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RESUMO

LONGO E PEREIRA, L.C. Ciclo único de betametasona para
maturação pulmonar fetal em estações com diástole zero ou
reversa: impacto em resultados pós-natais[tese]. São Paulo:
Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo; 2007. 120p.
Para investigar o impacto em resultados pós-natais do uso de ciclo único
de betametasona para maturação pulmonar em gestações (únicas, sem
malformações fetais ou neonatais) com diástole zero ou diástole reversa
à dopplervelocimetria das artérias umbilicais, foi conduzido estudo de
coorte histórico com 62 recém-nascidos entre 26 e 34 semanas. Desses,
31 tinham uso antenatal do corticóide (nascidos entre maio de 2004 e
julho de 2006) e 31 controles sem o uso da droga (nascidos entre janeiro
de 2000 a março de 2004), pareados individualmente segundo índice de
pulsatilidade para veias do ducto venoso (até 1,0 ou entre 1,01 e 1,50),
idade gestacional ao nascimento (variação máxima de seis dias) e peso
ao nascimento (variação máxima de 10%). Avaliaram-se: índice de Apgar
de primeiro e quinto minutos, internação em unidade de terapia
intensiva, uso de suporte respiratório (intubação orotraqueal, pressão
positiva contínua nas vias aéreas, suplemento de oxigênio), tempo de
internação, sobrevida, ocorrência de óbito (e causa principal), além da
ocorrência de complicações (doença das membranas hialinas, displasia
broncopulmonar, hemorragia intracraniana, retinopatia da prematuridade,
persistência de canal arterial, enterocolite necrosante, sepse precoce e
tardia). Fez-se análise estatística para os pares de recém-nascidos dos
dois grupos, baseada na razão de pares discordantes e utilizaram-se os
testes: t de Student para amostras pareadas, qui-quadrado de McNemar,
de simetria assintótica, de Wilcoxon, de log-rank. No caso dos desfechos
em que o uso de betametasona apresentou associação com ocorrência
significativamente menor de complicações, foi calculado o número
necessário para tratar para evitar o desfecho em um recém-nascido.
Adotou-se significância de 5%. A média de idade gestacional foi de 29,4
semanas e, de peso, 794,2gramas. Os recém-nascidos cujas mães
receberam betametasona apresentaram melhores índices de Apgar de
primeiro minuto (p<0,001), uso de menos doses de surfactante exógeno
(p=0,007), redução da freqüência de displasia broncopulmonar (p=0,02),
persistência do canal arterial (p=0,002) e óbitos (p=0,008). As causas
principais de óbito mais freqüentes foram hemorragia pulmonar e sepse,
responsáveis por 64,5% do total dos óbitos. O número necessário para
tratar relacionado à displasia broncopulmonar foi 3,2; à persistência do
canal arterial, 2,4 e, ao óbito, de 2,8. O risco de óbito dos RN com uso
antenatal de betametasona foi 60% menor do que aqueles sem essa
terapia. A corticoterapia antenatal relacionou-se, de forma significativa, a
melhores condições ao nascimento (com redução da freqüência de índices
de Apgar de primeiro minuto inferiores a três); menos morbidade pós-natal
(com uso de menor número de doses de surfactante exógeno, redução da
ocorrência de displasia broncopulmonar e de persistência do canal
arterial) e menor mortalidade.
Descritores: 1.Ultra-sonografia doppler 2.Artérias umbilicais 3.Diástole
4.Betametasona 5.Corticosteróides 6.Recém-nascido 7.Prematuro 8.Maturidade
dos órgãos fetais 9.Mortalidade.

SUMMARY

LONGO E PEREIRA, L.C. Single course of antenatal betamethasone
therapy for the acceleration of fetal lung maturation in absent or
reversed end-diastolic velocity in the umbilical arteries: impact on
postnatal outcomes[thesis]. São Paulo: Faculdade de Medicina,
Universidade de São Paulo; 2007. 120p.
A retrospective cohort study of 62 pregnancies with absent or reversed
end-diastolic flow in the umbilical arteries was conducted in order to
investigate the impact on postnatal outcome of a single course of
antenatal betamethasone therapy for the acceleration of fetal lung
maturation. Sixty-two singleton pregnancies, without fetal or neonatal
anomalies, delivered during the period of January 2000 and July 2006
with a gestational age ranging from 26 to 34 weeks were included. The
study included 31 newborns with the antenatal corticosteroid therapy and
31 nontreated, matched individually according to gestational age (within
about six days), birth weight (within about 10%) and value of pulsatility
index for veins in the ductus venosus (maximum of 1,0 or between 1,01
and 1,50). The outcomes assessed were: 1- and 5-minute Apgar scores,
referral to the neonatal intensive care unit, need of tracheal intubation,
use of continuous positive airway pressure, use of oxygen therapy, length
of hospital stay, survival, in-hospital mortality (and main cause), use of
surfactant, number of surfactant doses, and the occurrence of hyaline
membrane
disease,
bronchopulmonary
dysplasia,
intracranial
hemorrhage, retinopathy of prematurity, patent ductus arteriosus,
necrotizing enterocolitis, early-onset and late-onset neonatal sepsis. Data
from each matched-pair of infants were analyzed in terms of its
discordance by the use of these tests: Student's t test for matched-pairs,
McNemar´s chi-square test, symmetry test, Wilcoxon matched-pairs
signed-ranks test, log-hank test. Numbers needed to treat in the case of
beneficial effect were calculated for each outcome. A significance level of
5% was adopted for all tests. Mean of gestational age and birth weight
were 29,4 weeks and 794,4grams. Infants whose mothers received
antenatal betamethasone therapy had better 1-minute Apgar scores
(p<0,001), use of fewer surfactant doses (p=0,007), reduction of the
occurrence of bronchopulmonary dysplasia (p=0,02), patent ductus
arteriosus (p=0,002) and in-hospital deaths (p=0,008). Pulmonary
hemorrhage and sepsis were the two main causes of deaths (64,5% of
the total of deaths). Number needed to treat related to
bronchopulmonary dysplasia was 3,2; to patent ductus arteriosus was
2,4 and to in-hospital death was 2,8. The risk of death decreased of 60%
by the use of antenatal steroid. Antenatal betamethasone therapy was
significantly related to better birth conditions (reduction of 1-minute
Apgar scores < 3), less morbidity (fewer surfactant doses and reduction
on the occurrence of bronchopulmonary dysplasia and patent ductus
arteriosus) and lower in-hospital mortality.
Descriptors: 1.Doppler ultrasonography 2.Umbilical arteries 3.Diastole
4.Betamethasone 5.Adrenal cortex hormones 6.Newborn 7.Prematurity 8.Fetal
organ maturity 9.Mortality.
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Introdução

Nas gestações de baixo risco, verifica-se substancialmente que
o crescimento do feto atinge seu potencial máximo, chegando-se ao
termo, com boas condições do binômio materno-fetal. Porém, nas
gestações de alto risco podem ocorrer mudanças importantes. Ao
obstetra cabe a responsabilidade de reconhecer os riscos inerentes a
cada situação patológica, providenciar medidas preventivas quando
possível e terapêuticas se necessárias, estabelecendo a vigilância da
saúde materna e fetal para abrandar os efeitos danosos sobre a
gravidez. Dentre os fatores interventores, destaca-se a falha da
função placentária, uma anormalidade que pode ser aferida de forma
indireta, pela avaliação do desenvolvimento do produto conceptual, e
de maneira direta, pelo uso de recursos regulados por aspectos
hormonais, enzimológicos e sobretudo hemodinâmicos.
Nesse contexto e para essa finalidade, o advento da ultrasonografia,

com

o

dispositivo

dopplervelocimétrico,

permitiu

a

superação de dificuldades diagnósticas do passado, modificando
radicalmente o panorama obstétrico, ao possibilitar a avaliação da
hemodinâmica placentária, nas faces materna e fetal. Decorridas duas
décadas de seu uso, a dopplervelocimetria consolidou-se como o
melhor método para avaliação prática da placentação e tornou-se
imprescindível

para

a

vigilância

de

gestações

desenvolvimento da insuficiência placentária.

com

risco

de
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Achados dopplervelocimétricos extremamente patológicos, como
a diástole zero à dopplervelocimetria das artérias umbilicais (DZ) ou
diástole reversa à dopplervelocimetria das artérias umbilicais (DR)
foram reconhecidos como patognomônicos da insuficiência placentária
grave,

associados

a

altos

índices

de

mortalidade

perinatal

e

morbidade pós-natal (Rochelson et al., 1987; Francisco et al., 2001;
Muller

et

al.,

2003).

dopplervelocimétrico

Além

permite

dessa
a

propriedade,

investigação

da

o

recurso
resposta

hemodinâmica fetal à hipoxemia, resposta essa caracterizada por uma
seqüência de alterações na circulação arterial e na venosa.
Fetos hipoxêmicos demonstram modificações na circulação
arterial que precedem a alteração venosa. Para assegurar a boa
oxigenação

do

sistema

nervoso

central,

ocorre

vasoconstrição

periférica (expressa pelo aumento no índice de pulsatilidade na aorta
torácica descendente), seguida de vasodilatação cerebral (traduzida
pela redução no índice de pulsatilidade da artéria cerebral média).
Descreve-se que a vasoconstrição periférica intensa, decorrente da
hipoxemia, resulta em aumento da pressão nas câmaras cardíacas
direitas, ocasionando, então, alteração do fluxo sangüíneo no ducto
venoso (DV), representada pela elevação do índice de pulsatilidade
para veias (IPV) desse vaso (Hecher et al., 2001; Baschat, 2004).
Embora se tenha evoluído muito no que tange à vigilância do
bem-estar do feto, as gestações com DZ ou DR são responsáveis por
altas taxas de mortalidade perinatal, de freqüências referidas entre
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21%

e

80%,

com

grande

variação

por

diferentes

métodos

empregados nas pesquisas (Brar e Platt, 1988; Lopes et al., 1990;
Farine et al., 1993; Miyadahira et al., 1997). Em caso de DZ ou DR, o
ambiente intra-uterino revela-se potencialmente danoso ao feto; não
há dúvidas disso. O feto dispõe de mecanismo elaborado para lá
permanecer, pela capacidade de adaptar-se, porém há limites. Em
cada caso, faz-se necessário ponderar sobre qual ambiente é menos
danoso: o intra-uterino ou o extra-uterino. Dessa forma, essas
gravidezes também resultam em morbidade e mortalidade neonatais
elevadas, decorrentes do sofrimento fetal crônico, bem como da
impossibilidade de dar continuidade a essas gestações em idades
muito precoces.
A interrupção das gestações com DZ ou DR faz-se necessária no
momento em que os riscos associados à hipoxia no ambiente intrauterino tornam-se maiores que aqueles impostos pela prematuridade.
Para minimizar os efeitos indesejáveis da prematuridade sobre o
produto conceptual, tem sido proposta a administração de corticóide à
gestante para estimular a maturação pulmonar fetal, pautada nos
estudos iniciais de Liggins (1969) e de Liggins e Howie (1972).
Considera-se que essa substância determina aumento da produção e
secreção de surfactante pulmonar fetal pelos pneumócitos tipo II,
responsável pela propriedade tensoativa do fluido pulmonar, que
basicamente impede o colabamento dos alvéolos pulmonares (Ballard
e Ballard, 1995).
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Os efeitos benéficos do corticóide servem de tema de diversas
pesquisas científicas e são progressivamente configurados com mais
clareza. Revisões sistemáticas recentes sobre o uso dessa droga
durante a gestação têm confirmado a maior sobrevida de recémnascidos (RN) pré-termo (PT), redução da incidência e menor
gravidade da síndrome do desconforto respiratório do recém-nascido
(RN), diminuição da ocorrência de hemorragia intracraniana (HIC),
maior estabilidade circulatória, dentre outros benefícios (Crowley,
1995; Crowley, 2000; Crowley, 2006; Roberts e Dalziel, 2007).
A indicação de corticoterapia para mulheres sob risco de parto
prematuro é consenso na atualidade, havendo resultados neonatais
favoráveis sob o abrigo de pesquisas confiáveis (NIH, 1994; Crowley,
2006; Robers e Dalziel, 2007). Todavia, no que diz respeito ao uso
dessa terapia voltada para fetos submetidos a condições limitadas de
nutrição e oxigenação, especificamente para casos de DZ ou DR, não
há estudos disponíveis. Dessa forma, a eficácia da utilização de
corticóide em gestações com restrição de crescimento fetal ainda não
foi convincentemente comprovada (Schaap et al., 2001; Garite et al.,
2004).
Muitos são os detalhes que norteiam a decisão do momento
ideal para o parto e das medidas que podem e devem ser tomadas
para esse evento. Espera-se que, entre os possíveis danos da
insuficiência placentária grave e os da prematuridade, escolha-se o
caminho que seja menos lesivo ao produto conceptual. Não é
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suficiente evitar o óbito fetal; não basta o nascimento de RN sem
condições de sobrevivência no ambiente externo. Nas condições de
insuficiência placentária grave, a atuação do obstetra não se encerra
no momento do parto, nem alguns dias depois. É impositivo
acompanhar a evolução neonatal.
Considerando-se o elevado número de casos de DZ ou DR que
são atendidos anualmente na Clínica Obstétrica do Hospital das
Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo
(HCFMUSP) e a utilização da betametasona nessas gestações quando
da interrupção das mesmas em idade gestacional (IG) entre 26
semanas e 34 semanas, configurou-se a oportunidade de avaliar os
efeitos do uso da corticoterapia nos resultados neonatais.
Como esse uso da betametasona passou a ser rotineiro no
Serviço a partir de 2004, desenhou-se a possibilidade de comparação
da evolução dos respectivos RN com os das gestantes atendidas em
período anterior, que não haviam feito uso do corticóide.
A oportunidade de realizar a pesquisa tem caráter de grande
importância, mas abrange, ainda, as restrições concernentes a
estudos retrospectivos, como as variáveis não controladas. Cria-se,
então, a idéia de estudo prospectivo sobre o tema, com o intuito de
evitar tais limitações. Porém, ainda restam dúvidas. Se comprovado o
benefício da corticoterapia em gestações com insuficiência placentária
grave, seria ético realizar estudo prospectivo randômico que privasse
dessa terapêutica alguns fetos? Dessa maneira, o desenvolvimento da
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presente pesquisa, que cuidou para que as comparações pudessem
ocorrer da forma mais pareada possível, a saber, IG, peso ao
nascimento e estágio da resposta hemodinâmica fetal à hipoxia, se
não responder aos questionamentos existentes, poderá sinalizar o
caminho a ser seguido nessas gestações que apresentam tão elevada
morbidade e mortalidade do produto conceptual.

OBJETIVOS

2

9
Objetivos

O presente estudo, que avaliou RNPT de gestações com DZ ou DR,
teve por objetivo comparar os dados de RN com uso antenatal de ciclo
único de betametasona para maturação pulmonar fetal com os dados de
RN sem uso antenatal desse medicamento, referentes a:

Condições ao nascimento (índices de Apgar de primeiro e
quinto minutos);

Morbidade pós-natal, com foco nas principais complicações
relacionadas à prematuridade (uso de surfactante exógeno, doença das
membranas

hialinas,

displasia

intracraniana,

retinopatia

da

broncopulmonar,

prematuridade,

arterial, enterocolite necrosante, sepse neonatal);

Mortalidade.

persistência

hemorragia
do

canal

REVISÃO DA LITERATURA

3
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Revisão da Literatura

Pulmão fetal: surfactante e corticóide
A maturidade do pulmão fetal reflete diretamente a capacidade
deste órgão adaptar-se à vida extra-uterina. Os alvéolos pulmonares
são revestidos por um complexo ativo de superfície, denominado
surfactante pulmonar, cuja função primordial é a de reduzir a tensão
superficial na interface ar-líquido no interior do alvéolo, evitando o
colabamento alveolar no final da expiração. Este sistema possui
origem evolucionária única que precede a evolução dos vertebrados
(Daniels e Orgeig, 2003).
A

existência

do

surfactante

pulmonar

é

aventada

primeiramente, em 1929, por Von Neergaard, ao evidenciar que o
pulmão insuflado com ar apresenta pressão transpulmonar maior que
o pulmão insuflado com o mesmo volume de água. Avery e Mead
(1959) comprovam a importância clínica do surfactante, quando
observam que pulmões de RN falecidos por síndrome do desconforto
respiratório mostram-se deficientes deste elemento.
O

surfactante

compõe-se

de,

aproximadamente,

80%

de

fosfolípides, 8% de outros lípides (colesterol, triaciglicerol, e ácidos
graxos livres) e 12% de proteínas, sendo duas hidrofílicas (SP-A e SPD) e duas hidrofóbicas (SP-B e SP-C). A fosfatidilcolina (lecitina) é
identificada como o lipídeo mais ativo e mais abundante, presente
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principalmente na forma saturada (cerca de 45% do complexo
surfactante). O fosfatidilglicerol constitui o segundo lipídeo mais
importante

e

representa

aproximadamente

10%

da

massa

do

surfactante, enquanto o fosfatidilinositol, fosfatidiletanolamina e a
fosfatidilserina compõem o restante de lipídeos (Possmayer, 1988;
Kahn et al., 1995; Bernhard et al., 1997).
A

função

primordial

dos

fosfolípides

é

reduzir

a

tensão

superficial na interface ar-líquido no interior do alvéolo, evitando o
colabamento alveolar no final da expiração. As proteínas SP-A e SP-D
desempenham importante papel na defesa antiinfecciosa pulmonar. A
SP-B e a SP-C são as principais responsáveis pelas propriedades
biofísicas e funcionais do surfactante pulmonar (Kahn et al., 1995;
Wright, 1997).
O surfactante tem síntese, secreção e reciclagem realizadas
pelo

pneumócito

tipo

II,

sendo

armazenado

nos

corpúsculos

lamelares. Após a exocitose do corpúsculo lamelar, o surfactante é
liberado para a luz do alvéolo, formando a monocamada que reveste a
superfície alveolar, a mielina tubular. Em decorrência dos consecutivos
movimentos de contração e distensão em cada ciclo respiratório, uma
porção da mielina tubular desarranja-se e desliga-se do filme
principal, sob a forma de pequenas vesículas, que são reabsorvidas
para o interior do pneumócito tipo II. A maior porção do surfactante,
que

é

reabsorvida,

mistura-se

aos

corpúsculos

lamelares

e

reorganiza-se; menor quantidade de surfactante é catabolizada. A
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secreção de surfactante é detectável a partir do período entre 24
semanas e 29 semanas gestacionais, porém, é de 32 semanas em
diante que essa substância torna-se capaz de garantir a estabilidade
do alvéolo (Possmayer et al., 1984; Bernhard et al., 1997).
O surfactante exógeno difere do natural (endógeno) sobretudo
quanto a seu conteúdo protéico: os de origem animal não possuem as
proteínas hidrofílicas, pois as perdem no processo de sua obtenção
(extração com solventes orgânicos) e, os sintéticos, não contêm
proteínas, tendo uma composição lipídica própria. Isso explica a
menor função biológica dos surfactantes exógenos, em especial
quanto aos sintéticos em relação aos naturais, e também determina
resistência menor à inativação por proteínas a que estão sujeitos nos
alvéolos (Gitlin et al., 1987; Jobe, 1988).
O primeiro relato do uso de surfactante exógeno em humanos é
de Fujiwara et al. (1980), visando ao tratamento de RNPT com
síndrome do desconforto respiratório, e descreve melhora importante
da oxigenação. Desde então, vários estudos têm demonstrado a
eficácia deste tipo de terapia em RNPT (Dunn et al., 1990; Speer et
al., 1992; Herting et al., 2000; Kattwinkel et al., 2000).
O aumento de produção e liberação do surfactante pulmonar e a
aceleração de absorção de líquidos pelos pulmões estão incluídos nos
prováveis mecanismos de ação dos corticóides (Ballard e Ballard
1995; Barker et al. 1997). Existe evidência comprovada de que o
emprego de corticoterapia antenatal diminui de forma significativa a
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mortalidade e as complicações neonatais, sendo importante ressaltar
que esse uso constitui um exemplo de intervenção de baixo custo,
com importante repercussão na morbimortalidade pós-natal.
A pesquisa experimental em ovelhas, publicada por Liggins, em
1969, é a pioneira na demonstração da possibilidade de se acelerar a
maturação

funcional

dos

pulmões

pela

administração

de

glicocorticóide. O autor descreve que o amadurecimento morfológico
e funcional do pulmão fetal ocorre dentro de 48 horas da aplicação da
droga. Nessa linha de pesquisa, seguem-se outros trabalhos em
modelos animais, como de DeLemos et al. (1970) e de Kotas e Avery
(1971), até a famosa publicação de Liggins e Howie, em 1972,
primeiros a descrever o uso em humanos.
Liggins e Howie (1972) publicam estudo controlado do uso
anteparto

de

glicocorticóide

para

prevenção

da

síndrome

de

desconforto respiratório do RNPT. Avaliam 282 gestantes em trabalho
de parto (entre 24 semanas e 36 semanas) ou com indicação de
interrupção da gravidez por complicações obstétricas (antes de 37
semanas),

a

intramuscular,

quem
uma

administram
das

de

seguintes

forma

aleatória,

composições

de

pela

via

aparência

semelhante: 24 mg de betametasona (divididos em duas doses iguais,
com intervalo de 24 horas), que compõem o primeiro grupo, ou 12mg
de cortisona (duas doses iguais, com intervalo de 24 horas),
constituindo o grupo controle. Os autores destacam que a preparação
do grupo controle tem cerca de um sétimo da potência da combinação
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de

betametasona.

estatisticamente

Em

sua

significativa

avaliação,
da

ocorrência

descrevem
de

redução

síndrome

de

desconforto respiratório dos RN do grupo da betametasona, quando
nascidos com menos de 32 semanas e pelo menos 24 horas após a
primeira dose desse corticóide.
Do ponto de vista fisiológico, sabe-se que o momento da
diferenciação pulmonar relaciona-se com o aumento de corticóide
circulante, o que reforça o conceito de que os corticóides endógenos,
interagindo com outros hormônios, são importantes moduladores
fisiológicos da maturação tecidual e que a terapia corticóide antenatal
mimetiza o efeito dos glicocorticóides endógenos. No pulmão fetal, a
resposta ao glicocorticóide envolve a indução de proteínas, incluindo
todas as componentes do surfactante. Esses efeitos são mediados por
receptores de glicocorticóides, ocorrem na presença de concentrações
fisiológicas de hormônio e são reversíveis quando da remoção de
hormônio de tecido em cultura.
Considera-se que o uso antenatal de corticóide nas doses
recomendadas ocasiona atividade glicocorticóide similar à do estresse
fisiológico no plasma fetal, suficiente para a ocupação estimada de
75% dos receptores disponíveis e para a indução quase máxima de
proteínas-alvo. Essas várias observações levam a crer que mesmo a
exposição relativamente breve do feto humano ao glicocorticóide
acelera o processo de desenvolvimento normal do pulmão e de outros
tecidos e reduz complicações resultantes de imaturidade desse
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desenvolvimento (Ballard, 1980; Mendelson et al., 1981; Ikegami et
al., 1987; Liley et al., 1989; Ballard e Ballard, 1995, Montenegro e
Rezende Filho, 1995).
Várias pesquisas, como as de Block et al. (1977), Doran et al.,
(1980), Schmidt et al., (1984) e Morales et al. (1986), sucedem a de
Liggins e Howie (1972), porém, mesmo após vários achados
promissores, decorrem mais de 20 anos até a difusão do uso
antenatal do corticóide. O Consenso do Instituto Nacional de Saúde
(NIH, do inglês National Institutes of Health) dos Estados Unidos da
América data de 1994 e estabelece que a terapia corticosteróide
antenatal para maturação pulmonar reduz a mortalidade, a síndrome
de desconforto respiratório e a hemorragia intracraniana (HIC) no
RNPT de 24 semanas a 34 semanas. Esse Consenso descreve que os
efeitos positivos são maiores se decorridas mais de 24 horas do início
do tratamento e somam-se aos benefícios da terapia com surfactante.
Em 2000, novo Consenso do NIH foca a repetição de ciclos de
corticosteróide.

Descreve

que

os

dados

mundiais

disponíveis

continuam a sustentar inequivocamente o uso e a eficácia do ciclo
único de corticosteróide, com dose e intervalo de administração já
discutidos no Consenso de 1994. Contudo, conclui que os dados sobre
riscos e benefícios ainda são insuficientes para que se apóie a
repetição de ciclos. O mesmo Consenso frisa a necessidade da
conclusão de pesquisas em andamento à época para se ampliar o tal
uso, indicando a utilização desses ciclos apenas para estudos clínicos.
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A revisão sistemática mais recente do uso profilático de
corticosteróides para o parto prematuro de Roberts e Dalziel (2007)
analisa 21 estudos randômicos e controlados com 3885 pacientes,
concluindo basicamente o mesmo que o NIH (1994) com relação aos
efeitos benéficos da terapia antenatal com corticóide. Ressalta, ainda,
que futuras informações são necessárias a respeito do intervalo ideal
entre a medicação e o parto, o corticóide ideal a ser utilizado, o efeito
do medicamento em gestações múltiplas e os efeitos da corticoterapia
a longo prazo.
O uso antenatal de corticóide expõe o feto a concentrações da
droga maiores do que aquelas que estariam presentes no sangue fetal
nesse

estágio

de

desenvolvimento.

Neste

contexto,

pesquisas

experimentais avaliam efeitos adversos agudos em diferentes
sistemas e órgãos. Sobre o sistema nervoso central, relatam-se
efeitos negativos no sistema neuronal, incluindo ação pré-sináptica
(Antonow-Schlorke et al., 2001; Schwab et al., 2001; Fletcher et al.,
2002; Antonow-Schlorke et al., 2003).
Com a corticoterapia, descreve-se elevação da resistência
sanguínea no sistema cardiovascular fetal, causando aumento da
média da pressão arterial fetal e redução do fluxo sanguíneo cerebral
(Derks et al. 1997; Bennet et al., 1999; Schwab et al., 2000; Fletcher
et al., 2002; Koenen et al., 2002). Por outro lado, Vural et al. (2006)
realizam estudo clínico e buscam efeitos do ciclo único antenatal de
betametasona sobre medidas de câmaras e septos cardíacos e função
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sistólica, examinando 76 RNPT (37 com história antenatal de uso de
betametasona

e

39

sem

o

antecedente).

Executam

três

ecocardiografias (durante os três primeiros dias de vida, ao fim da
primeira e ao término da terceira semana de vida) e não observam
diferenças significativas entre os dois grupos, concluindo que um ciclo
antenatal de betametasona não altera os parâmetros estudados.
Quanto ao questionamento da supressão da função adrenal fetal
pelo uso de corticóide, este parece estar relacionada à repetição dos
ciclos. Estudo experimental de Souza et al. (2001) conclui que o uso
repetitivo e prolongado de corticóides para maturação pulmonar em
ratas prenhes ocasiona supressão adrenal materna e fetal. Em
humanos, há estudos que confirmam esses achados, como o de Banks
et al. (1999), embora não corroborados por outros, como o de Thorp
et al. (2001).
O Consenso do NIH de 1994 também avalia os possíveis efeitos
adversos do ciclo único de corticosteróide sobre o próprio RN. Quanto
aos resultados a curto prazo, não constata aumento de ocorrência de
infecção nos RN tratados tampouco supressão adrenal clinicamente
importante e refere rápido retorno da função adrenal com a
interrupção do uso do corticosteróide. Em relação aos efeitos
adversos a longo prazo, o Consenso relata ausência de repercussão
nas áreas de habilidade motora, linguagem, cognição, memória,
concentração e aprendizado escolar.
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Resultados pós-natais associados ao uso de corticóide
De maneira geral, o RNPT terá de continuar no período pósnatal o desenvolvimento e a maturação de diferentes órgãos e
sistemas, visando à sua plena capacitação para a vida extra-uterina.
Abordam-se, a seguir, as principais complicações neonatais dos
RNPT e dados disponíveis na literatura pertinente relacionados ao uso
de corticoterapia antenatal nesses casos.

Resultados pós-natais pesquisados:
Mortalidade
A maioria das pesquisas desenvolvidas a respeito do uso
antenatal de corticóide averigua sua relação com a mortalidade
neonatal e, de forma geral, concordam no efeito positivo do ciclo
único, a começar pelo trabalho pioneiro de Liggins e Howie (1972). Da
mesma forma, o Consenso do NIH de (1994) e as revisões
sistemáticas de Crowley (2006) e de Roberts e Dalziel (2007)
concluem que há redução da mortalidade neonatal após ciclo único
antenatal de corticóide. Roberts e Daziel (2007) descrevem menor
risco de mortalidade neonatal e calculam risco relativo de 0,69
(intervalo de confiança de 95%: de 0,68 a 0,81).
Por outro lado, o Consenso do NIH de (2000) considera haver
pouca ou nenhuma evidência para avalizar o possível efeito de
decréscimo da mortalidade pelo uso de mais de um ciclo antenatal de
corticoterapia.
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O primeiro estudo controlado, randômico e caso-controle a
respeito dos efeitos da betametasona antenatal sobre RNPT extremos
(24 a 28 semanas), de Garite et al. (1992), não obtém diferença
estatisticamente significativa com relação à mortalidade neonatal. Em
2001, Schaap et al. publicam pesquisa de 62 casos (53 tratados com
ciclo único e nove com mais de um ciclo antenatal de corticóide) e 62
controles (não-tratados), comparando mortalidade à alta hospitalar,
morbidade e desenvolvimento intelectual aos dois anos de idade de
RNPT

com

restrição

de

crescimento

fetal.

Descrevem

menor

mortalidade no grupo tratado, porém sem significância estatística.
Relatam diferença estatisticamente significante quanto à média de
peso e de IG ao nascimento (ambos menores no grupo tratado) e com
relação à sobrevivência sem deficiências intelectuais (mais RN do
grupo com uso de corticóide).

Doença das membranas hialinas
A doença das membranas hialinas (DMH), denominada por
alguns síndrome do desconforto respiratório, constitui distúrbio de
desenvolvimento

do

pulmão,

caracterizado

por

insuficiência

respiratória de graus variados, que afeta particularmente o RNPT e
que é responsável por grande parte da mortalidade e da morbidade do
mesmo. Estima-se que atinja 50% dos RN entre 26 e 28 semanas de
IG e, 20% a 30%, dos RN entre 30 semanas e 31 semanas (Leone e
Cardoso, 2002).
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A

partir

insuficiência

de

1959,

respiratória

quando
do

RNPT

Avery
à

e

Mead

deficiência

relacionam
de

a

surfactante

pulmonar, considera-se que a DMH resulte primariamente da falta
desse elemento.
Liggins e Howie (1972), na primeira publicação a respeito do
uso de corticóide antenatal para maturação pulmonar em humanos, já
acreditam que seus achados têm implicação na gênese da DMH,
sugerindo que a atelectasia alveolar é mais resultado do que causa da
deficiência de surfactante, e que essa deficiência seja mais primária
do que secundária, ao menos nos casos com menos de 32 semanas
de IG.
O uso antenatal de corticosteróides é associado à redução
substancial e, na maioria significativa, de casos de DMH (Block et al.,
1977; Papageorgiou et al., 1979; Doran et al., 1980; Schutte et al.,
1980; Morales et al., 1986; Garite et al., 1992; Amorim et al., 1999;
Celik et al., 2002; Meneguel et al., 2003).
Em 1994, o Consenso do NIH sobre ciclo único de corticoterapia
antenatal descreve que metanálise de 15 estudos randômicos e
controlados obtém queda da incidência da síndrome de desconforto
respiratório com razão de chance (em inglês, “odds ratio”) de 0,5 e
intervalo de confiança de 95% entre 0,4 e 0,6. Em 2000, o Consenso
do NIH sobre ciclos repetitivos relata redução da incidência e da
gravidade da síndrome de desconforto respiratório.
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Crowley (2006), na metanálise sobre o uso profilático de
corticosteróides

para

parto

prematuro,

observa

decréscimo

da

incidência de síndrome do desconforto respiratório, com benefício
significativo após 48 horas do início da terapia e tendência de
benefício em caso de parto antes de 24 horas ou 48 horas. Roberts e
Dalziel (2007), na metanálise recente sobre o uso antenatal de
corticosteróides, em mulheres com risco de parto prematuro, para
acelerar a maturação pulmonar fetal, referem redução do risco de
síndrome de desconforto respiratório, com risco relativo de 0,66
(intervalo de confiança de 95%: 0,59 a 0,73).

Displasia broncopulmonar
Os RNPT têm alto risco de doenças pulmonares neonatais e
seqüelas

decorrentes.

A

síndrome

do

desconforto

respiratório,

resultado da imaturidade do desenvolvimento pulmonar, é a principal
causa

de

mortalidade

neonatal

precoce

e

ocasiona

morbidade

substancial. A longo prazo, a morbidade revela-se alta, sendo a
displasia broncopulmonar (DBP) uma das complicações crônicas
mais importantes do RNPT que sobrevivem.
A definição de DBP é primeiramente feita por Northway et al.
(1967) descrevendo alterações clínicas, radiológicas e patológicas de
RN com história de grave síndrome do desconforto respiratório,
tratados com ventilação mecânica prolongada e altos níveis de
oxigênio inspiratório. Os autores escolhem o termo DBP para enfatizar
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que todos os tecidos de pulmões, vias aéreas e parênquima estão
envolvidos no processo patológico. A definição inicial tem sido mudada
nas últimas décadas.
A corticoterapia antenatal, o uso pós-natal de surfactante
exógeno e a adoção de técnicas ventilatórias menos agressivas têm
minimizado as lesões pulmonares graves nos RNPT mais maduros e
de maiores pesos. Nota-se, dessa forma, mudança na apresentação
clínica da doença, que na atualidade acomete menos freqüentemente
o RN com mais de 30 semanas ou de peso superior a 1200g (Sahni et
al., 2005). O Encontro do NIH de 1979 considera DBP como 28 dias
de oxigenioterapia com alterações radiográficas; Shennan et al.,
(1988) sugerem a necessidade de oxigênio às 36 semanas de IG
corrigida como definição de DBP, por predizer melhor o prognóstico
pulmonar a longo prazo, caracterizando a denominada doença
pulmonar crônica e sendo a mais usada na atualidade. Em 2001, o
Encontro sobre DBP (Jobe e Bancalari, 2001) propõe definição mais
ampla, usando a dependência a oxigênio até 36 semanas de IG
corrigida, duração total da suplementação com oxigênio, necessidade
de pressão positiva em relação à IG, delineando graus de gravidade
da doença. Diferentes pesquisas sobre o tema valem-se de diferentes
definições.
A incidência da DBP é variável, sendo descrita em 20% a 30%
dos RNPT de muito baixo peso, o maior valor sendo associado a pesos
de nascimento inferiores a 1000g (Avery et al., 1987; Horbar et al.,
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1988; Palta et al., 1991; Stevenson et al., 1998; Marshall et al.,
1999; Grupo Colaborativo Neocosur, 2002).
Em termos de corticoterapia antenatal e alterações pulmonares,
estudo multicêntrico, não randômico e observacional de Van Marter et
al. (2001) analisa resultados neonatais de 1454 RNPT (448 com uso
antenatal de ciclo único e completo de corticóide; 295 com um ciclo
parcial da droga e 711 sem corticoterapia antenatal), com peso de
nascimento entre 500g e 1500g, nascidos entre 1991 e 1993.
Descrevem incidência da doença variando entre 4% e 21% nos quatro
centros de estudo e não observam diferença estatística em relação à
corticoterapia.
Pesquisa multicêntrica e prospectiva de Figueras-Aloy et al.
(2005) avalia RN entre 23 semanas e 28 semanas, incluindo
gestações únicas e múltiplas, sem diferenciá-las em todas as análises.
Os autores comparam resultados neonatais de 968 RN com história de
ciclo antenatal único e completo de betametasona, 264 RN com ciclo
antenatal parcial de corticoterapia e 305 RN sem antecedente de uso
da droga. Referem 22,9% de doença pulmonar crônica nos RN como
um todo, significativamente menos associada, de modo independente
do ponto de vista estatístico, aos casos de ciclo total de corticóide
(17,1% nesses; 31,8% nos de ciclo parcial e, 33,4%, naqueles sem
uso antenatal de corticóide). A partir de seus resultados, sugerem os
benefícios pulmonares do ciclo antenatal e completo de corticoterapia
para os RN entre 23 e 28 semanas.
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Tapia et al. (2006) analisam dados de 1825 RNPT com peso
entre 500g e 1500g, atendidos em 16 centros da América do Sul
(compreendendo Argentina, Chile, Paraguai, Peru e Uruguai). Relatam
média de 24,4% de casos de DBP, diagnosticada pela necessidade de
oxigênio aos 28 dias de vida em associação com alterações
radiográficas crônicas. Na comparação entre RN com DBP e aqueles
sem

essa

anormalidade,

observam

ausência

de

diferença

estatisticamente significativa com relação ao antecedente de uso
antenatal de corticóide (75% de uso no grupo com DBP e 76% no
grupo sem DBP).

Hemorragia intracraniana
Apesar dos recentes avanços na assistência neonatal, os RNPT
exibem alto risco no desenvolvimento de hemorragia intracraniana
(HIC). O risco de ocorrência de HIC é inversamente proporcional a IG
e ao peso do RN. Calcula-se que cerca de 26% dos RN entre 501g e
750g e 12% daqueles entre 751g e 1000g, apresentam formas graves
de HIC (Shalak e Perlman, 2002).
A

relação

estreita

entre

prematuridade,

baixo

peso

ao

nascimento e a ocorrência de HIC pode ser explicada pela anatomia e
pela fisiopatologia. As hemorragias que mais freqüentemente ocorrem
são a intraventricular e a periventricular, localizadas na matriz
germinativa, área intensivamente vascularizada. Nos RN com menos
de 32 semanas, a região subependimal é irrigada por um leito
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vascular

frágil

e

facilmente

sujeito

a

rotura

(Hambleton

e

Wigglesworth, 1976). O endotélio dos vasos sangüíneos da matriz
germinativa configura-se mais sensível à hipoxemia e, alterações
hidrostáticas e osmóticas ocasionam, com freqüência, ocasionam
rotura dos vasos sangüíneos (Goldstein, 1979).
Como a HIC contribui amplamente para aumentar a mortalidade
e as alterações de médio prazo e longo prazo do desenvolvimento
neuropsicomotor, como a paralisia cerebral, a adoção de medidas que
possam reduzir sua freqüência é um benefício muito importante. O
uso antenatal de corticóide relaciona-se com redução da incidência de
HIC, possivelmente por acelerar a maturação da região da matriz
germinativa e, também, por melhorar a perfusão cerebral (Shalak e
Perlman, 2002).
O Consenso do NIH de (1994) conclui que o ciclo único de
corticoterapia antenatal relaciona-se com menos casos de HIC.
Discute-se

que

esse

uso

cause

vasoconstrição

cerebral

fetal,

protegendo o feto no repouso e em condições de vasodilatação, como
na hipercapnia (Schwab et al., 2000).
O Consenso do NIH de (2000) relata que ciclos repetitivos da
corticoterapia em questão também se mostram relacionados a
decréscimo da incidência de HIC, embora haja a conclusão de que os
efeitos dessa terapêutica como um todo não sustentam o uso de mais
de um ciclo. Em 2007, Roberts e Dalziel, em revisão sistemática do
tema, também observam diminuição do risco para HIC, a despeito do
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critério usado para o diagnóstico. Os autores descrevem risco relativo
de 0,48 (intervalo de confiança de 95%: 0,29 a 0,79), se diagnóstico
por necropsia e, risco relativo de 0,58 (intervalo de confiança de 95%:
0,44 a 0,77), se diagnóstico por ultra-sonografia.
Buscando fatores de risco perinatais para HIC, Ertan et al.
(2006) estudam RN entre 24 semanas e 34 semanas, comparando 60
RN com HIC e 60 RN sem a doença. Referem história de uso antenatal
de betametasona (sem especificação de número de ciclos) em 18,5%
dos RN com HIC e em 46,0% aos RN sem a morbidade, calculando
diferença significativa entre estas porcentagens. Concluem que a
corticoterapia antenatal reduz o risco de HIC.

Retinopatia da prematuridade
Inicialmente

denominada

de

fibroplasia

retrolental

e

caracterizada por lesões da retina de RNPT (Terry, 1945), a
retinopatia

da

vasoproliferativa,

prematuridade
de

etiologia

(ROP)

é

multifatorial,

uma

doença

secundária

à

vascularização inadequada da retina (Smith, 2004), que acomete
RNPT e que configura uma das principais causas de cegueira evitável
na infância.
Diversos são os trabalhos que relacionam freqüência crescente
de ROP a menores IG e pesos de nascimento. Reisner et al. (1985)
avaliam 1070 RN e obtêm prevalência de 20% de ROP dentre os RN
com peso inferior a 2500g e, 68%, dentre os nascidos com até 1000g.
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Palmer et al. (1991) estudam 4099 RN com até 1250g ao nascimento
e relatam prevalência da doença de 65,8%. Considerados apenas os
RN com menos de 1000g ao nascimento, referem prevalência de
81,6% de ROP. Dados recentes de Yanovitch et al. (2006) verificam
média de incidência de ROP de 4,2% em 259 RN com peso entre
1250g e 1800g, descrevendo peso e IG significativamente menores
nos casos de diagnóstico de estágio III da doença, em comparação
com RN sem ROP.
Quanto a pesquisas nacionais, Graziano et al. (1997), em
trabalho prospectivo, examinando 102 RNPT do Berçário Anexo à
Maternidade do HCFMUSP, com peso de nascimento inferior a 1500g,
observam ROP em 29,9% dos casos. Descrevem, ainda, ocorrência de
ROP em 78,5% dos RN com peso inferior a 1000g e, em 72,7%,
considerados os RN com IG inferior a 30 semanas. De todos os RN
com ROP, diagnosticam 9,8% de casos em estágio III. Estudo de
Lermann et al. (2006), realizado com dados de 114 RNPT (peso de
nascimento inferior a 1500g e IG ao parto de até 32 semanas),
verifica prevalência de ROP de 27,7%. O mesmo trabalho refere 50%
de ROP dentre os RN com peso (ao nascimento) inferior a 1000g, e,
71,5% de ROP, se contabilizados somente os nascidos com IG inferior
a 28 semanas. Bonotto et al. (2007) observam prevalência de 20% de
ROP dentre 286 RNPT. Descrevem, ainda, mais caos de ROP dentre os
RN com peso ao nascimento de menos de 1400g de peso e IG ao
nascimento inferior a 33 semanas.
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Avanços na assistência pré-natal, incluindo o uso de corticóide
em casos de risco de parto prematuro, bem como o aprimoramento
dos cuidados neonatais, reduzem a mortalidade neonatal e aumentam
proporcionalmente a prevalência e a gravidade da ROP. Como
exemplo, tem-se pesquisa realizada no Reino Unido (Hameed et al.,
2004), com dados obtidos durante toda a década de 1990, que relata,
na segunda metade do período analisado, aumento significativo da
incidência de ROP grave (de grau 3 ou mais) dentre RN com até
1250g.
Contudo, se confrontados RNPT com e sem corticoterapia
antenatal, tem-se outra idéia da prevalência desta morbidade. Como
exemplo, há os dados de Higgins et al. (1998), que estudam 63 RN
com peso inferior a 1250g, média de IG de 27,8 semanas e uso
antenatal de dexametasona. Descrevem redução significativa do risco
de ROP estágio II ou superior nos casos com terapia corticóide
antenatal, indicando efeito protetor da corticoterapia antenatal no
sentido de diminuir a gravidade da doença, como também é descrito
por Karna et al. (2005).
Especula-se que a ação benéfica do corticóide com relação à
ROP seria decorrente de suas ações angiogênicas e antiinflamatórias.
A chave desse processo estaria na possibilidade de corticóide mediar a
aceleração da maturação vascular da retina e, também, inibir a
produção de fator de necrose tumoral alfa (Rotschild et al., 1999;
Yossuck et al., 2001).
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Persistência do canal arterial
A análise da repercussão da corticoterapia antenatal no sistema
cardiovascular tem como principal foco a avaliação da persistência
do canal arterial (PCA), uma das alterações cardíacas congênitas
mais freqüentes. Enquanto em quase todos os RN de termo o
fechamento funcional do canal arterial ocorre até 72 horas de vida
(Gentile et al., 1981), no RNPT com mais de 30 semanas esse
fechamento é mais tardio, na maioria com até 96 horas de vida (Reller
et al., 1993). Nos RN com menos de 30 semanas e sobretudo
naqueles com DMH, a ocorrência de PCA é maior (Dudell e Gersony,
1984; Hammerman et al., 1986).
A prematuridade configura-se dos fatores mais importantes
relacionados à PCA, que se apresenta mais freqüente quanto menor o
peso de nascimento, como observam Reller et al. (1993), confirmados
por estudo brasileiro de Afiune et al. (2005). A pesquisa de Reller et.
al. (1993) relata 50% de PCA, em exame no terceiro dia de vida,
dentre os RN com menos de 29 semanas ao nascimento. Afiune et al.
(2005) descrevem incidência de 58,8% em RN com menos de 1000g
ao nascimento e, de 52,2%, nos RN com IG inferior a 30 semanas ao
nascimento.
Há trabalhos que mostram contração transitória do canal
arterial intra-útero, após administração de glicocorticóides à gestante,
substâncias essas relacionadas à diminuição da prevalência de PCA
em RNPT e que parecem promover tanto a constrição do canal arterial
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como

prevenir

a

reabertura

do

mesmo.

É

possível

que

os

corticosteróides levem à interferência na síntese das prostaglandinas
ou à redução na sensibilidade do músculo ductal à prostaglandina E2
(Eronen et al., 1993).
Amorim et al. (1999), em estudo prospectivo, randômico e
duplo cego, envolvendo 218 pacientes, referem redução significativa
do risco de PCA nos RN com uso antenatal de corticóide, com risco
relativo de 0,27 (intervalo de confiança de 95%: 0,08 a 0,95).
O Consenso do NIH de (1994) considera conflitantes os
resultados obtidos com relação à PCA após uso de ciclo único de
corticoterapia antenatal. O Consenso descreve ausência de redução de
PCA pela metanálise realizada, mas decréscimo significativo na base
de dados dos estudos observacionais analisados. Quando em 2000 o
NIH publica consenso sobre ciclos repetitivos de corticosteróide
antenatal, observa redução da incidência de casos de PCA.

Enterocolite necrosante
Quanto ao trato gastrintestinal, a doença que merece destaque
pela importância especial no RNPT é a enterocolite necrosante
(ECN),

uma

síndrome

caracterizada

por

sinais

e

sintomas

gastrintestinais e sistêmicos, variáveis e progressivos, conseqüente à
necrose de coagulação do trato gastrintestinal, situada em geral no
íleo terminal, colo ascendente e parte proximal do colo transverso
(Lloyd, 1969).
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Considera-se que a ECN seja uma séria emergência intestinal,
associada a reações inflamatórias e falência múltipla de órgãos,
acompanhada de hipoxia e isquemia (Morecroft et al., 1994; Sonntag
et al., 1998). Os RNPT de muito baixo peso são os mais acometidos,
com incidência variando de 3,9% a 22,4% (Uauy et al., 1991; Lemons
et al., 2001; The Canadian Neonatal Network, 2004).
Vários são os estudos que abordam a maturação da mucosa
intestinal pela administração de corticosteróides (Bauer et al., 1984;
Engelhard et al., 1987; Israel et al., 1990; Schiffrin et al., 1993;
Buchmiller et al., 1994; Daniels e Orgeig, 2003). Estudo experimental
de Daniels e Orgeig (2003) demonstra a diminuição da captação de
macromoléculas

do

intestino

delgado

de

ratos

após

aplicação

antenatal de cortisona ou corticosterona. Outra pesquisa em modelo
animal, de Israel et al. (1990), descreve uso antenatal de acetato de
cortisona e nascimento de filhotes de ratos com modificações da
mucosa intestinal (maturação da mucosa intestinal, diminuição da
colonização

de

bactérias

aeróbicas

do

intestino

delgado

e

da

translocação de bactérias para o fígado) acompanhadas de redução da
incidência de ECN.
A associação entre a utilização antenatal de corticóides e a
redução de incidência de ECN tem sido demonstrada. Em 1984, Bauer
et al. publicam dados multicêntricos de 745 RN, com queda
estatisticamente significativa da incidência em questão nos tratados
com corticóide no período antenatal. Em 1990, Halac et al. publicam

33
Revisão da Literatura

resultados comparativos entre 205 RN com uso antenatal de
betametasona e 248 RN com uso antenatal de placebo. Observam
ocorrência de 3,4% de ECN no grupo tratado e, de 10,4%, no grupo
do placebo, com diferença significante do ponto de vista estatístico,
reforçando a hipótese de redução da incidência de ECN pelo uso
antenatal de corticóide.
Reporta-se também o efeito da administração de corticóide
sobre diferentes enzimas intestinais em pesquisas experimentais
(Engelhard et al., 1987; Horvath et al., 1993; Buchmiller et al.,
1994), o último dos citados caracterizando-se por modelo animal de
restrição de crescimento fetal.
O Consenso de 1994 do NIH descreve dados conflitantes com
relação à ECN. A metanálise de estudos randômicos e controlados
revela redução da incidência de ECN, mas as pesquisas observacionais
não confirmam esses achados. O Consenso de 2000 do NIH, sobre o
uso de mais de um ciclo de corticoterapia antenatal, relata haver
pouca ou nenhuma evidência que confirme benefícios relacionados a
ECN. Por fim, a revisão sistemática de Roberts e Dalziel (2007)
considera

que

a

administração

antenatal

de

corticosteróides

proporciona diminuição do risco para ECN, com risco relativo de 0,46
(intervalo de confiança de 95%: 0,29 a 0,74).
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Sepse
A

imaturidade

de

diversos

componentes

do

sistema

imunológico, associada a fatores extrínsecos, como a hospitalização
prolongada e o número elevado de manipulações a que estão sujeitos,
faz com que os RNPT sejam altamente suscetíveis a infecções. A
sepse neonatal pode ser definida pela demonstração de agente
infeccioso no sangue e/ou no fluido cerebroespinal ou pela presença
de foco infeccioso e pelo menos dois dos seguintes achados:
hipertermia,

hipotermia,

taquicardia,

taquipnéia,

alterações

na

contagem de leucócitos (leucopenia, se contagem inferior a 5000 por
milímetro cúbico, ou leucocitose, se contagem superior a 20000 por
milímetro cúbico), anormalidade da coagulação (Ferfebaun e Vaz,
1991; Krebs et al., 2002).
A sepse neonatal pode ser precoce, que se caracteriza por
ocorrer das primeiras horas de vida até limites variados de tempo,
geralmente até 72 horas de vida e, ainda, tardia, que ocorre após o
período da precoce (em geral após a primeira semana de vida). A
precoce relaciona-se especialmente aos antecedentes perinatais,
como corioamnionite, asfixia grave com necessidade de maior
manipulação do RN em manobras de ressuscitação. A tardia liga-se
mais à contaminação no ambiente hospitalar ou ao próprio contato
com familiares (Krebs et al., 2002).
O risco de sepse é inversamente proporcional à IG, contribuindo
grandemente para a mortalidade e a morbidade neonatais, em
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especial dos RN com muito baixo peso ao nascimento (Ferrieri, 1990).
A prevalência de sepse comprovada varia de um a oito casos em 1000
nascidos vivos (Bennet et al., 1981; Freedman et al., 1981; Placzek e
Whitelaw, 1983; Vesikari et al., 1985; Philip, 1994; Isaacs et al.,
1995). No RNPT, contudo, estima-se que a prevalência de sepse e
meningite atinge um caso em 230 RN, sendo muito comum a sepse
nesse grupo (Ferrieri, 1990).
Stol et al. (1996a,b) relatam resultados de estudo multicêntrico
de 7861 RNPT de peso até 1500g, sobre sepse neonatal. Consideram
sepse precoce a que ocorre até 72 horas de vida e descrevem menos
casos

desta

enfermidade

dentre

os

RN

com

antecedente

de

corticoterapia antenatal, mas sem significância estatística na análise
covariada (com outros fatores). Sobre a ocorrência de sepse tardia,
referem não haver associação estatisticamente significativa com
corticoterapia antenatal após ajustes para IG e diferentes centros de
atendimento da pesquisa.
How et al. (1998) realizam estudo prospectivo de 713 RN, com
peso

entre

401g

e

1500g,

44%

dos

quais

com

história

de

corticoterapia antenatal. Descrevem associação univariada entre
corticoterapia e sepse neonatal precoce, óbito e síndrome do
desconforto respiratório. Após a análise covariada por regressão
logística múltipla, destacam apenas a síndrome de desconforto
respiratório, com redução de risco de 50% nos casos de uso de
corticóide antenatal.
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O Consenso de 1994 do NIH não versa sobre sepse neonatal; o
de 2000 conclui haver pouca ou nenhuma evidência que aponte
possível benefício do uso de mais de um ciclo antenatal de corticóide
com

relação

a

sepse.

Roberts

e

Dalziel

(2007),

em

revisão

sistemática, referem que a corticoterapia antenatal diminui o risco de
infecção sistêmica nas primeiras 48 horas de vida, com risco relativo
de 0,56 (intervalo de confiança de 95%: 0,38 a 0,85).

MÉTODOS

4
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4.1 Casuística
Para investigar o impacto em resultados pós-natais do uso de
ciclo único de betametasona para maturação pulmonar em gestações
com DZ ou DR à dopplervelocimetria das artérias umbilicais foi
conduzido estudo de coorte histórico (Hennekens e Buring, 1987).
Para tanto, foram incluídos RN cujas mães receberam betametasona e
RN

cujas

mães

não

receberam

o

medicamento

(controles),

constituindo, respectivamente, os Grupos Betametasona (GB) e
Controle (GC), que foram comparados quanto a determinados
desfechos. Todas as gestantes foram acompanhadas no Setor de
Avaliação da Vitalidade Fetal da Clínica Obstétrica do HCFMUSP, com
parto na Instituição.

4.1.1 Seleção de Pacientes
4.1.1.1 Critérios de inclusão
4.1.1.1.1 Critérios de inclusão gerais
Buscaram-se RN provenientes de gestação com as seguintes
características:
-

Gestação única;

-

DZ ou DR à dopplervelocimetria das artérias umbilicais;
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-

Parto de RN vivo em IG de 26 semanas a 34 semanas

(confirmada por um exame de ultra-sonografia no primeiro trimestre
ou dois exames no segundo trimestre);
-

Ausência de anormalidades estruturais e/ou cromossômicas

do produto conceptual detectadas por ultra-sonografia obstétrica ou
por avaliação neonatal;
-

Ausência de artéria umbilical única;

-

Ausência de corticoterapia por indicação materna.

4.1.1.1.2 Critérios de inclusão específicos do
Grupo Betametasona (GB)
-

Utilização de ciclo único de betametasona para maturação

pulmonar fetal, com nascimento ao fim desse ciclo;
-

Realização de dopplervelocimetria das artérias umbilicais e

DV no início do ciclo de betametasona, com registro em fotos.

4.1.1.1.3 Critérios de inclusão específicos do
Grupo Controle (GC)
-

Não utilização de corticoterapia para maturação pulmonar

-

Realização de dopplervelocimetria das artérias umbilicais e

fetal;

DV no dia do parto, com registro em fotos.
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4.1.1.2 Constituição dos Grupos
Inicialmente, dentre as fichas de seguimento de gestantes no
Setor de Avaliação da Vitalidade Fetal, buscaram-se pacientes com DZ
ou DR nas artérias umbilicais, que tivessem recebido a corticoterapia
antenatal já referida e com parto (de RN vivo) na Instituição. A
corticoterapia em questão tornou-se parte da conduta rotineira na
Instituição a partir de maio de 2004. Selecionaram-se, assim, os 31
primeiros

RN,

por

ordem

cronológica

de

nascimento,

que

preenchessem todos os critérios de inclusão pertinentes. Formou-se,
portanto, o Grupo Betametasona (GB), constituído de RN entre maio
de 2004 e julho de 2006.
Em seguida, pesquisaram-se as fichas do Setor de Avaliação da
Vitalidade

Fetal,

à

procura

de

gestantes

com

DZ

ou

DR,

acompanhadas no período anterior ao do GB (e, portanto, sem uso da
corticoterapia antenatal), cujos RN preenchessem todos os critérios de
inclusão para fazer parte do Grupo Controle (GC).

4.1.1.1.3 Técnica de Pareamento Individual
A partir de cada um dos RN do GB, buscou-se um RN préselecionado, cujos dados pudessem ser pareados, para compor o GC.
Procedeu-se assim com cada um dos 31 Casos, deste modo
selecionando-se um a um os Controles Históricos (Hennekens e
Buring, 1987; Kirkwood, 1988).
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Os critérios necessários para pareamento individual foram a
obtenção de controle que exibisse as seguintes características
simultaneamente:
-

Ser oriundo de gestação com IPV do DV no dia do parto de

valor na mesma faixa que o do GB no momento anterior ao uso da
primeira dose de betametasona, sendo consideradas as faixas: IPV
até 1,0 ou entre 1,01 e 1,50;
-

Ter IG ao nascimento com variação máxima de 6 dias com

relação à do RN do GB;
-

Apresentar peso ao nascimento com variação máxima de

10% em relação ao do RN do GB.
O GC foi constituído dos últimos 31 RN que não tivessem uso
antenatal

de

corticóide

e

que

preenchessem

os

critérios

de

pareamento descritos. Formou-se, assim, o GC, incluindo RN entre
janeiro de 2000 e março de 2004.

Toda a análise dos prontuários dos dois grupos seguiu os
princípios éticos para pesquisa médica que envolve seres humanos.

O projeto de pesquisa foi aprovado pela Comissão para Análise
de Projetos de Pesquisa do HCFMUSP (número 850/06).
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4.1.2 Cálculo Amostral
Para o cálculo do tamanho amostral, foram previamente
realizadas as seguintes análises:
1.

Determinação de variável considerada relevante em casos

de DZ ou DR e que apresentasse, na literatura médica pertinente,
redução na sua freqüência pela utilização de corticoterapia antenatal:
optou-se, assim, pela variável óbito;
2.

Determinação da proporção de casos de óbito entre os

expostos à corticoterapia, ou seja, freqüência de óbitos no GB: 10/31
(30,7%);
3.

Pesquisa em banco de dados do Setor de Avaliação da

Vitalidade Fetal para estimativa da proporção de casos de óbito entre
os não expostos, ou seja, a ocorrência de óbito em gestações com DZ
ou DR, que não utilizaram corticoterapia para maturação pulmonar
fetal, com parto em IG de 28 semanas a 30 semanas: 64%;
Consideraram-se:
• Nível de significância de 5% e
• Poder de teste de 80%
Dessa forma, obteve-se tamanho amostral necessário para
demonstrar diferença significativa entre os grupos de 29 casos em
cada grupo. Dessa forma, a possibilidade de parear 31 casos e
controles atendia aos objetivos do estudo (Lwanga e Lemeshow,
1991).
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4.2 Métodos
4.2.1 Coleta de dados
Para a pesquisa, foram preenchidos os campos de um banco de
dados criado com o Programa Excel da Microsoft®, abordando distintas
fases do seguimento médico, abrangendo todas as informações
referentes a cada RN, sua mãe e gestação da mesma.

4.2.1.1 Dados referentes à gestação
4.2.1.1.1 Rotina de acompanhamento de
gestantes com insuficiência placentária

As gestantes de alto risco para insuficiência placentária são
rotineiramente encaminhadas pelas Unidades de atendimento PréNatal para avaliação da vitalidade fetal. Em caso de observação de
DZ, seguindo rotina do Serviço (Miyadahira e Yamamoto, 1997), é
realizada a internação hospitalar da paciente, programada para durar
até o parto.
No momento da internação, a paciente é rotineiramente
caracterizada quanto a idade, raça, antecedentes obstétricos, doenças
diagnosticadas previamente à gestação e intercorrências médicas na
gravidez. Inicia-se a avaliação placentária e do bem-estar fetal por
meio dos testes específicos.
Realiza-se dopplervelocimetria da artéria umbilical, da artéria
cerebral média e do DV, a intervalos de 24 horas. O índice de líquido
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amniótico, a cardiotocografia e o perfil biofísico fetal modificado
também são aferidos diariamente, como parte da rotina assistencial
de seguimento dessas gestantes no Serviço, inclusive no dia do parto,
sempre realizado no HCFMUSP.

4.2.1.1.1.1 Rotina da realização da
dopplervelocimetria
Todos os exames para avaliar a vitalidade fetal são executados
no Setor de Vitalidade Fetal da Clínica Obstétrica do HCFMUSP. Para a
realização dos exames, a paciente é acomodada em posição semiFowler, objetivando-se evitar a hipotensão postural.
Para o estudo da circulação feto-placentária e do perfil
hemodinâmico fetal (circulação arterial e venosa fetal) é utilizado
aparelho de ultra-sonografia que disponha de dispositivo Doppler
(com mapeamento colorido do fluxo sangüíneo) e de transdutor
convexo de 3,5 MHz. O filtro de janela é fixado no valor de 50 Hz, que
proporciona adequada redução de ruídos causados por movimentos
teciduais,

sem

ocasionar

perda

da

informação

do

sonograma

analisado.
Pelas imagens em tempo real, verificada a ausência de
movimentação

corpórea

e

respiratória

fetal,

para

assegurar

a

obtenção de sonograma adequado, aciona-se o mapeamento a cores
do fluxo sangüíneo. Obtém-se, assim, identificação precisa dos vasos
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a serem estudados por uso do dispositivo Doppler, com o necessário
ajuste do volume de amostra para cada vaso.
Julga-se adequado o sonograma que exibe pelo menos três
ondas de velocidade de fluxo consecutivas semelhantes, com índices
similares em três diferentes medidas, tendo sido computado o seu
valor médio. O exame seria utilizado para o presente estudo se
dispusesse de sonograma documentado por fotografia.
Na presente pesquisa, foram considerados os sonogramas de
artérias umbilicais e DV. Incluíram-se apenas os casos de DZ ou DR.
Para avaliação do sonograma do DV, utiliza-se o IPV, descrito por
Hecher et al. (1994). Este índice expressa a relação da diferença entre
a velocidade de pico sistólico e a velocidade mínima na contração
atrial, com a velocidade média.

4.2.1.1.2

Especificações

do

acompanhamento de gestantes dos dois grupos de estudo

Grupo Betametasona
As gestantes cujos RN compuseram o GB haviam recebido o
mesmo acompanhamento rotineiro das gestantes com insuficiência
placentária (acima descrito) e feito uso de corticoterapia antenatal
para

maturação

hospitalar,

as

pulmonar
pacientes

fetal.
em

Portanto,

questão

desde

haviam

a
sido

internação
avaliadas

exatamente da mesma maneira que a dos RN do Grupo Controle.
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Havia sido utilizado ciclo único completo de betametasona, na
dose de 12mg pela via intramuscular, administrada a intervalos de 24
horas, no total de 2 doses, seguindo esquema proposto por Liggins e
Howie (1972).

Grupo Controle
As gestantes cujos RN constituíram o Grupo Controle haviam
sido examinadas conforme a rotina de acompanhamento de gestantes
com insuficiência placentária acima descrita, até que se tivesse
decidido pela interrupção da gestação.
Ressalte-se que essas gestantes haviam recebido atendimento
em período anterior às do GB, época em que, neste Serviço, não se
fazia uso de corticoterapia antenatal para maturação pulmonar fetal
nos casos de insuficiência placentária grave (DZ ou DR nas artérias
umbilicais).

4.2.1.2 Dados referentes ao parto
Quanto

ao

momento

do

parto,

obtiveram-se

os

dados

registrados referentes aos índices de Apgar de 1º e 5º minutos
(Apgar, 1953), necessidade de suporte ventilatório ao atendimento do
RN, pH e base excess (em Português, excesso de bases) de artéria
umbilical, peso de nascimento e classificação da adequação do peso
de nascimento à IG.
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A classificação dos RN segundo a adequação do peso de
nascimento à IG valeu-se da curva de normalidade de (Alexander et
al., 1996) e consideraram-se pequenos para a IG os RN com peso
inferior ao 10º percentil desta curva.

4.2.1.3 Dados da evolução dos recém-nascidos
Após o parto, rotineiramente o RN é encaminhado para o
Berçário Anexo à Maternidade do HCFMUSP. Na ausência de vaga no
berçário em questão, o RN é conduzido à Unidade de Cuidados
Neonatais do Instituto da Criança do HCFMUSP. O atendimento
recebido por todos os RN pauta-se numa mesma rotina de normas e
condutas, seguida por ambos os berçários. Saliente-se que esta rotina
não se alterou nos anos relativos à presente pesquisa.
Por meio da análise dos prontuários dos RN foram obtidos os
resultados neonatais bem como as intercorrências médicas de
interesse ao estudo. Todos os diagnósticos referidos nos prontuários
seguem, para sua determinação, as normas e condutas utilizadas pelo
Serviço de Pediatria Neonatal do Departamento de Pediatria da
FMUSP. Todavia, todos os dados recolhidos dos prontuários foram
checados detalhadamente com a Médica Responsável pelo Berçário
Anexo à Maternidade do HCFMUSP, Profa. Dra. Vera Lúcia Jornada
Krebs.
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Ao nascimento, foi observado se o RN havia sido encaminhado à
unidade

de

terapia

intensiva

(UTI)

e

o

número

de

dias

de

permanência, em caso positivo.
Para avaliação do suporte respiratório, consideraram-se a
necessidade inicial (ao nascimento ou nas primeiras horas de vida) e o
tempo de uso de intubação orotraqueal (IOT), pressão positiva
contínua nas vias aéreas (CPAP, do inglês “continuous positive airway
pressure”) e/ou suplemento de oxigênio (caracterizado aqui pelo uso
de oxigênio por máscara ou na incubadora). Contabilizou-se o
primeiro uso de cada um dos três, em seqüência. A partir do
momento da extubação, a mesma foi considerada bem-sucedida em
caso de não ter havido necessidade de reintubação após 48 horas.
Foram analisadas as seguintes intercorrências apresentadas
pelos RN durante a permanência no berçário: doença das membranas
hialinas

(DMH),

displasia

broncopulmonar

(DBP),

hemorragia

intracraniana (HIC), retinopatia da prematuridade (ROP), persistência
de canal arterial (PCA), enterocolite necrosante (ECN), sepse (precoce
e tardia).
Todos os diagnósticos das intercorrências avaliadas seguiram,
para sua determinação, as normas e condutas utilizadas pelo Serviço
de Pediatria Neonatal do Departamento de Pediatria da Faculdade de
Medicina da Universidade de São Paulo, conforme a seguinte
caracterização:
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A

doença

das

membranas

hialinas

configura-se

por

insuficiência respiratória de instalação precoce, imediatamente após o
nascimento ou nas primeiras horas de vida, com intensificação
progressiva. Os sinais mais freqüentes considerados são: taquipnéia,
retrações intercostais e diafragmáticas, gemido, batimentos de asas
de nariz e cianose. Os achados radiológicos típicos consistem de
padrão reticulogranular difuso, bilateral, com broncogramas aéreos
superpostos (Leone e Sardeck, 1991; Leone e Cardoso, 2002).
A displasia broncopulmonar é definida pela necessidade de
ventilação mecânica na primeira semana de vida, com dependência de
oxigênio aos 28 dias de vida e achados clínicos e radiológicos
característicos (NIH, 1979; Bancalari et al., 1979).
Obtém-se o diagnóstico de hemorragia intracraniana (HIC)
por dados de ultra-sonografia de crânio (realizado como rotina até o
sétimo dia de vida) ou de necropsia. Cerca de 90% das hemorragias
cranianas periventriculares e intraventriculares ocorrem nas primeiras
72 horas de vida, e, até o sétimo dia de vida, diagnosticam-se
aproximadamente 97% dos casos por ultra-sonografia (Plese e Olivi,
1991; Plese et al., 2002). Observe-se que nesta pesquisa não se
considerou o grau de HIC.
Caracteriza-se a retinopatia da prematuridade (ROP) pelo
resultado de exame oftalmológico executado rotineiramente por
oftalmologista neonatal, seguindo os conceitos da Classificação
Internacional de Retinopatia da Prematuridade (em inglês, The
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Committee for the Classification of Retinopathy of Prematurity, 1984).
O primeiro exame é realizado entre quatro e seis semanas de vida,
com reavaliações a cada uma ou duas semanas, até a completa
vascularização da retina.
A persistência do canal arterial (PCA) é diagnosticada por
ecocardiografia, realizada por cardiologista em todos os RNPT.
O diagnóstico de enterocolite necrosante determinado pelo
Setor de Neonatologia segue a definição dos estágios de Bell (1978),
modificados por Walsh e Kliegman (1986), assim caracterizados:
estádio I - suspeita de enterocolite, com quadro de distensão
abdominal moderada, vômitos, sangramento intestinal e exame
radiológico apresentando dilatação intestinal; estádio II A - doença
leve com dilatação e pneumatose intestinal; estádio II B - doença
moderada

com

sinais

sistêmicos

de

acidose

metabólica

e

trombocitopenia com presença de gás em veia porta ou ascite;
estádio III A - doença grave com peritonite generalizada e sinais de
choque séptico e, estádio III B – presença de perfuração intestinal e
pneumoperitônio.
Define-se sepse neonatal pela presença de hemocultura
positiva ou de foco infeccioso com pelo menos dois dos seguintes
achados: hipertermia, hipotermia, taquicardia, taquipnéia, alterações
na contagem de leucócitos (leucopenia, se contagem inferior a 5000
leucócitos por milímetro cúbico ou leucocitose, se contagem superior a
20000 leucócitos por milímetro cúbito), anormalidade da coagulação.
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A sepse neonatal precoce é definida por sua ocorrência nas primeiras
72 horas de vidas e, a tardia, após esse período (Ferfebaun e Vaz,
1991; Krebs et al., 2002).
Finalmente, registrou-se o número de dias decorridos até a alta
hospitalar ou eventual óbito.
Em caso de óbito, registrou-se a principal causa, definida pelos
registros do prontuário médico e/ou relatório de necropsia do Serviço
de Verificação de Óbito, ambos avaliados pela pesquisadora, com
supervisão pormenorizada da Médica Responsável pelo Berçário Anexo
à Maternidade do HCFMUSP, Profa. Dra. Vera Lúcia Jornada Krebs.

4.2.2 Análise estatística
Para comparação entre os dois grupos, foram submetidas à
análise estatística as seguintes variáveis:
-

índice de Apgar de 1º minuto (< 3, ≥ 3);

-

índice de Apgar de 5º minuto (< 7, ≥ 7);

-

UTI (sim, tempo em dias; não)

-

IOT (sim; tempo em dias, não);

-

uso de CPAP (tempo em dias);

-

suplemento de oxigênio (tempo em dias)

-

suporte respiratório total (sim, tempo em dias, não);

-

uso de surfactante exógeno (sim; não);

-

número de doses de surfactante exógeno.

-

doença das membranas hialinas (sim; não);
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-

displasia broncopulmonar (sim; não);

-

hemorragia intracraniana (sim; não);

-

enterocolite necrosante (sim; não);

-

retinopatia da prematuridade (sim; não)

-

sepse (sim; não);

-

sepse precoce (sim; não);

-

sepse tardia (sim, não);

-

sepse precoce e tardia (sim; não);

-

óbito durante a internação no berçário (sim; não);

-

óbito neonatal precoce (sim; não);

-

óbito neonatal tardio (sim; não);

-

causa do óbito;

-

tempo de permanência no berçário até a alta hospitalar

ou óbito.

A comparação das distribuições das variáveis utilizadas no
pareamento dos RN do GC aos do GB foi feita com o uso do teste t de
Student para amostras pareadas (Kirkwood, 1988). A estimativa da
força da associação entre a corticoterapia e cada desfecho foi baseada
inteiramente na razão dos pares discordantes. Para a comparação dos
desfechos binários entre os dois grupos utilizou-se o teste de quiquadrado de McNemar (Hennekens e Buring, 1987).
Para os desfechos categóricos com mais de dois valores, foi
usado o teste de simetria assintótica (Bowker, 1948; Cleves, 1997)
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No caso das variáveis quantitativas, a comparação foi feita com uso
do teste de Wilcoxon (Kirkwood, 1988).
No caso dos desfechos em que o uso de betametasona
apresentou associação com ocorrência significativamente menor de
complicações ou óbito foi calculado o número necessário para tratar
(NNT) para evitar o desfecho (Laupacis et al., 1988).
Construíram-se as curvas com as estimativas de sobrevida de
Kaplan-Meier dos RN dos dois grupos. Para comparar as funções de
sobrevida dos dois grupos foi utilizado o teste de log-rank (Bland e
Altman, 2004).
Para comparar a ocorrência de óbito em RN que apresentaram a
DMH nos dois grupos calculou-se o risco relativo e seu respectivo
intervalo de confiança de 95% e utilizou-se o teste de qui-quadrado
(Kirkwood, 1988).
A análise estatística foi feita com uso do programa STATA
(versão 9.0).
Admitiu-se nível de significância estatística de p < 0,05.

4.3 Caracterização da população estudada: gestantes
e RN
4.3.1 Características do Grupo Betametasona

A idade das gestantes variou de 21 anos a 43 anos (com média
de 31 anos e desvio-padrão de 5,3 anos). Em termos de raça, 19
pacientes eram não brancas (12, brancas).
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Em relação ao antecedente obstétrico, oito gestantes eram
primigestas; nove, secundigestas e, 14, tercigestas ou mais. (A
paridade variou entre zero e quatro, com média de 1,3 e desviopadrão de 1,3). O número de abortamentos prévios variou de zero
a três, com média de 0,6, desvio-padrão de 1,3.
Quanto às doenças maternas, a mais freqüente foi a síndrome
hipertensiva, diagnosticada em 26 gestantes (20 hipertensas crônicas
em associação ou não com doença hipertensiva específica da
gestação, seis com doença hipertensiva específica da gestação).
Houve, ainda, diagnóstico de colagenose (três casos), cardiopatia (um
caso, com diagnóstico concomitante de síndrome hipertensiva) e
trombofilia (um caso). Uma paciente não apresentava nenhuma
enfermidade.
Em relação ao IPV do DV no momento da indicação do uso do
corticóide, seu valor mostrou-se de 0,43 a 1,31, com média de 1,01,
desvio-padrão de 0,25 e mediana de 1,09.
As indicações para interrupção da gestação foram o valor
do IPV do DV de 1,00 a 1,50 em 20 casos, presença de diástole
reversa

na

artéria

umbilical

em

um

caso,

anormalidades

de

cardiotocografia em quatro pacientes, oligoâmnio em cinco casos e IG
junto a 34 semanas em um caso.
Todos os partos foram cesáreos e as anestesias, raquidianas.
A IG ao parto variou de 26,3 semanas a 34 semanas, com
média de 29,4 semanas e desvio-padrão de 1,8 semanas. Na
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distribuição do gênero dos RN, o feminino constituiu 18 casos,
enquanto o masculino, 13.
O peso dos recém-nascidos esteve entre 500g e 1370g, com
média de peso de 791,0g e desvio-padrão de 230,4g. Vinte e quatro
RN pesaram menos de 1000g. Vinte e nove RN foram classificados
como pequenos para a IG; os restantes foram adequados para a IG.
A análise da gasometria arterial do cordão umbilical
revelou o valor do pH entre 7,06 e 7,29, com média de 7,19 e desviopadrão de 0,06, tendo havido catorze RN com pH inferior a 7,20 e três
RN com pH inferior a 7,10. O BE variou entre – 3,0 e – 22,8, com sete
RN com valor de BE inferior a –12,0.
4.3.2 Características do Grupo Controle
A idade das gestantes variou de 16 anos a 41 anos (com média
de 29 anos e desvio-padrão de 6,1 anos). Em termos de raça, 21
pacientes eram brancas (10, não brancas).
Em relação ao antecedente obstétrico, 14 gestantes eram
primigestas; 11, secundigestas e, seis, tercigestas ou mais. A
paridade variou entre zero e quatro, com média de 0,7 e desviopadrão de 0,9. O número de abortamentos prévios variou de zero a
um (seis casos com um abortamento).
Quanto às doenças maternas, a mais freqüente foi a síndrome
hipertensiva, diagnosticada em 23 gestantes (15 hipertensas crônicas
em associação ou não com doença hipertensiva específica da
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gestação, 6 com doença hipertensiva específica da gestação, duas
com síndrome HELLP). Houve, ainda, diagnóstico de colagenose (três
casos) e de hipotireoidismo (um caso). Quatro pacientes não
apresentavam nenhuma enfermidade.
Em relação ao IPV do DV no momento da indicação do uso do
corticóide, seu valor mostrou-se de 0,61 a 1,50, com média de 1,01,
desvio-padrão de 0,22 e mediana de 1,01.
As

indicações

para

interrupção

da

gestação

foram

anormalidades da cardiotocografia em 13 pacientes, presença de
diástole reversa na artéria umbilical em sete casos, oligoâmnio em 10
gestantes e diagnóstico da síndrome HELLP em uma paciente.
Todos os partos foram cesáreos e as anestesias, raquidianas.
A IG ao parto variou de 26,7 semanas a 33,4 semanas, com
média de 29,3 semanas e desvio-padrão de 1,9 semanas. Na
distribuição do gênero dos RN, o masculino constituiu 18 casos e o
feminino, 13.
O peso dos recém-nascidos esteve entre 470g e 1445g, com
média de peso de 797,4g e desvio-padrão de 237,1g. Vinte e quatro
RN pesaram menos de 1000g. Vinte e oito RN foram classificados
como pequenos para a IG; os demais foram adequados para a IG.
A análise da gasometria arterial do cordão umbilical, de
valores disponíveis de 26 RN, revelou o valor do pH entre 6,96 e 7,27,
com média de 7,19 e desvio-padrão de 0,06, tendo havido onze RN
com pH inferior a 7,20 e um RN com pH inferior a 7,10. O BE variou
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de –4,3 a – 18,1 e quatro RN apresentaram valor de BE inferior a –
12,0.
4.3.3

Comparação

das

variáveis

usadas

no

pareamento individual
Como esperado, em função do pareamento dos RN segundo IPV
do DV, IG ao nascimento e peso ao nascimento, os dois grupos não
apresentam diferenças significativas quanto à distribuição dessas
variáveis (Tabela 1).
Tabela 1 - Apresentação dos RN estudados (31 do Grupo Betametasona
e 31 do Grupo Controle) quanto à idade gestacional e peso
ao nascimento e IPV do DV - HCFMUSP – fev 2000 a jul 2006
DesvioMediana Mínimo Máximo
padrão

Grupo

Média

p*

Idade
gestacional
(semanas)
Betametasona
Controle

29,4
29,3

1,8
1,9

28,6
28,7

26,3
26,7

34,0
33,4

0,73

IPV do DV
Betametasona
Controle

1,01
1,01

0,25
0,22

1,09
1,01

0,43
0,61

1,31
1,50

0,92

Peso ao
nascimento
(gramas)
Betametasona
Controle

791,0
797,4

230,4
237,1

750,0
710,0

500,0
470,0

1370,0
1445,0

0,39

*p correspondente ao teste t de Student para amostras pareadas ‘
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Ao nascimento, a avaliação do índice de Apgar demonstrou
17 RN do GC e três RN do GB com valores de 1o minuto inferior a
três. Quando analisados os pares de RN dos dois grupos, verificouse que em 15 pares (48,4%) somente o RN do GC apresentou índice
de Apgar de 1o minuto inferior a três e em um par somente o RN do
GB teve o índice inferior a três, representando diferença estatística
significativa (p < 0,001 - Tabela 2 e Gráfico 1).
Tabela 2 - Distribuição dos pares de RN estudados (31 do Grupo
Betametasona e 31 do Grupo Controle) quanto à
classificação dos índices de Apgar de 1o minuto HCFMUSP – fev 2000 a jul 2006
Grupo Betametasona
Apgar de 1o min
≥3
<3
Total
n
%
n
%
n
%
≥3

13

41,9

1

3,2

14

45,2

<3

15

48,4

2

6,5

17

54,8

Total
28
90,3
3
p correspondente ao teste de McNemar < 0,001

9,7

31

100,0

GrupoControle
Apgar de
1o min

Gráfico 1 – Representação dos pares de RN estudados (31 do Grupo
Betametasona e 31 do Grupo Controle) quanto à
classificação dos índices de Apgar de 1o minuto HCFMUSP – fev 2000 a jul 2006
%

Índice de Apgar de 1´
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p < 0,001
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Dezessete RN do GC e nove RN do GB tiveram índice de

Apgar de 5o minuto inferior a sete. Quando observados os pares
de RN dos dois grupos, houve discordância desse parâmetro em 18
pares. Em 13 pares (41,9%), somente o RN do GC apresentou
índice de Apgar do 5o minuto inferior a sete e em cinco, apenas o
RN do GB teve esse índice inferior a sete (p = 0,06 - Tabela 3).
Tabela 3 - Distribuição dos pares de RN estudados (31 do Grupo
Betametasona e 31 do Grupo Controle) quanto à
classificação dos índices de Apgar de 5o minuto HCFMUSP – fev 2000 a jul 2006
Grupo Betametasona
Apgar de 5o min
≥7
<7
Total
n
%
n
%
n
%
Grupo Controle
Apgar de
5o min

≥7

9

29,0

5

16,1

14

45,2

<7

13

41,9

4

12,9

17

54,8

Total

22

71,0

9

29,0

31

100,0

p correspondente ao teste de McNemar = 0,06

Apenas um RN (do GB) não foi encaminhado à UTI. Na
análise pareada, considerados os 30 pares de RN em que ambos
foram internados em UTI, o tempo de permanência na unidade não
se revelou diferente, do ponto de vista estatístico (Tabela 4).
Tabela 4 - Apresentação dos pares de RN (30 do Grupo Betametasona
e 30 do Grupo Controle) internados em UTI, quanto ao
tempo de permanência, em dias (médias, desvios-padrões,
medianas, mínimos e máximos) - HCFMUSP – fev 2000 a
jul 2006

Grupo

Tempo de UTI (dias)
Média Desvio-padrão Mediana Mínimo Máximo

Betametasona 44,8
41,6
32,5
Controle
40,5
45,9
31,5
p correspondente ao teste de Wilcoxon = 0,82

4,0
1,0

182,0
190,0
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Quanto ao tempo de internação até a alta hospitalar (e,
portanto,

desconsiderados

os

óbitos),

não

houve

diferença

significativa, se avaliados os dois grupos como um todo (análise
não-pareada - Tabela 5).

Tabela 5 - Apresentação dos 31 RN que sobreviveram (21 do Grupo
Betametasona e 10 do Grupo Controle) quanto ao tempo
de internação hospitalar em dias (médias, desviospadrões, medianas, mínimos e máximos) - HCFMUSP – fev
2000 a jul 2006
Tempo de internação (dias)
Grupo
n Média Desvio-padrão Mediana Mínimo Máximo
Betametasona 21 74,7
42,6
65,0
31,0
193,0
Controle
10 88,1
59,0
60,0
27,0
210,0
p correspondente ao teste de Wilcoxon = 0,54

Ainda quanto ao tempo de internação, a análise pareada,
considerados os sete pares em que os dois RN sobreviveram,
demonstrou diferença significativa entre eles, com menor duração
no GB (p=0,04 - Tabela 6).

Tabela 6 - Apresentação dos sete pares de RN do Grupo Betametasona
e do Grupo Controle em que ambos sobreviveram, quanto
ao tempo de internação hospitalar em dias (médias,
desvios-padrões, medianas, mínimos e máximos) HCFMUSP – fev 2000 a jul 2006
.
Tempo de internação (dias)
Grupo
Média Desvio-padrão Mediana Mínimo Máximo
Betametasona 44,6
12,0
40,0
31,0
65,0
Controle
68,7
36,9
58,0
27,0
145,0
p correspondente ao teste de Wilcoxon = 0,04
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A IOT fez-se necessária em 25 RN (80,6 %) do GB e em 26 RN
(83,9%) do GC. Na análise pareada, não foram observadas diferenças
significativas, com quatro pares (12,9%) em que somente o RN do GC
foi intubado e com outros três pares (9,7%) em que apenas o RN do
GB necessitou desse recurso (Tabela 7).
Tabela 7 - Distribuição dos pares de RN (31 do Grupo Betametasona e
31 do Grupo Controle) quanto à IOT ao nascimento HCFMUSP – fev 2000 a jul 2006
Grupo Betametasona
IOT
Não
Sim
Total
n
%
n
%
n
%
Grupo Controle
IOT

Não

2

6,5

3

9,7

5

16,1

Sim

4

12,9

22

71,0

26

83,9

Total

6

19,4

25

80,6

31

100,0

p correspondente ao teste de McNemar = 0,71

Quanto aos 25 pares (80,6%) de RN em que ambos foram
intubados, a comparação da duração da IOT não revelou diferença
significativa entre os grupos (p = 0,45 - Tabela 8).
Tabela 8 - Apresentação dos 25 pares de RN
do Grupo Controle), submetidos à
ao tempo de intubação, em dias
medianas, mínimos e máximos) 2006

Grupo

(do Grupo Betametasona e
IOT ao nascimento, quanto
(médias, desvios-padrões,
HCFMUSP – fev 2000 a jul

Tempo de IOT (dias)
Média Desvio-padrão Mediana Mínimo Máximo

Betametasona 23,4
23,6
17,0
Controle
17,8
17,1
7,0
p correspondente ao teste de Wilcoxon = 0,45.

1,0
1,0

82,0
52,0
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Em relação ao uso de CPAP e de suplemento de oxigênio,
os pares dos grupos distribuíram-se estatisticamente de forma
semelhante (Tabelas 9 e 11, respectivamente). Nos sete pares
(22,6%) em que ambos os RN necessitaram de CPAP, não houve
diferença significativa quanto à duração desse uso (Tabela 10). Nos
sete pares (22,6%) em que ambos os RN precisaram de suplemento
de oxigênio, não se verificou diferença significativa quanto à duração
desse uso (Tabela 12).
Tabela 9 - Distribuição dos pares de RN (31 do Grupo Betametasona e
31 do Grupo Controle) quanto ao uso de CPAP - HCFMUSP –
fev 2000 a jul 2006
Grupo Betametasona
Uso de CPAP
Não
Sim
Total
n
%
n
%
n
%
Grupo Controle
Uso de CPAP

Não

9

29,0

8

25,8

17

54,8

Sim

7

22,6

7

22,6

14

45,2

Total

16

51,6

15

48,4

31

100,0

p correspondente ao teste de McNemar = 0,80
Tabela 10 - Apresentação dos 7 pares dos Grupos Betametasona e
Controle em que ambos os RN usaram CPAP, quanto ao
tempo de uso, em dias (médias, desvios-padrões,
medianas, mínimos e máximos) - HCFMUSP – fev 2000 a
jul 2006

Grupo

Tempo de uso de CPAP (dias)
Média Desvio-padrão Mediana Mínimo Máximo

Betametasona
8,1
7,9
3,0
Controle
9,3
12,8
2,0
p correspondente ao teste de Wilcoxon = 0,80.

1,0
1,0

20,0
30,0
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Tabela 11 - Distribuição dos pares de RN (31 do Grupo Betametasona e
31 do Grupo Controle) quanto ao uso de suplemento de
oxigênio - HCFMUSP – fev 2000 a jul 2006
Grupo Betametasona
Uso de Suplemento de Oxigênio
Não
Sim
Total
n
%
n
%
n
%
Grupo Controle
Uso de Suplemento de
Oxigênio

Não

5

16,1

13

41,9

18

58,1

Sim

6

19,4

7

22,6

13

41,9

35,5

20

64,5

31

100,0

Total 11

p correspondente ao teste de McNemar = 0,11
Tabela 12 - Apresentação dos 7 pares dos Grupos Betametasona e
Controle em que ambos os RN usaram suplemento de
oxigênio, quanto ao tempo de uso, em dias (médias,
desvios-padrões, medianas, mínimos e máximos) HCFMUSP – fev 2000 a jul 2006
Tempo de uso de suplemento de oxigênio (dias)
Grupo
Média Desvio-padrão Mediana Mínimo Máximo
Betametasona 4,6
3,6
6,0
Controle
7,4
5,9
6,0
p correspondente ao teste de Wilcoxon = 0,13

No

tocante

ao

tempo

total

de

1,0
2,0

uso

10,0
19,0

de

suporte

respiratório, os grupos não diferiram (Tabela 13).
Tabela 13 - Apresentação dos pares de RN (31 do Grupo Betametasona
e 31 do Grupo Controle) quanto ao tempo de uso de
suporte respiratório, em dias (médias, desvios-padrões,
medianas, mínimos e máximos) - HCFMUSP – fev 2000 a jul
2006
Tempo de uso de suporte respiratório (dias)
Grupo
Média Desvio-padrão Mediana Mínimo Máximo
Betametasona 29,7
28,8
18,0
Controle
31,2
42,4
9,0
p correspondente ao teste de Wilcoxon = 0,89

0,0
1,0

110,0
190,0
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Receberam surfactante exógeno, 16 RN (51,6%) do GB e
21 RN (67,7%) do GC. Em termo da análise pareada, não se obteve
diferença estatisticamente significativa (Tabela 14).

Tabela 14 - Distribuição dos 62 RN (31 do Grupo Betametasona e 31 do
Grupo Controle) quanto ao uso de surfactante exógeno HCFMUSP – fev 2000 a jul 2006
Grupo Betametasona
Uso de Surfactante
Não
Sim
Total
n
%
n
%
n
%
Grupo Controle
Uso de Surfactante

Não

8

25,8

2

6,5

10

32,3

Sim

7

22,6

14

45,2

21

67,7

Total

15

48,4

16

51,6

31

100,0

p correspondente ao teste de McNemar = 0,10

Na

avaliação

do

número de doses de surfactante

exógeno dos 14 pares em que ambos os RN fizeram esse uso, os
dois grupos distribuíram-se de modo significativamente diferente
(p=0,007): o GB apresentou mais RN que usaram uma dose e, o GC,
mais RN que receberam duas ou três doses, conforme exposto na
Tabela 15 e no Gráfico 2.
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Tabela 15 - Distribuição dos 14 pares dos Grupos Betametasona e
Controle em que ambos os RN receberam surfactante
exógeno, quanto ao número de doses - HCFMUSP – fev
2000 a jul 2006
.

Grupo Betametasona
Uso de Surfactante
Uma
Duas ou três
Total
n %
n
%
n
%

Grupo Controle
Uso de Surfactante

Uma

1

7,1

1

7,1

2

14,3

Duas ou três

10 71,4

2

14,3

12 85,7

Total

11 78,6

3

21,4

14 100,0

p correspondente ao teste de McNemar = 0,007

Gráfico 2 – Representação dos 14 pares dos Grupos Betametasona e
Controle em que ambos os RN receberam surfactante
exógeno, quanto ao número de doses - HCFMUSP – fev
2000 a jul 2006
Doses de Surfactante

%
80

p = 0,007
60
DISCORDANTES
40

CONCORDANTES

20

0
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GC: uma

GB : duas ou três
GC: duas ou três

GB: uma
GC: duas ou três

GB : duas ou três
GC: uma
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Com relação à ocorrência de complicações na evolução dos
31 pares de RN durante a permanência no berçário, não houve
diferença estatisticamente significativa quanto à DMH. Em 10 pares
(32,2%) somente o RN do GC teve esse diagnóstico e, em cinco
(16,1%), apenas o do GB (Tabela 16).

Tabela 16 - Distribuição dos pares de RN estudados (31 do Grupo
Betametasona e 31 do Grupo Controle) quanto à
ocorrência de DMH - HCFMUSP – fev 2000 a jul 2006
Grupo Betametasona
DMH
Não
Sim
Total
n
%
n
%
n
%
Grupo
Controle
DMH

Não

6

19,4

5

16,1

11

35,5

Sim

10

32,2

10

32,3

20

64,5

Total

16

51,6

15

48,4

31

100,0

p correspondente ao teste de McNemar = 0,20

Analisando-se o diagnóstico de DMH e a ocorrência de

óbito do RN, notou-se que, dentre os 20 RN do GC diagnosticados
com DMH, 17 RN (85,0%) foram a óbito. Em contrapartida, dentre os
15 RN do GB que desenvolveram a DMH, seis (40,0%) foram a óbito.
Assim, a mortalidade dos RN que tiveram DMH foi 50% mais baixa
entre os RN cujas mães receberam betametasona (risco relativo =
0,47; intervalo de confiança de 95%: 0,25 a 0,90; p = 0,006 – Tabela
17).
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Tabela 17 - Distribuição dos 35 RN com diagnóstico de DMH (15 RN do
Grupo Betametasona e dos 20 RN do Grupo Controle)
quanto à ocorrência de óbito - HCFMUSP – fev 2000 a jul
2006

Óbito de RN com DMH
Sim
Total
Grupo
n
%
n
%
n
%
Controle
3
15,0
17
85,0
20
100,0
Betametasona
9
60,0
6
40,0
15
100,0
Total
12
34,3
23
67,7
35
100,0
p correspondente ao teste de qui-quadrado = 0,006
Não

O diagnóstico de DBP, que requer o mínimo de 28 dias de
sobrevida, ocorreu em sete RN (25,9%) dos 27 RN do GB que
puderam ser avaliados e em 10 RN (47,6%) dos 21 RN do GC que
puderam ser apreciados. Analisados os 17 pares em que ambos os RN
puderam ser avaliados quanto à DBP, houve oito pares (47,1%) em
que somente o RN do GC apresentou a enfermidade e um par (5,9%)
em que apenas o RN do GB teve esse diagnóstico, com diferença
significativa entre os grupos (Tabela 18 e Gráfico 3).
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Tabela 18 - Distribuição dos 17 pares de RN do Grupo Betametasona e
do Grupo Controle avaliados quanto à ocorrência de DBP HCFMUSP – fev 2000 a jul 2006

n
Grupo
Controle
DBP

Grupo Betametasona
DBP
Não
Sim
Total
%
n
%
n
%

Não

6

35,3

1

5,9

7

41,2

Sim

8

47,1

2

11,8

10

58,8

Total

14

82,4

3

17,6

17

100,0

p correspondente ao teste de McNemar = 0,02

Gráfico 3 – Representação dos 17 pares de RN do Grupo Betametasona
e do Grupo Controle avaliados quanto à ocorrência de DBP HCFMUSP – fev 2000 a jul 2006
Diagnóstico de DBP

%
50,0
45,0
40,0
35,0

p = 0,02
CONCORDANTES
DISCORDANTES
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20,0
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10,0
5,0
0,0
GB: sim
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GB: não
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GC: não
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Considerados os 17 RN do GB e os 19 RN do GC que puderam
ser avaliados quanto ao diagnóstico de DBP, calculou-se o NNT para
evitar a DBP em um RN. O NNT obtido foi 3,2, com intervalo de
confiança de 95% de 1,7 a 35,9.

A HIC foi diagnosticada em sete RN (22,6%) do GB e em 11 RN
(35,5%) do GC. Quanto à análise pareada, não houve diferença entre
os grupos (Tabela 19).

Tabela 19 - Distribuição dos pares de RN estudados (31 do Grupo
Betametasona e 31 do Grupo Controle) quanto à
ocorrência de HIC - HCFMUSP – fev 2000 a jul 2006
Grupo Betametasona
HIC
Não
Sim
Total
n
%
n
%
n
%
Grupo
Controle
HIC

Não

16

51,6

4

12,9

20

64,5

Sim

8

25,8

3

9,7

11

35,5

Total

24

77,4

7

22,6

31

100,0

p correspondente ao teste de McNemar = 0,25
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O diagnóstico de ROP, que requer o mínimo de 28 dias de
sobrevida, ocorreu em 11 RN (47,8%) dos 23 RN do GB que puderam
ser avaliados e em 12 RN (70,6%) dos 17 RN do GC que puderam ser
apreciados. Quinze foram os pares em que ambos os RN puderam ser
avaliados, não tendo havido diferença significativa entre os mesmos
(Tabela 20).

Tabela 20 - Distribuição dos 15 pares dos Grupos Betametasona e
Controle em que ambos os RN foram avaliados quanto á
ocorrência de ROP - HCFMUSP – fev 2000 a jul 2006
Grupo Betametasona
ROP
Não
Sim
Total
n
%
n
%
n
%
Grupo
Controle
ROP

Não

4

26,7

1

6,7

5

33,3

Sim
Total

6
10

40,0
66,7

4
5

26,7
33,3

10
15

66,7
100,0

p correspondente ao teste de McNemar = 0,06

No que se referiu ao diagnóstico de PCA, o mesmo ocorreu em
6 RN (19,4%) do GB e em 19 RN (61,3%) do GC. A análise pareada
revelou diferença estatisticamente significativa entre os pares dos dois
grupos (p=0,002), com 15 pares em que o único RN acometido era do
GC e com 2 pares em que o único com PCA era do GB (Tabela 21 e
Gráfico 4).
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Tabela 21 - Distribuição dos pares de RN estudados (31 do Grupo
Betametasona e 31 do Grupo Controle) quanto à
ocorrência de PCA - HCFMUSP – fev 2000 a jul 2006
Grupo Betametasona
PCA
SIM

Não

Grupo
Controle
PCA

Total

n

%

n

%

n

%

Não

10

32,3

2

6,5

12

38,7

Sim

15

48,4

4

12,9

19

61,3

25

80,6

6

19,4

31

100,0

Total

p correspondente ao teste de McNemar = 0,002

Gráfico 4 – Representação dos pares de RN estudados (31 do Grupo
Betametasona e 31 do Grupo Controle) quanto à ocorrência
de PCA - HCFMUSP – fev 2000 a jul 2006

%
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p = 0,002
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DISCORDANTES
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0,0
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GC: não

GB: não
GC: sim
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O NNT para evitar a PCA em um RN foi 2,4 (com intervalo de
confiança de 95% de 1,6 a 5,0).
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Houve diagnóstico de ECN em um RN (3,2%) de cada grupo. À
análise pareada, não houve diferença entre os grupos (Tabela 22).

Tabela 22 - Distribuição dos pares de RN estudados (31 do Grupo
Betametasona e 31 do Grupo Controle) quanto à
ocorrência de ECN - HCFMUSP – fev 2000 a jul 2006
Grupo Betametasona
ECN
Não
Sim
Total
n
%
n
%
n
%
Grupo
Controle
ECN

Não

29

93,5

1

3,2

30

96,8

Sim

1

3,2

0

0,0

1

3,2

3,2

31

100,0

Total
30
96,8
1
p correspondente ao teste de McNemar > 0,99

Em termos da ocorrência de sepse, houve diagnóstico em 21
RN (67,7%) do GB e em 22 RN (71,0%) do GC. Na análise pareada,
os pares dos dois grupos distribuíram-se de modo semelhante (Tabela
23).
Tabela 23 - Distribuição dos pares de RN estudados (31 do Grupo
Betametasona e 31 do Grupo Controle) quanto à
ocorrência de sepse - HCFMUSP – fev 2000 a jul 2006

Grupo Controle
Sepse

Não

Grupo Betametasona
Sepse
Não
Sim
Total
n
%
n
%
n
%
1
3,2
8
25,8
9
29,0

Sim

9

29,0

13

41,9

22

71,0

Total
10 32,3
p correspondente ao teste de McNemar = 0,81

21

67,7

31

100,0
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Quanto ao tipo de sepse segundo o período de ocorrência
(somente precoce, somente tardia, precoce e tardia), os 13
pares (em que ambos apresentaram sepse) não diferiram (Tabela 24).

Tabela 24 - Distribuição dos 13 pares de RN do Grupo Betametasona e
RN do Grupo Controle em que ambos os RN apresentaram
diagnóstico de sepse, segundo o tipo (precoce, tardia,
precoce e tardia) - HCFMUSP – fev 2000 a jul 2006
Grupo Betametasona
Tipo de Sepse
Precoce
n

%

Tardia
n

Precoce

%

Precoce e
Tardia
n

2
15,4
1
7,7
1
Grupo
1
7,7
2
15,4
1
Controle Tardia
Sepse
- Precoce e
1
7,7
3
23,1
1
Período Tardia
Total
4
30,8
6
46,2
3
p correspondente ao teste de simetria assintótica = 0,80

Total

%

n

%

7,7

4

30,8

7,7

4

30,8

7,7

5

38,5

23,1

13 100,0

Ocorreram 10 óbitos (32,3%) no GB e 21 óbitos (67,7%) no
GC. A análise pareada relativa aos óbitos, sem levar em consideração
a época de ocorrência, revelou diferença significativa entre os grupos
(p = 0,008). Em 14 pares (45,2%) apenas o RN do GC foi a óbito e
em três pares (9,7%) houve óbito somente do RN do GB. Os dados
encontram-se na Tabela 25 e no Gráfico 5.
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Tabela 25 - Distribuição dos pares de 31 pares de RN do Grupo
Betametasona e do Grupo Controle avaliados quanto à
ocorrência de óbito - HCFMUSP – fev 2000 a jul 2006
Grupo Betametasona
Óbito
Não
Sim
Total
n
%
n
%
n
%
Grupo
Controle
Óbito

Não

7

22,6

3

9,7

10

32,3

Sim

14

45,2

7

22,6

21

67,7

21

67,7

10

32,3

31

100,0

Total

p correspondente ao teste de McNemar = 0,008

Gráfico 5 – Representação dos pares de RN estudados (31 do Grupo
Betametasona e 31 do Grupo Controle) quanto à ocorrência
de óbito - HCFMUSP – fev 2000 a jul 2006
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O NNT para evitar o óbito de um RN foi de 2,8 (intervalo de
confiança de 95%: de 1,7 a 8,2).
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A análise pareada relativa aos óbitos, considerada a época de
ocorrência do evento, também demonstrou diferença significativa
entre os grupos (p = 0,02). Em sete pares (22,6%), o RN do GC foi a
óbito nos primeiros sete dias e o RN do GB sobreviveu até a alta
hospitalar. Em seis pares (19,4%), o RN do GC foi a óbito após 28
dias de vida, ao passo que o RN do GB manteve-se vivo até a alta
hospitalar. Os dados estão na Tabela 26.
Tabela 26 - Distribuição dos 31 pares de RN do Grupo Betametasona e
do Grupo Controle avaliados quanto à ocorrência de óbito e
época do evento- HCFMUSP – fev 2000 a jul 2006

Não

Grupo Controle
Época do Óbito

n

%

Grupo Betametasona
Época do Óbito
Até 7
8 a 28
Após 28
dias
dias
dias

Total

n

%

n

%

n

%

n

%

Não

7 22,6

0

0,0

0

0,0

3

9,7

10

32,3

Até 7 dias

7 22,6

1

3,2

3

9,7

0

0,0

11

35,5

8 a 28 dias

1

3,2

0

0,0

0

0,0

0

0,0

1

3,2

19,4

0

0,0

1

3,2

2

6,5

9

29,0

21 67,7

1

3,2

4

12,9

5

16,1

Após 28 dias 6
Total

31 100,0

p correspondente ao teste de simetria assintótica = 0,02

Considerados somente os 31 RN que foram a óbito, foi possível
notar que durante os sete primeiros dias de vida o óbito ocorreu em
11 RN do GC e em um RN do GB. A maior porcentagem de óbitos do
GB ocorreu após 28 dias de vida (Gráfico 6).
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Gráfico 6 – Representação dos 31 RN que foram a óbito (10 do Grupo
Betametasona e 21 do Grupo Controle) quanto à época de
ocorrência do evento - HCFMUSP – fev 2000 a jul 2006
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Época de ocorrência do óbito

A causa principal de óbito e suas proporções de ocorrência
nos dois grupos encontram-se no Gráfico 7.
Gráfico 7 - Distribuição de 10 óbitos do Grupo Betametasona e 21 óbitos
do Grupo Controle, segundo a causa principal - HCFMUSP –
fev 2000 a jul 2006
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A sobrevida dos RN do GB foi maior do que a dos RN do GC,
com p= 0,01. O risco de óbito dos RN do GB foi 60% menor do que os
do GC, com hazard ratio de 0,40 e intervalo de confiança de 0,19 a
0,84. As estimativas da probabilidade de sobrevida são apresentadas
no Gráfico 8.

Gráfico 8 - Estimativas de probabilidade de sobrevida de Kaplan-Meier
dos 62 RN estudados ( 31 RN do Grupo Betametasona e 31
RN do Grupo Controle)- HCFMUSP – fev 2000 a jul 2006

p correspondente ao teste de log-rank para a igualdade das funções de
sobrevida = 0,01
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Para o pleno sucesso da transição da vida intra-uterina para a
extra-uterina, o feto necessita estar suficientemente nutrido e maduro
para se adaptar às condições extremamente diferentes com que se
deparará fora do ambiente materno. Nas gestações de alto risco, a
nutrição e o desenvolvimento orgânico fetais podem receber influências
negativas das doenças maternas que, ao conturbar o funcionamento
completo de órgãos e sistemas relacionados à evolução da gravidez,
produzem RNPT e fragílimos.
Contam-se, hoje em dia, muitas pesquisas que descrevem a
associação entre a anormalidade da dopplervelocimetria das artérias
umbilicais e a asfixia perinatal, com desfechos pós-natais desfavoráveis.
Nesse cenário, o estudo de fetos submetidos à insuficiência placentária
desperta grande interesse, sobretudo pela alta freqüência de restrição de
crescimento

e

elevada

morbidade

neonatal

em

associação

à

prematuridade (Rochelson et al., 1987; Karsdorp et al., 1994; Francisco
et al., 2000; Miyadahira, 2002; Alves, 2006).
O avanço tecnológico da Obstetrícia possibilita a avaliação global
do feto, compondo um conjunto de informações que constituem os
subsídios para as condutas médicas mais adequadas nos casos de
insuficiência placentária grave, sejam elas conservadoras ou resolutivas.
Com a disponibilidade e o emprego de múltiplas técnicas para o
acompanhamento desses casos, com destaque para a cardiotocografia, o
perfil biofísico fetal e a dopplervelocimetria, a assistência obstétrica em
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nível de cuidados superespecializados atinge altos graus de satisfação. No
presente Serviço, isso se torna possível pelo cumprimento rigoroso dos
passos preconizados por protocolo específico elaborado para casos de DZ
ou DR (Zugaib et al., 2000), que inclui a internação hospitalar dessas
pacientes e a monitoração intensiva do binômio materno-fetal.
Em que pese o domínio na cronologia da interrupção da gravidez, a
problemática principal é o prognóstico pós-natal, com altos índices de
insucesso, muitos dos quais relacionados à prematuridade associada às
gestações com insuficiência da placenta, sobretudo à custa do parto
prematuro

eletivo.

Existem

indicações

precisas

de

interrupção

da

gestação com IG muito baixas (Baschat et al., 2007). Maulik (2006), em
estudo de revisão de 1126 casos com DZ ou DR, recomenda resolução
obstétrica com até 34 semanas de IG, na ausência de alterações que
justifiquem antecipação ainda maior do parto, a saber, ocorrência de DR,
fluxo sanguíneo ausente ou reverso no DV, oligoâmnio ou perfil biofísico
fetal de resultado inferior a seis.
Desde o primeiro trabalho sobre o tema, de Liggins e Howie
(1972), publicam-se diversas pesquisas a respeito do grande recurso de
estímulo para a maturação pulmonar fetal por meio da corticoterapia
antenatal. Em consonância com essa tendência mundial, a corticoterapia
antenatal para os casos de DZ ou DR passou a ser uma opção efetiva no
Serviço.
A partir de observações realizadas na própria Clínica Obstétrica do
HCFMUSP, em 2004 passou-se a preconizar o uso de corticóide em
gestações com DZ em caso de IG entre 26 semanas e 34 semanas,
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quando fossem observadas pelo menos uma das seguintes condições:
oligoâmnio ou IPV do DV com valores entre 1,0 e 1,5. A escolha desses
parâmetros teve por objetivo atingir duas premissas. A primeira era a
certeza de que a utilização de corticóide ocorresse apenas uma vez, ou
seja, ficando claro que se estava chegando ao limite em relação à
segurança da manutenção da gestação e da vitalidade fetal. A segunda
era que também houvesse condições para que o ciclo da corticoterapia
fosse completo. A faixa de valores de DV adotada compreendia
probabilidade de acidose no nascimento variando de 51% a 75%
(Francisco, 2002; Francisco et al., 2006), o que pareceu seguro,
considerando-se que o ciclo completo acarretaria mais, pelo menos, 48
horas de observação do caso clínico.

A revisão sistemática mais recente sobre o tema confirma
benefícios dessa corticoterapia antenatal, destacando os efeitos de
redução de óbitos neonatais, síndrome de desconforto respiratório,
hemorragia cerebroventricular, ECN, suporte respiratório, internações
em UTI e infecções sistêmicas nas primeiras 48 horas de vida
(Roberts e Dalziel, 2007). Em sua conclusão, a revisão apóia o uso
rotineiro do ciclo único antenatal de corticóide, citando que haveria
poucas exceções.
Nesse contexto, a literatura concernente carece de trabalhos
sobre o tema, abordando subgrupos, como constituem as gestações
com DZ ou DR. Tendo havido a oportunidade da execução de pesquisa
dessa natureza neste Serviço, conduziu-se estudo de coorte, visando
à análise de resultados pós-natais de dois grupos de RN: um deles

83
Discussão

com utilização antenatal da corticoterapia (entendido como “exposto”)
e outro sem esse uso (“controle”). Para tanto, fez-se necessária a
adequada seleção de casos, que possibilitassem a comparação
apropriada de desfechos relacionados à terapêutica em questão. Um
viés de seleção limitaria substancialmente as conclusões do estudo.
Nos

casos

de

DZ

ou

DR,

três

parâmetros

gestacionais

destacam-se como norteadores da conduta obstétrica: IG, peso ao
nascimento e condições de oxigenação fetal (ou estágio da resposta
hemodinâmica do feto à hipoxia, inferido pelo valor do IPV do DV).
Constituem, ainda, os principais fatores determinantes do prognóstico
pós-natal. Diante do exposto, foram essas as três variáveis escolhidas
para o pareamento dos RN dos dois grupos (GB e GC).
Para controlar o efeito de confusão das variáveis citadas
(associadas à ocorrência dos desfechos e à exposição “uso de
corticóide”, mas sem ser parte da cadeia causal entre uso de
betametasona e ocorrência dos desfechos) adotou-se a estratégia de
pareamento individual. Com o mesmo propósito, estabeleceram-se
diferenças mínimas entre os RN de cada par quanto às três variáveis
do pareamento.
Quanto aos resultados pós-natais do presente estudo, as
condições ao nascimento analisadas demonstraram melhores índices

de Apgar de 1o minuto no GB e uma tendência para esse
resultado

quanto

ao

Apgar de 5o minuto. Esses achados

concordam com os da Rede Brasileira de Pesquisas Neonatais (2004),
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que estudam 514 RNPT, de gestações únicas e múltiplas, sem
referência

à

insuficiência

placentária,

comparando

resultados

relacionados ao uso antenatal de corticóide (doses variadas) e
descrevem melhores índices de Apgar nos medicados, em comparação
com o grupo não-tratado. Também existe concordância com Meneguel
et al. (2003), que referem maiores médias dos índices de Apgar de 1o
e de 5o minutos de 410 RNPT, sendo 205 com uso antenatal de
betametasona (doses variadas) e 205 sem esse uso, com média de 31
semanas e menos de 34 semanas de IG ao nascimento.
O efeito protetor da corticoterapia em relação aos índices de
Apgar não pôde ser demonstrado pela revisão sistemática de Roberts
e Dalziel (2007), na análise de 1712 RN, oriundos de seis pesquisas.
Baixos valores de Apgar relacionam-se com maior grau de
acidose ao nascimento, verificada pela gasometria da artéria umbilical
(Socol et al., 1994; Victory et al., 2003; Francisco et al., 2006).
Porém, essa relação é evidente apenas quando considerados os
valores de pH ao nascimento inferiores a 7,05 (Ingemarsson et al.,
1997). Observe-se que nos casos deste estudo a freqüência de casos
com pH ao nascimento inferior a 7,05 foi de um RN no GC (nenhum
no GB), ou seja, a ocorrência foi muito baixa.
A despeito dos RN dos dois grupos apresentarem o mesmo grau
de comprometimento hemodinâmico (assegurado pelo pareamento
segundo os resultados da dopplervelocimetria do DV) e semelhança
na resposta metabólica (observada pelo pH ao nascimento, com

85
Discussão

destaque para a baixa freqüência de casos de valor inferior a 7,05), os
valores de Apgar diferiram entre os pares dos grupos. Faz-se
necessário, então, analisar a composição do índice de Apgar, em que
a

resposta

cardiopulmonar

do

RN assume grande importância

(American Academy of Pediatrics e American College of Obstetricians
and Gynecologists, 2006). Considerando-se o efeito da betametasona
na maturação pulmonar fetal, era realmente esperado que os valores
totais do índice de Apgar fossem superiores no GB devido à influência
direta e indireta nas pontuações decorrentes da função respiratória
(freqüência respiratória e grau de cianose) e até mesmo da freqüência
cardíaca.
Quanto ao tipo e duração da internação hospitalar, apenas um
RN (do GB) não foi encaminhado à UTI ao nascimento e não houve
diferença significativa entre os grupos quanto ao tempo de

permanência em UTI. A necessidade de internação dos RN de
gestações com DZ ou DR nesse tipo de unidade neonatal comprova a
gravidade e os riscos inerentes a esses casos. Nesse contexto,
descreve-se até 100% de necessidade de UTI por esses RN (Wang et
al., 1998) e pesquisas com RNPT de gestações de alto risco são
desenvolvidas exclusivamente com pacientes em UTI dada à alta
freqüência de uso por parte dos mesmos (Aucott et al., 2004; Karna
et al., 2005; Ahmed et al., 2006).
De

toda

maneira,

é

importante

informar

que

a

revisão

sistemática recente de Roberts e Dalziel (2007), a partir da análise de
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277 RNPT oriundos de duas pesquisas, sem distinção de casos com
insuficiência placentária, descreve redução nas admissões em UTI
associada à corticoterapia antenatal, com risco relativo de 0,80
(intervalo de confiança de 95%: 0,65 a 0,99).
Em termos do tempo total de internação no Berçário, no
presente trabalho a análise não-pareada dos 31 RN que sobreviveram
não os diferenciou. Contrariamente, a observação dos pares dos dois
grupos demonstrou diferença significativa, com duração menor da
internação dos RN do GB. Essa análise contou com número restrito de
pares de RN (sete), uma vez que exigia a sobrevida de ambos do par,
mas é mais um dado promissor em relação ao emprego da corticoterapia
para população semelhante. Esse efeito benéfico fica mais claro quando
se averigua o número absoluto de dias de internação desses RN e se
constata que o tempo mínimo foi de 27 dias, tendo havido RN que
recebeu alta hospitalar aos 145 dias de vida (na análise pareada) e aos
210 dias de vida (na análise não-pareada). A possibilidade de redução
desse tempo tem importância vital em diferentes âmbitos, tais como
médicos, sociais e econômicos.

Quanto ao uso de suporte respiratório, a grande maioria
dos RN desta pesquisa recebeu IOT, não tendo sido observada
diferença significativa entre os pares dos grupos. Isso já seria
esperado e é bem compreendido pelo fato de se tratarem de casos de
insuficiência placentária grave e baixo peso ao nascimento na sua
totalidade, ainda com prematuridade extrema de muito dos RN. Por
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esse motivo, fica inadequado comparar os presentes resultados com
os de outros trabalhos, como o da Rede Brasileira de Pesquisas
Neonatais (2004), que investiga RNPT, mas não exclusivamente
oriundos

de

gestações

com

DZ

ou

DR,

e

relata

decréscimo

significativo da necessidade de IOT nos casos tratados. Já Meneguel et
al. (2003), na análise de 410 RNPT, observam que a corticoterapia
não muda significativamente a necessidade de ventilação mecânica.
Quanto ao tempo de permanência em IOT, bem como
quanto ao uso e à duração de outro suporte ventilatório (CPAP e

suplemento de oxigênio), não foi observada diferença entre os
pares dos grupos, o que é discordante dos achados de Meneguel et al.
(2003) em relação à duração da ventilação mecânica, apenas
confirmando a gravidade dos casos analisados neste estudo.
Em termos da proporção de RN que receberam surfactante

exógeno, os pares dos GB e GC não apresentaram diferença
estatisticamente significativa. Isto deve ser compreendido da mesma
maneira que as avaliações acima discutidas (a respeito do suporte
respiratório) e se assemelha aos achados de Meneguel et al. (2003),
discordando daqueles descritos pela Rede Brasileira de Pesquisas
Neonatais (2004). Embora ambos os trabalhos não tenham abordado
RN de gestações com insuficiência placentária grave, é importante
ressaltar que, à semelhança do presente estudo, a pesquisa de
Meneguel et al. (2003) inclui RN com peso e IG estatisticamente
semelhantes nos dois grupos (tratado e não-tratado). Já o trabalho da
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Rede Brasileira de Pesquisas Neonatais abrangeu RN com peso e IG
ao nascimento maiores no grupo tratado, o que pode justificar os
resultados diferentes citados.
A revisão sistemática de 2007, avaliando 3 estudos, totalizando
421 RN, não evidencia diferença significativa quanto ao uso de
surfactante (Roberts e Dalziel, 2007). Todavia salienta a tendência de
redução da necessidade de surfactante no grupo com corticoterapia
antenatal, descrevendo risco relativo de 0,72, com intervalo de
confiança de 95% de 0,51 a 1,03.
Na

avaliação

do

número de doses de surfactante

exógeno recebido pelos 14 pares em que ambos os RN fizeram esse
uso, registrou-se diferença entre os grupos, sendo que os RN do GB
utilizaram mmenor número de doses de surfactante que os do GC,
indicando menor gravidade no acometimento dos RN do GB. Tem-se,
então, já aos primeiros dias de vida, uma idéia de diferença entre os
dois grupos em termos da gravidade do acometimento pulmonar,
além de considerável redução de custos na assistência ao RN.
Quanto à ocorrência de DMH, os pares de RN dos dois grupos
do presente estudo distribuíram-se de forma semelhante. Considerado
o total de RN de cada grupo, houve o diagnóstico da DMH em 48,4%
dos

RN

do

GB

e,

em

64,5%, do GC. O uso antenatal de

corticosteróides é associado à redução substancial de casos de DMH,
que não foi observada neste estudo, como também não foi pela Rede
Brasileira de Pesquisas Neonatais (2004). A revisão sistemática de

89
Discussão

Roberts e Dalziel (2007) avalia 21 estudos com 4038 RN e constata
redução significativa do risco de DMH, com risco relativo de 0,66 e
intervalo de confiança de 95% de 0,59 a 0,73.
Faz-se necessário frisar, mais uma vez, que a presente pesquisa
englobou apenas casos com insuficiência placentária grave, o que
difere muito das pesquisas disponíveis para comparação, explicando o
fato de a abordagem isolada do diagnóstico da DMH não ter
diferenciado os RN de um e outro grupo.
Analisando-se

a

evolução

clínica

dos

RN

que

apresentaram a DMH, notou-se que dentre os 15 RN do GB, seis
(40,0%) foram a óbito e, dos 20 RN do GC, 17 (85,0%) tiveram o
mesmo desfecho, denotando que a mortalidade dos RN que tiveram
DMH

foi

50%

menor

entre

aqueles

cujas

mães

receberam

betametasona (com risco relativo de 0,47 e intervalo de confiança de
95% de 0,25 a 0,90). Isso, somado ao menor número de doses de
surfactante dos pares dos RN do GB, permite a inferência de que a
DMH nesse grupo foi de menor gravidade, inclusive em função de não
se fazer uso profilático de surfactante no Serviço. Essa é uma
diferença de grande importância e sugere que estudos com subgrupos
como o do presente trabalho carecem de análises mais profundas do
que tão somente a análise de um desfecho binário.
No GB, 27 RN (87,1%) puderam ser avaliados com relação à

DBP e, no GC, 21 RN (67,7%). Houve diagnóstico de DBP em sete RN
(25,9%) do GB e, em 10 RN (47,6%), do GC. Embora de ocorrência
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alta nos dois grupos do presente trabalho, na comparação dos 17
pares em que ambos os RN puderam ser avaliados quanto à DBP, a
entidade foi significativamente menos freqüente no GB, indicando o
efeito protetor associado ao uso do corticóide.
Amorim et al. (1999), no estudo de casos provenientes de
gestações com pré-eclâmpsia grave, também observam ocorrência
significativamente menor de DBP no grupo com uso antenatal de
corticóide, de risco relativo de 0,20, porém com intervalo de confiança
de 95% entre 0,02 e 1,68. A revisão sistemática de Crowley (2006)
não verifica redução significativa de doença pulmonar crônica pelo uso
antenatal de corticóide.
Diagnosticou-se HIC em 22,6% dos RN do GB e em 35,5% dos
RN do GC. Quanto aos pares dos dois grupos, a freqüência do
diagnóstico de HIC foi semelhante. Também a Rede Brasileira de
Pesquisas

Neonatais

(2004)

descreve

ausência

de

diferença

significativa na ocorrência de HIC após corticoterapia antenatal,
porém o diagnóstico nesse trabalho relaciona-se apenas aos graus III
e IV da enfermidade.
Amorim et al. (1999), estudando o uso de corticóide em
gestações com pré-eclâmpsia grave, referem redução significativa de
HIC no grupo tratado, sem distinguir gradação da doença, como na
presente pesquisa. Da mesma forma, a revisão sistemática de Roberts
e Dalziel (2007) avalia 13 estudos com 2072 RN e confirma o efeito
protetor da corticoterapia antenatal na ocorrência geral de HIC.
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Buscando fatores de risco perinatais para HIC em RNPT, Ertan
et al. (2006) descrevem a relação significativa entre uso antenatal de
betametasona (sem especificação de número de ciclos) e redução do
risco da morbidade. Na presente pesquisa, essa diferença não foi
estatisticamente

significativa,

o

que

precisaria

ser

mais

bem

investigado, por exemplo, com aumento do número de RN avaliados
e, ainda, com a classificação dos RN segundo o grau da HIC, dado
este que não se mostrou disponível em todos os RN avaliados e que
impossibilitou tal análise.
Como a ocorrência de ROP é avaliada entre quatro e seis
semanas de vida, 23 RN do GB e 17 RN do GC puderam ser avaliados
com essa ocorrência. Houve o diagnóstico da doença em 11 RN
(47,8%) do GB e, em 12 RN (70,6%), do GC. A alta ocorrência de
ROP verificada nesta pesquisa pode se dever tanto à baixa IG e ao
baixo peso ao nascimento quanto à grande proporção de RN
classificados como pequenos para a IG (91,9% do total, sendo 90,3%
dos RN do GB e 93,5% dos do GC). Nesse contexto, Garite et al.
(2004) avaliam 29916 RNPT e observam maior freqüência de ROP
entre os RN com restrição de crescimento fetal e/ou pequenos para a
IG. Ressalte-se também que o fato de se considerar que a melhora no
seguimento pré-natal, incluindo a corticoterapia quando de risco de
parto

prematuro,

neonatais,

assim

reduzem

a

como

o

aprimoramento

mortalidade

proporcionalmente a prevalência da ROP.

neonatal

dos
e

cuidados
aumentam
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Na presente pesquisa, considerados os pares de RN dos dois
grupos, a avaliação quanto à ROP pôde ser realizada em 15 deles,
com discordância em 7 pares, 6 dos quais com diagnóstico de ROP
apenas no RN do GC, justificando a tendência à diferença significativa
(p=0,06). Nessa análise e na observação do número de diagnósticos
de ROP nos grupos como um todo, nota-se menos ROP no GB, o que
pode configurar diferença significativa na ampliação do número de RN
analisados, bem como na avaliação da gradação da doença, em busca
da redução da gravidade, um dos efeitos que se atribuem à
corticoterapia.
Destaque-se, ainda, que neste trabalho a totalidade dos RN que
sobreviveram até a época de avaliação oftalmológica foi examinada,
diferente do que é descrito em diferentes pesquisas recentes em que os
exames não atingem todos os RN (Ahmed et al., 2006; Lermann et al.,
2006). Isso tem importância absolutamente específica, uma vez que
determina diretamente a possibilidade de se evitar a cegueira atribuída à
ROP. Nesse contexto, o achado em questão reflete a qualidade e a
seriedade do atendimento neonatal prestado no Serviço do estudo.
O diagnóstico de PCA ocorreu em 19,4% dos RN do GB e em
61,3% dos RN do GC. A freqüência observada no GC não difere muito da
de Alves (2006), que relata 57,4 % de PCA dentre 68 RN oriundos de
gestações com DZ ou DR, também sem uso antenatal de corticóide.

Na análise comparativa entre os pares dos grupos, houve
diferença estatisticamente significativa, com 15 pares em que o único
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RN acometido era do GC e com 2 pares em que o único RN com PCA
era do GB. A indicação da proteção exercida pela betametasona no
tocante à PCA também é observada por Amorim et al. (1999) que,
estudando RN provenientes de gestações com pré-eclâmpsia grave,
relatam risco relativo de 0,27 (intervalo de confiança de 95%: 0,08 a
0,95) para os RN com uso antenatal de corticóide.
Diversas pesquisas buscam fatores de risco que predispõem os
RN de muito baixo peso ao nascimento a desenvolverem a DBP e
descrevem que, depois da prematuridade em si, a PCA e a sepse
associam-se com maior risco de DBP (Brown, 1979; Rojas et al.,
1995; Gonzalez et al., 1996). Considera-se que a comunicação
direita-esquerda no canal arterial patente causa aumento do fluxo
sanguíneo pulmonar e do fluido pulmonar, piorando a função
pulmonar e a troca gasosa, elevando o risco para DBP (Groneck et al.,
1994; Pierce e Bancalari, 1995). Nesse sentido, o efeito protetor da
corticoterapia tem importância amplificada.
No presente trabalho, calculou-se que seria necessário medicar
2,4 gestantes com betametasona para se evitar um caso de PCA (com
intervalo de confiança de 95% de 1,6 a 5,0). O valor do NNT e de seu
intervalo de confiança, considerada a gravidade representada pela
PCA bem como sua associação com outras morbidades, parece ser
mais um fator na justificativa do uso da corticoterapia antenatal em
questão.
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Quanto à ECN, foi diagnosticado um caso (3,2%) no GB e um
(3,2%) no GC, freqüências inferiores às menores descritas na
literatura pertinente, sem especificação de casos de insuficiência
placentária, que oscilam entre 3,9% e 22,4% (Uauy et al., 1991;
Lemons et al., 2001; The Canadian Neonatal Network, 2004). Levadas
em conta somente as gestações com DZ ou DR, Malcolm et al. (1991)
observam 53% dessa complicação e Alves (2006), em pesquisa deste
Serviço, com RN de gestações com DZ ou DR, relata 8,7% de ECN nos
103 casos.
Como a prematuridade é o fator de risco mais fortemente
associado ao desenvolvimento de ECN, a possibilidade da indução da
maturidade pela corticoterapia antenatal é tema de vários estudos
(Bauer et al., 1984; Engelhard et al., 1987; Israel et al., 1990;
Schiffrin et al., 1993; Buchmiller et al., 1994; Daniels e Orgeig,
2003), muitos dos quais apontando para o efeito benéfico da terapia
nessa área. A revisão sistemática de Roberts e Dalziel (2007), que
analisa resultados de oito estudos, englobando 1675 RN, afirma que a
administração antenatal de corticosteróides se associa com diminuição
do risco para ECN, relatando risco relativo de 0,46 (intervalo de
confiança de 95%: 0,29 a 0,74).
Diferentemente, Amorim et al. (1999), no estudo de RN
oriundos de gestações com pré-eclâmpsia grave, não notam diferença
significativa, embora relatem redução na freqüência do diagnóstico de
ECN relacionada à corticoterapia. Avaliando RNPT com uso antenatal
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de betametasona, Meneguel et al. (2003) também não notam
alteração na ocorrência de ECN.
Neste trabalho não se observou diferença entre os pares dos
dois grupos em termos da ocorrência de ECN e, portanto, não se
evidenciou

o

efeito

protetor

que

se

descreve

em

relação

à

corticoterapia antenatal. O principal motivo para isso é a baixa
freqüência de ECN no Serviço. Trata-se de Unidade Neonatal inserida
num hospital universitário de atendimento terciário.
Nesse

âmbito,

fatores

de

risco

para

ECN,

além

da

prematuridade em si, são extremamente controlados no Serviço em
questão, de modo a serem evitados. Com esse intuito, além de
obviamente se buscar evitar episódios de apnéia, tomam-se medidas
com

não

usar

rotineiramente

a

cateterização

umbilical,

iniciar

paulatinamente a dieta alimentar (evitando-se o aumento rápido do
volume da mesma) e introduzir leite humano na dieta tão logo
possível, uma vez que práticas contrárias constituem fatores de risco
para a doença (McKeown et al., 1992; Vieira e Lopes, 2003;
(Rodriguez Luis et al., 1981; Thilo et al., 1984).
Em termos do diagnóstico de sepse, a avaliação dos RN
revelou 67,7% no GB e 71,0% no GC, confirmando que RNPT são
altamente suscetíveis a infecções por múltiplos fatores, incluindo
suscetibilidade

intrínseca,

sujeição

maior

a

manipulações

e

procedimentos invasivos e internações hospitalares prolongadas. Cabe
supor que todos esses fatores tenham sido de maior monta nos RN do

96
Discussão

presente estudo, submetidos a restrição de oxigênio e nutrientes no
ambiente intra-uterino e nascidos com IG entre 26 semanas e 34
semanas (média de 29,3 semanas) e peso entre 470g e 1445g (média
de 794,2g). Fica claro que esses resultados também confirmam a
noção da proporcionalidade inversa entre o risco de sepse e a IG, em
especial dos RN com muito baixo peso ao nascimento (Ferrieri, 1990),
que contabilizaram a totalidade dos RN deste estudo.
A avaliação comparativa demonstrou que os pares dos dois
grupos foram semelhantes quanto à freqüência de sepse. A respeito
do tipo de sepse segundo o período de ocorrência (somente
precoce, somente tardia, precoce e tardia), os 13 pares em que
ambos

desenvolveram

a

doença

não

apresentaram

diferença

significativa. Schaap et al. (2001), examinando RNPT com restrição de
crescimento fetal, não notam alteração na freqüência de sepse.
Diferentemente, Amorim et al. (1999), no estudo de RN de
gestações com pré-eclâmpsia grave, verificam redução significativa na
ocorrência de sepse neonatal, com risco relativo de 0,59 (intervalo de
confiança de 95% de 0,36 a 0,97), e destacam que esse achado não
reforça

o

receio

da

sepse

neonatal

como

conseqüência

da

corticoterapia.
Roberts e Dalziel (2007), em revisão sistemática, analisam 1319
RN e referem que a corticoterapia antenatal diminui o risco de
infecção sistêmica nas primeiras 48 horas de vida, com risco relativo
de 0,56 (intervalo de confiança de 95%: 0,38 a 0,85).
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Na atualidade, o emprego rotineiro da corticoterapia antenatal,
associado ao avanço das técnicas de cuidados intensivos neonatais,
tem propiciado importante redução da mortalidade neonatal dos
RNPT.

Como

descrito

por

diversas

pesquisas

que

avaliam

a

corticoterapia para casos de risco de parto prematuro sem abordagem
específica da ocorrência de insuficiência placentária e de parto
prematuro eletivo, o presente estudo verificou impacto positivo do uso
antenatal de corticóide relacionado aos óbitos. Considerado cada
grupo como um todo, ocorreu óbito de 32,3% dos RN do GB e de
67,7% do GC.
Houve mortalidade significativamente menor dos RN do GB,
evidenciada também pela diferença estatística à análise pareada: em
45,2% dos pares apenas o RN do GC foi a óbito e em 9,7% ocorreu
somente o óbito do RN do GB. Meneguel et al. (2003), no estudo de 205
RNPT com uso antenatal de betametasona (doses variadas) e 205 sem
esse uso (com média geral de IG de 31 semanas e média de peso de
1290g), descrevem redução significativa de óbitos intra-hospitalares,
com odds ratio de 0,51 (intervalo de confiança de 95%: 0,38-0,82).

O benefício da corticoterapia antenatal sobre a mortalidade
também é verificado por Amorim et al. (1999). Esses autores,
examinando 100 RNPT com uso antenatal de betametasona e 100
RNPT sem o uso, relatam redução da mortalidade neonatal, com risco
relativo de 0,5 (intervalo de confiança de 95 % de 0,28 a 0,89).
Roberts e Dalziel (2007), na mais recente revisão sistemática do
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corticoterapia em casos de risco de parto prematuro, relatam
diminuição da mortalidade neonatal e calculam risco relativo de 0,69
(intervalo de confiança de 95%: de 0,68 a 0,81).
Por outro modo, Canterino et al. (2001) publicam estudo de
1161 RN, de nascimento entre 24 semanas e 34 semanas e entre
500g e 1750g de peso, não observando diminuição significativa na
mortalidade neonatal relacionada à corticoterapia antenatal, com valor
de 8% no grupo com corticoterapia e, 10,5%, no grupo sem esse uso.
Note-se, nessa pesquisa, a baixa mortalidade nos dois grupos
avaliados.
Certamente a significativa redução de óbitos associada aos
resultados relacionados à sobrevida representam o desenlace de
maior impacto da presente análise. A sobrevida dos RN do GB foi
significativamente maior do que a dos RN do GC, com cálculo de risco
de óbito para os RN do GB 60% menor do que o do GC. A Rede
Brasileira de Pesquisas Neonatais (2004) também relata aumento
significativo da sobrevida entre os RN no sentido do efeito protetor da
corticoterapia.
Apesar de alguns estudos, como o de Schaap et al. (2001), não
constatarem

diminuição

significativa

da

mortalidade

pela

corticoterapia em casos de restrição do crescimento fetal, a mesma foi
observada no presente trabalho, que incluiu grande maioria de RN
classificados como pequenos para a IG (90,3% no GB e 93,5% no
GC). O efeito protetor da corticoterapia antenatal deste estudo fica
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evidente pelo cálculo do NNT, segundo o qual foi necessário o uso
antenatal de corticóide em 2,8 casos para evitar o óbito de um RN,
com intervalo de confiança de 95% de 1,7 a 8,2. Halliday (2004), em
revisão sistemática sobre corticoterapia perinatal, refere que o uso
antenatal desse medicamento exibe NNT relacionado à mortalidade
neonatal, com valor de 23, com intervalo de confiança de 95% de 16
a 42.
Quanto à época de ocorrência dos óbitos, houve diferença
estatisticamente significativa entre os pares dos dois grupos desta
pesquisa. Analisados os 31 óbitos do estudo, no GC houve maior
proporção de óbitos neonatais precoces (52,4% do total de óbitos
desse grupo), concordante com os achados de piores índices de Apgar
e de uso de maior número de doses de surfactante pelos RN desse
grupo, confirmando o efeito protetor da corticoterapia antenatal. Por
outro lado, no GB ocorreram proporcionalmente mais óbitos neonatais
tardios (50% dos óbitos desse grupo), o que seria de se esperar, em
se tratando de casos originários de gravidezes com debilitação
acentuada da função placentária associada a comprometimento do
crescimento intra-útero, com nascimentos em IG muito precoces e
submetidos a internações hospitalares prolongadas.
Nesse âmbito, as causas principais dos óbitos concentraram-se
naquelas consideradas as mais comuns dentre os RNPT, sobretudo
com muito baixo peso ao nascimento, a saber, a hemorragia pulmonar
e a sepse, que se associam grandemente à prematuridade e à
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internação hospitalar prolongada. Do total de óbitos, 90% de cada
grupo teve como causa principal uma ou outra das citadas.
Apesar de estudos que avaliam os efeitos da betametasona
antenatal demonstrarem redução significativa na freqüência de DMH,
ROP, ECN no período pós-natal, nesta pesquisa isso não foi
observado. Esse fato pode ser atribuído ao pequeno número de casos
estudados aliado à baixa freqüência de certos eventos no Serviço,
cujo exemplo é a ECN, e até mesmo pelo eventual comportamento
distinto dos casos DZ ou DR, que são expostos a menor oferta de
nutrientes e de oxigênio, em relação àqueles em que a prematuridade
ocorre por atividade uterina inadequada em fases precoces da
gestação.
Na verdade, o maior objetivo era verificar redução na ocorrência
de complicações, como se descreve para os demais trabalhos
disponíveis, em que se aborda a corticoterapia antenatal para casos
de risco de parto prematuro, englobando população mais geral, sem
especificar a ocorrência de insuficiência placentária nem de parto
prematuro eletivo.
Na atualidade, discute-se o emprego da corticoterapia nos fetos
com crescimento restrito, sobretudo quanto aos possíveis efeitos
indesejáveis

e

a

longo

prazo,

tais

como

os

relacionados

ao

crescimento pós-natal. Estudo experimental recente descreve a
possibilidade de lesões cerebrais associadas à corticoterapia antenatal
em casos de restrição de crescimento fetal em ovelhas (Miller et al.,
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2007). Nesse sentido, embora ainda persistam dúvidas quanto ao
efeito do corticóide em fetos com restrição de crescimento, esta
pesquisa, ao menos no que concerne aos resultados pós-natais
durante a internação no berçário, demonstrou haver benefícios claros
na utilização desse medicamento. Não se observaram, também, piores
desfechos associados à corticoterapia nesses casos.
No campo da presente pesquisa, lacunas ainda existem e precisam
ser preenchidas. Nesse contexto, apesar dos benefícios que aqui ficaram
evidentes, ainda há muito que se estudar no sentido de minimizar os
efeitos da prematuridade bem como aqueles que podem ser considerados
colaterais ao uso da corticoterapia e que ainda são desconhecidos por
nós.

CONCLUSÕES

7
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O presente estudo, que avaliou pares de RNPT oriundos de
gestações com DZ ou DR e com uso ou não de ciclo único de
betametasona para maturação pulmonar fetal, permitiu concluir que a
corticoterapia antenatal relacionou-se, de forma significativa, a:

Melhores

condições

ao

nascimento,

com

redução

da

freqüência de índices de Apgar de primeiro minuto inferiores
a três;
Menos morbidade pós-natal, com uso de menor número de
doses de surfactante exógeno, redução da ocorrência de
displasia broncopulmonar e de persistência do canal arterial;
Menor mortalidade, com risco de óbito 60% inferior, e,
ainda, decréscimo da freqüência de óbitos dos casos com
doença das membranas hialinas.
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