Guia do Episódio de Cuidado

Distúrbios do Líquido Amniótico
1. INTRODUÇÃO
O líquido amniótico confere ao feto proteção física, funcional e homeostática. A quantidade do LA pode ser pressuposta pelo exame
clínico, porém o diagnóstico é ultrassonográfico. Duas técnicas principais são descritas: Índice de líquido amniótico (ILA) e Maior bolsão
vertical (MBV).
Para a obtenção dessas medidas, o transdutor de ultrassonografia deve ser disposto perpendicularmente ao plano do solo.

2. CLASSIFICAÇÃO
CLASSIFICAÇÃO

MBV

ILA

Oligoâmnio grave

<1,0 cm

<3,0 cm

Oligoâmnio

<2,0 cm

≤5,0 cm

LA reduzido

2,0-3,0 cm

5,1-7,9 cm

LA normal

3,1-8,0 cm

8,0-18,0 cm

LA aumentado

-

18,1-24,9 cm

Polidrâmnio leve

8,1-12 cm

25,1-30,0 cm

Polidrâmnio moderado

12,1-16,0 cm

30,1-35,0 cm

Polidrâmnio grave

>16,0 cm

>35,0 cm

MBV – maior bolsão vertical ; ILA – índice de líquido amniótico; LA – líquido amniótico

3. COMPLICAÇÕES ASSOCIADAS
Oligoâmnio

Polidrâmnio

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Hipoplasia pulmonar
Anormalidades faciais (Potter’s facies)
Deformidades de extremidades
Síndrome da banda amniótica1
Maior taxa de indução de parto
Desacelerações da FCF intraparto
Baixos índices de Apgar
Admissão em UTIN
Aspiração de mecônio
Recém-nascidos PIG

Dificuldade respiratória materna
TPP e útero irritável
RPMO
Apresentação fetal anômala
Macrossomia fetal
Descolamento de placenta
Prolapso de cordão umbilical
Distócia funcional
Embolia amniótica
Hemorragia pós-parto
Atonia uterina

1: defeito de membros, defeitos no tubo neural, defeitos craniofaciais, defeitos na parede abdominal ou torácica
FCF. Frequência cardíaca fetal; UTIN. UTI neonatal; PIG. Pequeno para idade gestacional.

4. INDICAÇÃO DE PARTO
Considerar mínimo de 48h de conduta conservadora para administração de corticóide antenatal para os casos <34 sem, neuroproteção
com sulfato de magnésio se <32 semanas. Via de Parto: indicação obstétrica

5. OLIGOÂMNIO
O limiar inferior de normalidade no volume de LA é estimado entre 300 a 400 mL. Incide em 3,9 a 5,5% das gestações. Relaciona-se
frequentemente com resultado perinatal desfavorável.
Suspeita clínica: medida da altura uterina é menor do que a esperada para a idade gestacional e, à palpação do abdome materno,
observa-se maior proporção das partes fetais em relação ao líquido amniótico.
Causas

Maternas
• Distúrbios da
placentação
•

Hipovolemia materna

•

Medicamentos

Fetais
• Malformações
•
•

Restrição de
crescimento fetal

Placentárias
• Insuficiência
placentária
•

Gestação prolongada

Outras
• Rotura prematura de
membranas ovulares
• Idiopática

Anomalias
cromossômicas

CUIDADOS DURANTE O TRABALHO DE PARTO
**Atentar-se ao risco aumentado de sofrimento fetal agudo por compressão de cordão**
Conduta

>37 sem

34-37 sem

Parto

Oligoâmnio grave com
Insufic. Plac (RCIU + doppler
alterado) ou comorbidades
Oligoâmnio isolado
não grave + doppler
normal

Oligoâmnio

Parto

Repouso
Hidratação
Controle Vitalidade
(Pathway vitalidade)

Doppler alterado
Vitalidade fetal

CTB
(Pathway
Vitalidade)

Doppler normal
Oligoâmnio
isolado

Repouso
Hidratação
Controle Vitalidade

25-34 sem

MFF
Cromossomopatia
grave

Causa transitória
(hipovolemia e
medicamentos)

RPMO

Seguir pela
doença de base
Tratar causa
Hidratação materna
Repouso
Controle Vitalidade
<34 sem
vide fluxograma
RPMO

Parto

6. POLIDRÂMNIO
O polidrâmnio é caracterizado quando o volume do líquido amniótico é maior que 2000 ml. A prevalência na população geral é de
0,2 a 2% com 50 a 60% dos casos de origem idiopática.
Suspeita clínica: altura uterina > esperado para a idade gestacional, edema nas porções baixas do ventre, pele do abdome
distendida, estrias, dificuldade na palpação do útero por hipertonia ou pelo volume uterino excessivo, ausculta dos batimentos
cardíacos fetais dificultada por excessiva movimentação do feto.
Causas
•
•
•
•

Maternas
Diabetes mellitus
Aloimunização
Hipercalcemia
Hemodiálise

•
•
•
•
•
•
•

Fetais
Malformações fetais
Anomalias cromossômicas
Arritmias cardíacas
Infecções
Anemia
Hidropsia não imune
Tumores

•
•

Placentárias
Síndrome da transfusão feto-fetal
Corioangioma

•

Outras
Idiopática

Conduta

•
•
•
•
•

Investigação
Teste de tolerância à glicose 75 g.
Ultrassonografia morfológica fetal com avaliação da
placenta, dopplervelocimetria e comprimento do colo
uterino.
Pesquisa de infecções congênitas (sífilis, toxoplasmose,
rubéola, citomegalovírus, parvovírus, zika).
Pesquisa de anticorpos irregulares para investigação de
aloimunização.
Ecocardiografia fetal.

•
•
•
•
•

Recomendações
Correção de causas maternas ou fetais.
Controle de peso, altura uterina, circunferência abdominal
dinâmica uterina e edema materno.
Controle de vitalidade conforme causa do polidrâmnio.
Repouso relativo.
Amniodrenagem nos casos de desconforto materno.

Evitar pós datismo
Vigilância TPP

Não

Polidrâmnio

Grave

Considerar
acompanhamento
conforme causa do
polidrâmnio

Sim

Desconforto
materno

Amniodrenagem

TPP <34 sem

Tocólise e
corticoterapia

>37 sem

Parto

Observação: Não recomendamos o uso de AINE para tratamento de Polidrâmnio devido ao risco cardio-circulatório fetal.

Amniodrenagem
Eficaz para alívio materno, porém o líquido pode se refazer em poucos dias. Indicado em caso de dispneia materna
progressiva e dor abdominal persistente.

•
•
•
•
•

Método
Técnica asséptica
Controle ultrassonográfico
Retirada lenta com seringas de 50 ml ou frasco a vácuo
com equipo com controle de velocidade (velocidade
máxima: 1000 ml/20 min)
Volume máximo: 2-2,5 l/procedimento
Objetivo (se possível): ILA entre 15 e 20 cm

•
•
•
•
•
•

Riscos
Trabalho de parto prematuro
Infecção intrauterina
Descolamento prematuro da placenta
Lesão fetal
Rotura prematura de membranas
Hemorragias

CUIDADOS DURANTE O TRABALHO DE PARTO
•
•
•

Amniotomia oportuna , de preferência com controle de velocidade (realizar vários pontos de drenagem com agulha fina).
Atentar-se a risco aumentado de prolapso de cordão, descolamento prematuro de placenta e hemorragia pós parto.
Vigilância ao usar ocitocina, pelo risco aumentado de embolia amniótica.
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