos os exames laboratoriais de triagem infecciosa, 

hemograma e PCR, no hemograma apenas o número de leucócitos foi maior 

no grupo de RNPT com CAM, o número de leucócitos imaturos, de 

leucócitos segmentados e de plaquetas não se observou diferença 

estatisticamente significante entre os dois grupos. 

A PCR foi maior no grupo RNPT com CAM. A leucocitose e PCR 

positiva indicam que há grandes chances de sepse neonatal precoce no RN. 
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A análise do período de internação desses RNPT nos mostrou que no 

grupo RNPT com CAM positiva teve mais óbitos do que o grupo de RNPT 

com CAM negativa, mostrando a maior gravidade clínica dos prematuros 

que nascem infectados. Os RNPT que deglutem o líquido amniótico 

infectado com bactérias da ordem Fusobacteruim ou da família Mycoplasma, 

devido a uma CAM por estas respectivas bactérias, têm mais chances de ter 

sepse neonatal precoce e ir a óbito46. Os fatores perinatais, ou seja, as 

condições do parto e gestação, tem impacto significante nas causas de óbito 

em RNPT47. 
 

Erdermir G, et al, fez um estudo com 43 gestantes com menos de 35 

semanas de IG e 57 RNPT foram observados quanto a sua evolução clínica 

e laboratorial. As placentas e os cordões umbilicais foram examinados 

quanto a presença de CAM e de funisite. A frequência de CAM clínica foi 

8,3% e de CAM histológica de 23,2%. A frequência de CAM em menores de 

32 semanas de IG foi 47,3%% e em menores de 30 semanas 83,3%. Os 

RNPT de mães com CAM tiveram APGAR mais baixos, necessitaram mais 

de ventilação mecânica e surfactante exógeno, aumento de ducto arterial 

patente, aumento de sepse neonatal precoce, aumento na DBP e aumento 

nas taxas de mortalidade. O efeito da CAM na mortalidade e morbidade 

neonatal foi maior em RNPT quanto mais baixo o peso e quanto mais baixa 

a IG. E concluíram que a CAM não é o único fator de risco para partos 

prematuros, mas associado com complicações neonatais aumenta a 

mortalidade nessa faixa etária. Observações clínicas e marcadores 

infecciosos em mães ou recém-nascidos não são fatores preditivos de 

CAM
60

. 
 

Yamada N, et al encontrou no seu estudo com 272 placentas de mães 

de RNPT, com idade gestacional inferior a 34 (média de 25 semanas de IG), 

41% tinham CAM, a incidência de RNPT muito baixo peso, sepse neonatal, 

hemorragia intraventricular e doença pulmonar crônica aumentou com o 

aumento do grau de inflamação materna e sepse materna e tinha 

significância estatística a associação com altos graus de inflamação 

materna. Dos 93 de 112 (83%) dos casos de CAM mostraram inflamação 

fetal61. 



 

 

9. CONCLUSÃO 
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O presente estudo demonstrou que houve maior associação entre 

CAM histológica e morbidade e mortalidade em RNPT em relação a 

ausência de CAM:.  

 Sepse neonatal precoce:  3 vezes maior 

 Asfixia perinatal: 5 vezes maior 

 Suporte respiratório: 50% a mais 

 Mortalidade: 5 vezes maior 

 

Em relação à morbimortalidade: 

 

Sepse neonatal precoce: 

 

 Mostraram Escore de Rodwell ≥ 3 cerca de 3 vezes maior, 

leucocitose e PCR positiva nas primeiras 72 h de vida, do que 

aqueles de mães sem infecção, demonstrando que a CAM constitui 

um fator de risco para a sepse neonatal precoce; 

 

Asfixia perinatal 

 

 Apresentaram manifestações clinicas e APGAR ≤ 5 no 5º minuto de 

vida cerca de 5 vezes maior, em comparação à aqueles de mães sem 

CAM, demonstrando que a CAM pode constituir um fator de risco 

para asfixia perinatal; 

 

Suporte respiratório 

 

 Necessitaram de maior suporte ventilatório (CPAP/VPM), nas 

primeiras 72 h de vida, cerca de 50% a mais, do que aqueles de 

mães sem CAM, demonstrando uma maior susceptibilidade desses 

RNPT a insuficiência respiratória. 
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Mortalidade 

 

 Apresentaram maior mortalidade, cerca de 5 vezes a mais do que 

aqueles de mães sem CAM, sendo esta diferença cinco vezes maior 

e estatisticamente significativa. 

 

Com a antecipação do suporte de terapia intensiva e antimicrobiana 

para os RNPT de mães com CAM positiva, o mesmo terá menos 

complicações e portanto menor morbidade e mortalidade. 
  

Diminuindo os óbitos dos RNPT por infecção devido CAM materna 

conseguiremos diminuir a mortalidade neonatal precoce e 

consequentemente a mortalidade infantil no Brasil. 

 



 

 

10. ANEXOS 
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Anexo 1: 
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Anexo 2: 
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Anexo 3 
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