
IINTRODUÇÃO

  O parto prematuro (PP) ou pré-termo é conceituado pela Organização Mundial da

Saúde (OMS) como aquele que ocorre antes da 37a semana ou 259 dias de gestação e

pode comprometer a vida da gestante e do recém-nascido (CUNINGHAM et al., 2001;

TUCKER e McGUIRE, 2004). De acordo com MOUTQUIN (2003), pode atualmente ser

estratificado em três categorias: leve (entre 32 e 36 semanas de gestação), moderado (28

a 31 semanas) e severo (abaixo de 28 semanas).

A prematuridade é a principal causa de morbi-mortalidade perinatal, tanto nos

países industrializados (SUBTIL et al., 2002) quanto nos países em desenvolvimento, e

responsável por 70% da morbi-mortalidade perinatal nestes últimos (GIBBS et al., 1992;

YOST e COX, 2000; MOUTQUIN, 2003; OAKESHOTT et al., 2004). Sua ocorrência é

inversamente proporcional à idade gestacional no parto e o peso ao nascer e permanece

ainda como um dos problemas mais importantes da obstetrícia moderna (KERON et al.,

2003).

Por esse motivo, existe uma grande preocupação com as crianças que nascem

prematuramente, pois elas apresentam um risco aumentado de complicações durante

toda a vida, incluindo dificuldades de aprendizagem, surdez, cegueira, paralisia cerebral e

atraso no desenvolvimento intelectual (MERCER e LEWIS, 1997), sendo responsável por

50% de todo dano neurológico infantil (MORRISSON e RENNIE, 1997; GUYER et al.,

1997; LOCKWOOD e KUCZYNSKI,1998; FLYNN et al., 1999).

A incidência do parto pré-termo varia de acordo com a população estudada e essa

heterogeneidade deve-se às diferenças étnicas, culturais e sócio-demográficas. No Reino

Unido, a incidência é de 7% e vem mantendo-se estável desde 1953 (MINKOFF, 1983);

na França é de 5,9% (SUBTIL et al., 2002); na Finlândia também permanece estável entre

4,9-5,3 (KEKKI et al., 2004) e nos Estados Unidos é de 8% a 10% (FLYNN et al., 1999) e

vem aumentando lentamente, ficando próxima a 12% (TUCKER e McGUIRE, 2004).

Como demonstrado pelos dados referidos acima a prematuridade tem se mantido

praticamente constante e algumas evidências mostram que ela é responsável por 75 a

80% da mortalidade perinatal, apesar da mortalidade neonatal ter diminuído nos últimos

anos (MARTIUS e ESCHENBACH, 1990; FLYNN et al., 1999). Esse é um dos motivos
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pelo qual muitos estudos têm procurado contribuir para o esclarecimento das causas do

parto pré-termo.

No Brasil, a incidência média de prematuridade é de 9,3% mas esse índice é maior

nas regiões mais pobres, agravado pelos sub-registros acentuados dessas regiões

(DESMOULINS, 2002). Alguns estudos mostram índices diferentes, obtidos em hospitais

de referência para gestação de alto risco: SIMÕES et al. (1998) encontraram 12% de

prematuridade no Serviço de Obstetrícia do Centro de Atenção Integral à Saúde da

Mulher (CAISM), da Universidade Estadual de Campinas; no Serviço do Hospital de

Clinicas da FMUSP, essa incidência era de 22% (PERRONI et al., 1999).

No Paraná, segundo dados do SINASC (2003), a incidência de prematuridade

baseada na idade gestacional <37 semanas é de 6,5% e, com base no peso fetal <2500g,

é de 8,6%. No entanto no Município de Curitiba, segundo dados da Secretaria Municipal

da Saúde, (SMSC/CE/CDS-SINASC, 2003), essa incidência, quando avaliado o peso ao

nascer, é de 9,8%, e de 7,2% quando considerada a idade gestacional. O coeficiente de

mortalidade perinatal no município é de 15.65, sendo que 6,93 corresponde à mortalidade

neonatal precoce (<28 dias). (SESA/ISEP/CIDS/SIM, 2003). Os dados resultam dos

nascimentos ocorridos nas maternidades que assistem à rede pública, tendo como

prioridade o atendimento da gestante de baixo-risco. Em 2001, no Hospital de Clínicas da

Universidade Federal do Paraná, serviço de referência para gestantes de alto risco do

município, a taxa de partos prematuros foi de 12% (SAM/UFPR).

O trabalho de parto pré-termo é a principal causa de hospitalização durante o

período gestacional e responsável por um terço dos nascimentos pré-termo (MERCER et

al., 1996; ANCEL, 2002; TUCKER e McGUIRE, 2004). O quadro clínico do trabalho de

parto prematuro inclui como sintomas: dor abdominal tipo cólica, uma contração uterina a

cada 10 minutos com intensidade suficiente para encurtar e/ou dilatar o colo uterino e

insinuar a apresentação fetal, em mulheres com idade gestacional entre 24 e 36 semanas

completas (MEIS et al., 1995). Entretanto, segundo alguns autores, somente 26% das

gestantes referem contrações uterinas antes do termo e, nessas análises, as grávidas que

evoluíram para o parto pré-termo não tinham uma sintomatologia dolorosa mais

proeminente quando comparadas com aquelas que tiveram seus partos a termo.

(PAPIERNIK et al., 1986; NEWMAN et al., 1986; COPPER et al., 1990). Embora o TPP

possa apresentar-se sem dilatação, 27% a 60% das gestantes apresentam dilatação
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cervical de 2 cm ou mais quando admitidas na maternidade. (LEVENO et al, 1986;

COOPER et al., 1990, IAMS et al., 2003).

Após o diagnóstico de trabalho de parto pré-termo, o curso clínico da gravidez é

muito variável, com 50% das grávidas evoluindo até o termo (VAUSE e JOHNSTON,

2000).

É importante comentar que a etiologia do parto pré-termo é multifatorial, incluindo

fatores constitucionais, nutritivos, sócio-econômicos e complicações intercorrentes da

gestação que envolvem patologias clínicas e infecções do trato urogenital (MERCER e

LEWIS, 1997), o que dificulta sua análise.

Apesar de a epidemiologia permitir identificar fatores de risco para o parto pré-

termo e os obstetras poderem identificar algumas causas imediatas, há consenso na

literatura que as causas que determinam o início do trabalho de parto antes do termo são

muito pouco conhecidas (CASEY e MacDONALD, 1988; MARTIUS, 1990; VAUSE e

JOHNSTON, 2000; McNAMARA, 2003), e IAMS et al. (2001) encontraram que metade de

todos os partos prematuros ocorre em mulheres sem fatores de risco conhecidos.

A maior incógnita no estudo da etiologia do trabalho de parto pré-termo refere-se

ao mecanismo que resulta na ativação da parturição. CASEY e MacDONALD (1988)

identificaram três hipóteses como ativadoras do processo de eventos que culminam no

início do trabalho de parto. Embora exista uma diferença na terminologia - trabalho de

parto e trabalho de parto pré-termo -, não existe diferença em relação à resposta final:

contração uterina e dilatação cervical. Acredita-se, portanto, que essa diferença está no

controle dos sinais responsáveis pela ativação do processo (MAIN, 1988). ROMERO et al.

(2002) postulam que o trabalho de parto prematuro possui uma fase reversível e outra

irreversível e que a continuidade da gestação depende da resposta do hospedeiro.

Entre os fatores que aparecem associados ao problema, destaca-se a correlação

entre patologias genitais e trabalho de parto prematuro (BEJAR et al., 1981; ROMERO et

al., 1988; GIBBS et al., 1992, MARTIUS e ROSS, 1996; VAUSE e JOHNSTON, 2000;

TUCKER e McGUIRE, 2004).

Dentre os processos inflamatórios genitais, a vaginose bacteriana (VB) tem sido

considerada associada ao trabalho de parto pré-termo (GRAVETT et al., 1986; MARTIUS

et al., 1988; McGREGOR et al., 1990; SPIEGEL, 1991; KURKI et al, 1992; HOLST, 1994;

GRATACÓS et al., 1998; McGREGOR e FRENCH, 2000; CARVALHO et al., 2001;
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GOLDENBERG et al., 2003). Spiegel, Minkoff e Eschenbach foram os pioneiros no

estabelecimento da correlação entre a vaginose bacteriana com a prematuridade e a

rotura prematura de membranas. Encontraram também taxas significativamente maiores

de complicações perinatais entre gestantes portadoras de “vaginite inespecífica” que

tiveram parto pré-termo (40%), quando comparadas com as gestantes do grupo controle

(SPIEGEL et al., 1980; MINKOFF et al., 1984; ESCHENBACH et al., 1984). Alguns

estudos referem que a VB aproximadamente dobra o risco do parto prematuro (GRAVETT

et al., 1986; KURKI et al., 1992; HOLST et al., 1994; HAUTH et al., 1995). No entanto,

ROMERO et al. (2002) consideram que a parturição é uma síndrome e que a infecção é

somente uma das muitas causas.

Cerca de vinte anos após o relato da correlação entre vaginose bacteriana e

trabalho de parto pré-termo, uma meta-análise realizada por LEITICH et al. (2003a)

concluíram que a VB está significativamente associada com os resultados adversos da

gestação e que o risco de parto pré-termo abaixo de 37 semanas é duas vezes maior em

gestantes com vaginose bacteriana. Referiram também que o diagnóstico da VB na

gestação precoce está mais fortemente associado ao risco de parto pré-termo que na

gestação tardia, sendo esse risco sete vezes maior em gestantes com VB antes da 16ª

semana e quatro vezes maior em gestantes com VB antes da 20ª semana de gestação.

Em nosso país, Fachini et al. (2005) levantam a importância dessa afecção quando se

trabalha com a redução da prematuridade e a necessidade da continuidade de novos

estudos.

A queixa mais comum das pacientes com vaginose bacteriana é de corrimento

vaginal denso, abundante, branco-amarelado, com odor fétido e pode estar presente

também prurido, disúria e dispareunia. O odor de peixe pode ser mais intenso após uma

relação sexual sem preservativo devido à liberação natural de aminas voláteis que exalam

tal odor após o contato do fluido seminal com a secreção vaginal. Porém, tem-se

observado que em torno de 50% das mulheres com VB são assintomáticas (SCHARBO-

DeHAAN e ANDERSON, 2003).

O critério clínico para o diagnóstico da VB foi proposto por Amsel et al., no

Simpósio Internacional sobre Vaginose Bacteriana em 1984, em Estocolmo. Esse critério

avalia quatro parâmetros: corrimento branco-amarelado, sujo e homogêneo, aderente à

parede vaginal e com odor fétido; pH maior que 4,5; teste de aminas positivo; e presença
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de “clue cells”. A presença de três desses parâmetros confirma o diagnóstico clínico

(AMSEL et al., 1983).

Entretanto, a análise microscópica da secreção vaginal é o método definitivo para o

diagnóstico da VB (SPIEGEL et al., 1983). A literatura aceita como padrão–ouro, no

diagnóstico da vaginose bacteriana, a bacterioscopia pelo método de Gram. NUGENT et

al. (1991) desenvolveram um critério para padronizar o diagnóstico da vaginose

bacteriana que analisa os vários tipos de bactérias e suas concentrações microbianas.

 A microbiologia para o diagnóstico de VB é complexa, caracterizada pela redução

na concentração dos Lactobacillus e aumento nas concentrações de bactérias gram-

negativas anaeróbicas, particularmente Gardenerella vaginalis, espécies de Mobiluncus,

Bacteróides, Prevotella e Mycoplasma (NUGENT et al., 1991). Alguns autores consideram

que a concentração dos microorganismos varia entre as mulheres e que existe uma

variação da flora vaginal em escala contínua, de normal, passando para intermediária até

vaginose bacteriana. (GRAVETT et al., 1986; NUGENT et al., 1991; MORAES FILHO e

GOLDENBERG, 2001). A interpretação do resultado é feita por meio de sistema de

escores, tornando mais fácil a sua compreensão: escores de 0 a 3 referem-se à flora

vaginal normal; de 4 a 6 referem-se ao conteúdo vaginal intermediário; escores de 7 a 10

confirmam a vaginose bacteriana (NUGENT et al., 1991).
 A concentração bacteriana aumentada nas mulheres com VB durante o período

gestacional, propicia a colonização do canal cervical e ascensão das bactérias para a

região amniocorial. Ao atingirem a região amniocorial, as bactérias estimulam os

componentes fosfolipídicos da membrana fetal e das células deciduais a produzir

fosfolipase A2, enzima capaz de produzir a síntese da prostaglandina a partir do ácido

aracdônico, iniciando desta forma o trabalho de parto (SCHWARTZ et al., 1976; SPIEGEL

et al., 1991; CARROLL et al. 1996; CASEY e COX, 1997).

As bactérias encontradas no líquido amniótico são representativas da microbiota

cérvico-vaginal, e a mais comum é a Gardenerella vaginalis, seguida por Fusobacterium

nucleatum, Bacteroides melaninogenicus e Escherichia coli (GRAVETT et al., 1986).

Desde 1976, a literatura refere muitos artigos que avaliam o tratamento da VB. Os

resultados de estudos de intervenção para reduzir a associação da VB com resultados

adversos da gestação diferem de acordo com a população estudada, medicação usada,

via de administração terapêutica (oral e intravaginal) e tempo de tratamento. O benefício
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do tratamento com metronidazol oral em gestante com alto risco para o parto pré-termo,

tem sido mostrado em vários estudos (McGREGOR et al., 1990; PAAVONEM et al., 2000;

SOBEL et al., 2001; TEBES et. al, 2003). Entretanto, outros estudos sugerem que, em

gestante sem fatores de risco conhecidos, o benefício deste tratamento não está claro

(LAMONT et al., 1986; KOUMANS et al., 2002; ODENDAAL et al., 2002). Uma terceira

possibilidade surgiu num estudo conduzido por CAREY e KLEBANOFF (2003) que

encontraram que o tratamento com metronidazol aumentou significativamente o risco de

parto pré-termo.

Na atualidade, alguns autores concluem que o tratamento utilizado para a vaginose

bacteriana com o objetivo de reduzir as taxas de parto pré-termo não se mostra

significativa, o que não dá sustentação à recomendação para realizar screening de rotina

nas gestantes de alto-risco (GUISE et al., 2001; AMERICAN COLLEGE OF

OBSTETRICIANS AND GYNECOLOGISTS, 2001). Entretanto, nas gestantes com história

de parto pré-termo anterior, outros estudos concluem que há indicação para o screening e

tratamento da vaginose bacteriana na primeira consulta do pré-natal (BROCKLEHURST,

HANNAH e McDONALD, 2000).

Depreende-se que, mesmo com os inúmeros estudos e pesquisas conduzidas,

ainda não se têm um conhecimento claro sobre o papel da infecção intra-uterina e da VB

na patogênese do trabalho de parto prematuro (GOLDENBERG, HAUTH, e ANDREWS,

2000).

  Altas taxas de prematuridade são encontradas em nosso meio, levando ao

aumento do número de crianças com danos neurológicos, auditivos e motores e que

necessitam de atendimento especializado. No momento, nossos leitos de assistência

terciária neonatal não são suficientes para o numero de recém-nascidos prematuros, o

que nos estimulou a estudar o assunto na tentativa de reduzir a taxa e a necessidade

dessa atenção. Considerando que a literatura evidencia o tabagismo, a história de aborto,

a história de parto pré-termo, a idade materna, o número de gestações, o número de

partos vaginais, o número de parto cesáreas, história de recém-nato de baixo peso em

gestações prévias, número de parceiros sexuais e a vaginose bacteriana, como os fatores

de risco que possuem forte associação com o trabalho de parto prematuro espontâneo,

deu-se prioridade à análise desses fatores, com ênfase na vaginose bacteriana, com o
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objetivo de conhecer e reduzir os fatores de risco para a prematuridade em nossa

população.
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2 REVISÃO DA LITERATURA

A prematuridade vem sendo atualmente um tema de grande relevância no Brasil e

no mundo, devido as altas taxas de morbidade e mortalidade materna e perinatal. Todos

os esforços estão voltados para a sua prevenção. Muito se tem feito através da

identificação dos fatores de risco, pesquisa de marcadores bioquímicos, educação

continuada dos profissionais médicos, enfermeiros obstétricos e pacientes,

monitoramento das contrações, mas até o momento os resultados não mostram a

redução desses índices. A revisão da literatura mostra que milhares de artigos foram

publicados sobre o tema nas últimas décadas, mas revela que pouco se avançou no

conhecimento das causas e, com isso, na sua prevenção.

2.1 PREMATURIDADE

NEWMAN et al. (1986), na Califórnia, desenvolveram um estudo para avaliar

objetivamente 44 mulheres com alto risco para o trabalho de parto e parto prematuro

através de um tocodinamômetro com controle externo. O monitoramento foi iniciado

durante o segundo trimestre de gestação e mantido até o início do trabalho de parto

prematuro ou até completar 36 semanas. O trabalho de parto foi definido como atividade

uterina regular, acompanhada de dilatação progressiva ou encurtamento do colo uterino,

abaixo de 36 semanas. A regularidade do monitoramento foi duas vezes ao dia e as

contrações consideradas de importância foram aquelas acima de 5mmHg de amplitude e

duração maior que 35 segundos, classificadas em: leve (5-11mmHg), moderada (12-

22mmHg) e forte (acima de 22mmHg). Vários fatores podiam alterar a acurácia do traçado

como a idade gestacional e materna, paridade, PP anterior, gemelaridade e a ocorrência

de TPP na gestação atual. Encontraram, após a avaliação de 9.507 contrações uterinas,

que a acurácia da percepção pela paciente foi de 11%, enquanto 54,5% identificaram

10% ou menos da atividade uterina. Das variáveis obstétricas avaliadas, somente o

desenvolvimento do trabalho de parto pré-termo na gestação atual foi associado com um

aumento da falsa percepção. Este estudo mostrou que somente uma para cada seis
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contrações é percebida pela paciente e também a sua incapacidade de diferenciar a

intensidade da atividade uterina de outras manifestações benignas da gravidez.

LEVENO et al. (1986), nos Estados Unidos, avaliaram 185 mulheres, entre 1984 e

1985, com o objetivo de verificar se a dilatação cervical no início do terceiro trimestre

numa população geral, serve para identificar as mulheres de risco para o parto prematuro

abaixo de 34 semanas. Concluíram que a dilatação cervical de 2 e 3 cm no início do

terceiro trimestre está associado à paridade, PP prévio, à recorrência do PP e RN de

baixo peso. Finalizaram que o exame vaginal para detectar a dilatação cervical no início

do terceiro trimestre pode ser um auxílio simples para identificar as mulheres com maior

risco para parto abaixo de 34 semanas.

MEIS et al. (1995b), em Cardiff, Reino Unido, realizaram um estudo populacional

envolvendo 25.844 nascimentos ocorridos na região, entre 1970 e 1979, buscando avaliar

a associação dos fatores sociais, demográficos e médicos com o risco de parto pré-termo.

Encontraram que, em ordem decrescente, os seguintes fatores estão isoladamente

associados com o PP: sangramento tardio na gestação, pré-eclâmpsia/proteinúria, baixo

peso, idade materna, sangramento precoce na gestação, história de nascimento

prematuro, fumo, multiparidade, baixa/alta concentração de hemoglobina, aborto prévio,

baixa classe social, bacteriúria e nuliparidade. Concluíram que os fatores que mostravam

associação mais forte com o PP foram o sangramento tardio, a pré-eclâmpsia, peso

materno abaixo de 45 quilos, idade materna abaixo de 18 anos, sangramento precoce na

gestação e prematuridade anterior. Sugeriram que a prevenção do parto pré-termo deve

ser dirigida para as pacientes jovens, com reforço sobre a qualidade nutricional, o suporte

para abandono do tabagismo e a prevenção da pré-eclâmpsia.

TRISTÃO (1996), em sua dissertação de mestrado sobre os fatores de risco para o

parto pré-termo na Maternidade do Hospital de Clínicas da UFPR, encontrou uma taxa de

13,1% de prematuridade e encontrou como principais causas: os estados hipertensivos da

gravidez (25,7%), amniorrexe prematura (18,2%), infecções (7,1%), óbitos fetais (3,4%) e

causas não identificáveis (28%). Acrescentou que 40% das gestantes com um ou mais

partos pré-termo prévios evoluíram para o parto pré-termo na gestação atual, comparadas

com 7% das gestantes que evoluíram para o parto a termo.

FRIESE (2003), em Rostock na Alemanha, desenvolveu um estudo no qual

procurou demonstrar que múltiplos fatores de risco, como idade materna e especialmente
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a vaginose bacteriana e a infecção intra-uterina, estavam associados ao nascimento pré-

termo. Percebeu que a prematuridade não diminuiu nos últimos 15 anos, havendo

melhora somente nos resultados dos prematuros extremos em virtude dos cuidados

intensivos ante e/ou intraparto e neonatais. Concluiu que a infecção ocupa um papel

significante no trabalho de parto pré-termo espontâneo, nascimento pré-termo e

complicações neonatais e sugeriu que medidas para identificar os fatores de risco,

mensuração do pH vaginal e realização de screening para flora vaginal anormal nos

cuidados de pré-natal, podem auxiliar a predizer e prevenir o parto pré-termo.

HARAM et al. (2003), na Noruega, realizaram uma revisão de literatura em busca

de clarificar o conhecimento sobre os fatores associados ao parto prematuro com base na

etiologia, diagnóstico, marcadores bioquímicos, comprimento cervical, cerclagem,

tratamento tocolítico, corticosteróides, aspectos nutricionais e suplementação vitamínica

na gestação. Encontraram que aproximadamente 50% dos nascimentos prematuros não

têm fator de risco conhecido, sendo considerados “idiopáticos”. O PP prévio e a baixa

condição socioeconômica, o tabagismo, a infecção do trato urinário e da cérvice uterina

são os fatores mais fortemente associados ao TPP e ao PP. O diagnóstico do trabalho de

parto prematuro é clínico e difícil. As contrações de Braxton-Hicks, que ocorrem após a

24ª semana, podem ser dolorosas e confundidas com TPP. Isso levaria a um diagnóstico

incorreto em aproximadamente 80% dos casos. O exame digital e especular devem ser

realizados para avaliar a consistência, comprimento e dilatação do colo, idealmente em

combinação com o ultrassonografia transvaginal.

IAMS (2003), nos Estados Unidos, desenvolveu um trabalho com 306 gestantes

para avaliar o emprego da contração uterina como teste de screening na tentativa de

identificar as mulheres com risco aumentado para o PP e verificar seu auxílio no

diagnóstico precoce do trabalho de parto prematuro. Encontrou que a sensibilidade e o

valor preditivo positivo das medidas de freqüência das contrações uterinas como preditor

para o PP eram pobres. A freqüência das contrações não aumentou significativamente no

período entre uma a duas semanas após um episódio de trabalho de parto pré-termo.

Concluiu que esses resultados servem para explicar a ausência de associação entre a

supervisão baseada nas contrações uterinas em trials randomizados conduzidos para as

mulheres com risco para o PP.
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MOUTQUIN et al. (2003) em Quebec, Canadá, mostraram a heterogeneidade e as

diferentes classificações do nascimento pré-termo. A prematuridade pode ser classificada

de acordo com o peso ao nascer, idade gestacional estratificada ou pela condição clinica:

indução médica “iatrogênica”, rotura prematura de membranas (RPM) e TPP espontâneo

“idiopático”. Encontraram várias etiologias e fatores de risco para cada categoria, embora

nenhuma explique completamente todos os nascimentos. Os novos estudos estão

dirigidos a definir um padrão biológico plausível, através de conceitos atuais sobre a

prematuridade. Subdividiu-se o PP em: extremo prematuro (< 28 semanas, incidência

<5% de todos os PP); grande prematuro (28 a 31 semanas, incidência < 1% de todos os

partos ou 10% dos PP); PP moderado (32 a 33 semanas); e PP leve (34 a 36 semanas,

onde se encontra a maioria dos prematuros). O TPP espontâneo ocorre em

aproximadamente 25% de todos os partos prematuros, com variação entre 8,7% a 35,2%.

O PP espontâneo ”idiopático” ocorre no mínimo em 50% de todos os PP (com variação

entre 23,2% a 64,1%), sendo mais freqüente na população sem fatores de risco

estabelecidos e chega a 70% de todos os PP. O PP espontâneo é precedido pelo TPP

espontâneo que não pode ser inibido em 70% a 80% dos casos. Esta revisão

epidemiológica estabeleceu bem os fatores de risco: baixo peso prévio ao nascer, parto

pré-termo prévio, aborto de repetição tardio, anomalias uterinas e cervicais, fertilização in

vitro, gestação múltipla, complicações médicas maternas, sangramento gestacional,

placenta prévia, infecção urogenital, etnia afro-americana, baixa condição sócio-

econômica, fumo e baixo índice de massa corpórea materna antes da concepção. Na

análise do PP espontâneo, 38% estavam associados com um único fator de risco,

enquanto 20%, 18% e 13% mostravam 2, 3 e 4 ou mais fatores, respectivamente.

Nenhum fator de risco foi identificado em 12% dos casos com RPM ou PP espontâneo. O

agrupamento de determinados fatores de risco tem auxiliado tremendamente na tentativa

de identificar as gestantes de alto risco para o PP. Entretanto, um forte fator de risco - o

PP prévio - não existe na maioria de todos os PP entre as primíparas. Finalmente, as

estratégias de prevenção secundária e terciária, com intervenções selecionadas ou

programas compreensíveis, têm demonstrado sua ineficiência em melhorar os resultados

perinatais. Recentes avanços nos conhecimentos fisiopatológicos sobre o processo da

quebra do repouso uterino e ocorrência de mudanças cervicais, com ou sem a rotura das

membranas fetais, mostraram ligações com fatores biológicos e psicológicos. Estes
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incluem suscetibilidade genética, stress biológico e psicossocial materno e fetal, causas

inflamatórias e infecciosas e condições mecânicas. A ineficiência das intervenções

dirigida para os fatores de risco conhecidos foca a perda do entendimento dos padrões

causais possíveis.

2.2 TRABALHO DE PARTO PRÉ-TERMO

Como a prematuridade tem causas multifatorias e a metade da sua etiologia

decorre do trabalho de parto pré-termo, vários autores dedicaram-se ao estudo do TPP.

 BEJAR et al. (1981), na Califórnia, consideraram que o trabalho de parto a termo

tinha início no líquido amniótico pela fosfolipase A2 coriônica, uma enzima que libera

ésteres do ácido aracdônico dos fosfolipídios das membranas fetais, levando à síntese da

prostaglandina pela membrana placentária, ativando o trabalho de parto. Encontraram

que existe uma forte associação do TPP com a infecção intra-uterina, contaminação,

infecção do trato urinário ou sepse neonatal precoce.

 CASEY e MacDONALD (1988), no Texas, realizaram uma revisão sobre os

prováveis agentes ativadores da parturição, merecendo atenção três hipóteses que

justificariam o início do trabalho de parto pré-termo: a queda da progesterona, a teoria da

ocitocina e do sistema de comunicação materno/fetal. Entretanto, outros estudos

levantaram questão sobre as hipóteses da ativação da parturição prematura a partir das

bactérias nas infecções maternas.

MERCER et al. (1996), entre 1992 a 1994, desenvolveram um estudo prospectivo

recrutando 3.073 gestantes entre 23 e 24 semanas de gestação, que foram seguidas por

10 centros médicos norte-americanos, com a finalidade de desenvolver um sistema de

avaliação de risco para predizer o trabalho de parto pré-termo. Mais de 100 variáveis

foram estudadas, incluindo fatores sócio-econômicos, demográficos e ambientais, história

médica e pesquisas laboratoriais. Encontraram que a ocorrência de parto pré-termo

anterior é o fator de risco mais relevante para o PP espontâneo na gestação atual. Entre

as multíparas, 22,1% tinham história de PP e destas 11,9% tiveram PP na gestação atual,

resultado com significância. Concluíram que o sistema de risco proposto, quando avaliado

clinicamente, mostrou inadequada sensibilidade e valor preditivo positivo baixo. Como o
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PP tem causa multifatorial, um efetivo programa de rastreamento e tratamento das causas

da prematuridade deve ser dirigido a cada população.

GOMEZ et al. (1997), em Michigan, analisaram 22 artigos sobre amniocentese em

gestantes em trabalho de parto com membranas fetais íntegras, com a finalidade de

avaliar as evidências que dão suporte ao papel da infecção intra-uterina no trabalho de

parto prematuro e na rotura prematura das membranas. A média da taxa de positividade

encontrada nas culturas do líquido amniótico dessas gestantes foi de 12,7%. Aquelas com

culturas positivas geralmente não tinham evidências clínicas de infecção, mas tinham

maior probabilidade para desenvolver coriamnionite clínica, respondiam de forma

refratária à tocólise e apresentavam uma maior freqüência de rotura prematura de

membranas espontânea, quando comparadas com aquelas com cultura negativa.

MIKAMO et al. (1999), no Japão, projetaram um estudo retrospectivo, incluindo 239

mulheres em trabalho de parto pré-termo, com ou sem rotura de membranas, com a

finalidade de descrever a flora vaginal da mulher naquele momento da gestacão.

Encontraram um maior número de microrganismos na secreção vaginal em pacientes com

TPP ou RPM pelo teste de Cochran-Armitage. Concluíram que, o número de diferentes

espécies  de microorganismos vaginais fornece sensibilidade e especificidade na predição

da rotura prematura de membranas em pacientes com TPP.

WEISMILLER (1999), na Carolina do Norte, ao descrever sobre as práticas

terapêuticas em trabalho de parto prematuro, destacou a importância da prematuridade

como principal causa de morbimortalidade e complementou que, apesar das estratégias

de prevenção para o TPP já desenvolvidas, como: educação médica e orientação para as

gestantes, avaliação do comprimento do colo uterino, identificação dos marcadores

químicos como a fibronectina fetal e monitoramento das contrações uterinas em regime

domiciliar, os resultados eram questionáveis.

McNAMARA (2003), no Canadá, fez uma revisão bibliográfica sobre o TPP e

abordou os principais problemas associados à falta de progresso no manejo do trabalho

de parto pré-termo que inclui a sua definição, diagnóstico, etiologia e variações

relacionadas ao tratamento. Questionou se a taxa de sobrevivência era similar nas idades

abaixo de 37 e acima de 34 semanas gestacionais e se as seqüelas neonatais eram

maiores abaixo de 34 semanas. Encontrou que outros problemas estavam relacionados

ainda à definição do trabalho de parto entre 24 e 34 semanas no que se refere à etiologia,



14

diagnóstico e no manejo da causa específica, que são diferentes, com conseqüentes

resultados neonatais diversos. Considerou que o TPP não é uma doença e sim um

evento, por isso deve-se usar o termo identificação para se formar o seu diagnóstico.

Como o TPP é um processo evolutivo, pode ser identificado em vários níveis. Sabe-se

que 50% dos diagnósticos de TPP são incorretos. Contudo, existe evidência que 50% dos

TPP não resultam em parto prematuro. O termo TPP “idiopático” deveria ser usado

somente quando todas as causas fossem investigadas e os resultados não

esclarecedores, o que normalmente não ocorre. Existem causas isoladas ou associadas e

para clarear este conhecimento seria necessário mais pesquisas clínicas. Os

componentes genéticos e infecciosos deveriam ser continuamente investigados, como

também outros fatores (socioeconômico, comportamental e o stress), que poderiam atuar

como variáveis confundidoras e modificar o efeito de outros componentes causais. Esta

inter-relação seria a chave para a compreensão das múltiplas etiologias do TPP. A

distinção entre TPP e PP para os pesquisadores deveria ser clara, pela necessidade de

ser específico sobre a importância dos resultados. Quando se estuda o PP, a mensuração

dos resultados é o nascimento prematuro; entretanto, se o interesse é na predição e

prevenção do TPP, a mensuração dos resultados é sobre o TPP, embora o resultado

possa ser ou não o parto prematuro. Contudo, no caso do TPP, necessita-se mover o foco

para os sub-grupos ou para uma população restrita.

2.3 TRABALHO DE PARTO PRÉ-TERMO ASSOCIADO À VAGINOSE BACTERIANA

Há muito as infecções genitais vêm sendo correlacionadas ao trabalho de parto

prematuro. Desde o início da década de 80, muitos pesquisadores têm atribuído à vaginite

inespecífica – atualmente conceituada como vaginose bacteriana – um papel

preponderante no desencadeamento do TPP.

MINKOFF (1983), nos EUA, em um estudo de revisão sobre o papel da infecção

como fator etiológico da prematuridade, encontrou que grande parte das infecções

neonatais poderiam ter sua etiologia no TPP e na rotura prematura de membranas. Citou

Heron e colaboradores que, em 1982, foram os primeiros a insistir na identificação e

atenção das mulheres de alto risco para a prematuridade, fazendo com que elas

pudessem receber precocemente intervenção para prevenir o parto pré-termo.
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ESCHENBACH et al. (1984), nos Estados Unidos, utilizando a cromatografia por

gás líquido para o diagnóstico, encontraram 49% de prevalência de VB em mulheres com

parto pré-termo abaixo de 37 semanas, comparadas a 24% das mulheres com parto a

termo. Algumas informações possibilitaram sugerir que a suscetibilidade à infecção

manifestava-se no decorrer da gestação. Portanto, o trabalho de parto poderia ter início

com a replicação dos microrganismos na cavidade amniótica quando a fosfolipase A2

libera o ácido aracdônico dos fosfolipídios no âmnio. Concluíram que eram necessários

estudos com desenhos específicos e delineados para os vários microrganismos

envolvidos na ascensão uterina, nos mecanismos de defesa do hospedeiro e nos planos

de screening e intervenção para que se possa entender melhor e de alguma forma

prevenir o trabalho de parto pré-termo.

GRAVETT et al. (1986), nos EUA, realizaram estudo caso-controle com a finalidade

de comparar as variáveis demográficas, obstétricas e a presença de infecções cérvico-

vaginais para o parto pré-termo. Os critérios para pareamento foram raça, paridade, idade

materna, condição sócio-econômica e idade gestacional. Nas gestantes em TPP foi

realizada análise microbiológica do líquido amniótico. Encontraram a presença de

microorganismos representativos da flora cérvico-vaginal no líquido amniótico de 24% das

gestantes com TPP. A VB estava presente em 43% das mulheres em TPP e 14% dos

controles. Concluíram que havia um risco significativamente aumentado para o trabalho

de parto prematuro nas gestantes com VB e que este risco não podia ser atribuído a

outras variáveis demográficas ou obstétricas ou com as infecções cérvico-vaginais co-

existentes por outros microrganismos.

MARTIUS et al. (1988), nos EUA, realizaram um estudo caso-controle com o

objetivo de avaliar a relação entre a infecção genital durante a gestação e os resultados

obstétricos. Encontraram que 62% das gestantes com TPP evoluíram para o PP (abaixo

de 37 semanas) e, de todas as variáveis estudadas, acharam associação apenas com

idade jovem ou com história de PP. Análise multivariada tornou evidente que alguns

microrganismos estavam associados à VB e ao TPP, como os Bacteroides sp, Mobiluncus

sp, G vaginalis e Mycoplasma hominis. Encontraram que o Gram apresentava valor

preditivo negativo de 98%, concluindo que a ausência da VB é um bom indicador de

resultado obstétrico favorável.
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McGREGOR et al. (1990), em estudo de coorte desenvolvido nos EUA entre 1985

e 1986, acompanharam 202 gestantes desde a 24a. semana de gestação até 6 semanas

pós-parto, com a finalidade de avaliar a possível influência das infecções do trato genito-

urinário nos resultados obstétricos, incluindo TPP, PP e RPM. Encontraram que a VB

estava presente em 18,7% das gestantes e significativamente associada ao risco para o

TPP. A presença de Mobiluncus associada à VB reflete a severidade da vaginose e

aumenta ainda mais o risco para TPP. Além da VB, três outros fatores de risco

permaneceram significativamente associados ao TPP: PP anterior (considerado o melhor

preditor), história de três ou mais abortos e tratamento de infecção genito-urinária anterior

à gestação. No ano seguinte, conduziram um trial para avaliar a eficácia, segurança e

tolerância da terapia com clindamicina em 103 gestantes hospitalizadas com trabalho de

parto prematuro “idiopático” abaixo de 34 semanas. O critério para diagnóstico de VB foi o

Nugent pelo Gram. Encontraram que a vaginose bacteriana estava associada com o

maior risco de parto pré-termo. Não houve diferença entre os parâmetros demográficos,

obstétricos ou comportamentais para as mulheres que receberam clindamicina ou

placebo. Observaram que 25% das mulheres envolvidas no estudo tinham VB e dessas

80% tiveram parto pré-termo em comparação com 55,4% das gestantes sem VB. A

regressão logística confirmou que a VB foi uma variável microbiológica independente que

prediz o PP. O tratamento da VB com clindamicina mostrou uma tendência a prolongar a

gestação e aumentar o peso do recém-nascido.

KURKI, SIVONEM e RENKONEM (1992), na Finlândia, estudaram 790 nuligestas,

entre 8 e 17 semanas de gestação, com o objetivo de avaliar a relação entre VB e os

resultados obstétricos e perinatais. Encontraram que 5,3% das gestantes apresentaram

TPP entre 20-36 semanas de gestação e destas, 40% evoluíram para o parto pré-termo.

Encontraram também que a VB apresenta alto valor preditivo negativo (96%-99%) e valor

preditivo positivo baixo (4%-11%). Na análise final, concluíram que a VB estava associada

ao aumento do risco para o trabalho de parto prematuro, parto prematuro (<37 semanas)

e rotura prematura de membranas; entretanto, predizia pobremente os resultados

adversos da gravidez, embora sua ausência fosse um sinal confiável para um resultado

obstétrico favorável.

ESCHENBACH (1992), nos Estados Unidos, após uma revisão da literatura, relatou

que a vaginose bacteriana é uma das afecções mais comuns da gestação e que sua
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prevalência só pode ser obtida com a soma das avaliações das pacientes sintomáticas e

assintomáticas. Apesar da sintomatológica, não existe diferença entre as concentrações

de bactérias vaginais em ambos os grupos. O diagnóstico da VB  pode ser feito

clinicamente (critérios de Amsel) ou pelo Gram (critérios de Spiegel) na secreção vaginal.

A relação entre VB e trabalho de parto pré-termo e/ou rotura prematura das membranas

tem sido relatada em vários estudos caso-controle e de coorte. A combinação dos

resultados desses estudos indicavam claramente uma consistente associação entre a

prematuridade e/ou RPM e VB, que permaneceu após a análise multivariada quando

ajustou-se para as variáveis demográficas e obstétricas.

RIDUAN et al. (1993), na Indonésia, estudaram 490 gestantes em dois períodos

distintos da gestação (16-20 e 28-32 semanas) para avaliar a associação entre a

vaginose bacteriana e o parto pré-termo abaixo de 37 semanas. Encontraram significativa

associação entre VB e PP espontâneo somente nas gestantes entre 16-20 semanas,

após ajuste para as variáveis idade, tabagismo, número de gestações e infecção pelo

Trichomonas vaginalis, mas não encontraram associação entre PP e as demais variáveis.

Não encontraram também associação entre parto pré-termo e história de PP anterior.

Concluíram que a presença de VB na gestação precoce é o maior fator de risco para o

parto pré-termo.

HAY et al. (1994a), na Inglaterra, realizaram um estudo coorte prospectivo,

descritivo, com o propósito de averiguar se as mulheres com VB na gestação precoce têm

um risco aumentado para o parto pré-termo. Foi usado o Gram para confirmar a presença

da VB ou microbiota vaginal intermediaria.  A idade gestacional foi classificada em aborto

tardio (16-24 semanas), parto pré-termo (24-37 semanas) e parto a termo (acima de 37

semanas). Encontraram, através da análise de regressão logística múltipla, que existe um

aumento na incidência do parto pré-termo em mulheres com parto pré-termo anterior e

VB. Mais adiante, a analise logística dos dados das gestantes abaixo de 16 semanas

mostrou que o parto pré-termo ou os abortos tardios ocorrem mais freqüentemente em

mulheres com vaginose bacteriana. Concluíram que o aborto tardio e o parto pré-termo

estão associados com a presença da VB na gestação inicial.

HOLST et al. (1994), em 1991, na Suécia, desenvolveram um estudo

epidemiológico com o objetivo de comparar a microflora vaginal de 49 mulheres em TPP

com as de 38 gestantes em trabalho de parto a termo e determinar se a presença da VB
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e/ou outro microorganismo específico atuariam como fatores de risco para o PP.

Encontraram a presença de VB em 41% das gestantes em TPP que evoluíram para o PP

e em 11% das gestantes em TPP que tiveram parto a termo. Das gestantes em TPP com

VB, 67% deram à luz a recém-nascidos com menos de 2.500g. Encontraram que a VB

estava significativamente associada com o risco de PP e de recém-nascidos de baixo

peso. Esse risco está aumentado quando ocorre associação entre VB e outros

microrganismos. Dentre os outros fatores de risco conhecidos, a idade materna avançada

e a história de parto pré-termo mostraram-se significativamente associadas ao PP mas

não ao TPP. Por outro lado, o tabagismo e história de mais de 3 abortos estavam

significativamente associados ao TPP mas não ao PP. Os autores concluíram que, além

dos fatores de risco conhecidos, a presença de VB e microorganismos associados estão

claramente correlacionados com o parto pré-termo idiopático.

HILLIER et al. (1995), entre 1984 e 1989, nos EUA, realizaram estudo multicêntrico

com 10.397 mulheres, entre 23 e 26 semanas de gestação, sem fatores de risco

conhecidos para o parto pré-termo, com o objetivo de avaliar a associação entre a

vaginose bacteriana e parto pré-termo de RN com baixo peso. Encontraram que as

gestantes com VB tinham probabilidade 40% maior de evoluir para um PP de um RN de

baixo peso, quando comparadas com as sem VB. Concluíram que, embora o tabagismo,

raça negra, abortamento, número de gestações, presença de determinados

microorganismos e uso de antibióticos sejam fatores de risco para parto pré-termo de

recém-nascido de baixo peso, a VB é um fator de risco independente para esta condição.

O uso de antibióticos para tratamento da VB não modificou o resultado obstétrico.

MEIS et al. (1995a), desenvolveram estudo multicêntrico nos EUA, entre 1992 e

1994, envolvendo 2.929 gestantes, no período gestacional de 24 a 28 semanas,  com o

propósito de avaliar a associação da VB, trichomonas e vaginite por monília com o parto

pré-termo espontâneo abaixo de 35 semanas, sendo excluídos os critérios de risco para

prematuridade. Encontram que a prevalência de VB foi de 23,4% e 19,4% na 24a e 28 a

semana, respectivamente, e que a ocorrência da VB na 28.ª semana estava

significativamente associada com o parto pré-termo. Concluíram que a VB é um fator de

risco independente para o PP e sugerem que o período gestacional no qual ocorre a

infecçcão  altera significativamente esse risco.
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GOVENDER et al. (1996), com a finalidade de determinar o papel que a VB

desempenha nas complicações da gestação, estudaram 168 gestantes negras, de baixa

renda, atendidas num hospital público da Kwa Zulu, África do Sul. Na primeira consulta de

pré-natal, entre a 24a e 30a semana, além do levantamento dos dados sócio-

demográficos, foi pesquisada a VB e outras infecções genitais e ainda sífilis e HIV. A

maioria das gestantes tinha idade média de 24 anos. A VB estava presente em 52% da

amostra e foi a infecção mais freqüentemente diagnosticada. Entre as gestantes com VB,

62% apresentaram resultados obstétricos desfavoráveis, sendo que 39,7% tiveram partos

pré-termo e 27,2% apresentaram rotura prematura de membranas. Os autores concluíram

que, nos países em desenvolvimento, a prevalência da VB é o dobro da observada nos

países desenvolvidos e que esta afecção desempenha um significativo papel nas

complicações da gestação. A alta prevalência de VB entre gestantes assintomáticas e as

possíveis complicações obstétricas resultantes apontam para a necessidade de um

screening de rotina na primeira consulta de pré-natal.

SIMÕES et al. (1996) executaram um estudo de corte transversal com 328

gestantes em Campinas, Brasil, com o objetivo de estabelecer a prevalência das

infecções cérvico-vaginais em gestantes de baixo risco no terceiro trimestre e identificar

os fatores sócio-demográficos e sexuais associados a essas infecções. Encontraram uma

prevalência total das infecções de 40,6%, distribuídas em: candidíase vaginal (19,3%),

vaginose bacteriana (9,5%), flora vaginal alterada (6,7%), cervicite por Chlamydia

trachomatis (2,1%), Trichomonas vaginalis (2,1%) e a infecção pelo papiloma vírus

humano (0,9%). A VB foi sugerida clinicamente em apenas 1/3 dos casos diagnosticados

pela bacterioscopia, o que indica que o auxilio laboratorial é imprescindível para identificar

as infecções genitais na gravidez.

GRATACÓS et al. (1998) desenvolveram estudo prospectivo em Barcelona,

envolvendo 635 mulheres no período gestacional até 35 semanas, com a intenção de

avaliar a recorrência da VB durante a gestação e sua associação com o resultado

perinatal. A VB foi pesquisada pelo Gram com o critério de Nugent na primeira consulta

do pré-natal e repetido após 4 a 8 semanas da primeira coleta. Encontraram, na primeira

análise, a presença de VB em 19,6% das gestantes e, na segunda, em 51,1%, mostrando

que a metade recidivou. A VB estava associada ao TPP em 15,2%, à RPM em 18,4% e

ao PP em 16%, quando comparadas com as sem VB. As mulheres com VB na primeira
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análise tinham um risco aumentado para o TPP e PP. Concluíram que a presença de VB

durante algum período da gestação é um fator de risco para o desenvolvimento de

complicações perinatais e para a prematuridade. A regeneração da flora vaginal após a

presença da VB não alterou o risco para TPP, PP e RPM quando comparada com as

mulheres com VB persistente.

SIMÕES et al. (1998), em Campinas, Brasil, realizaram um estudo longitudinal com

217 gestantes entre 28 e 32 semanas de pré-natal, com e sem VB, com a finalidade de

comparar a freqüência de TPP, PP, RPM e RN de baixo peso. Não houve exclusão de

fatores de risco conhecidos. Não foi achada diferença significativa entre os grupos com

relação às características sócio-demográficas, hábitos sexuais, antecedentes de doenças

sexualmente transmissíveis e história obstétrica. Encontraram que a incidência de TPP,

PP, RPM e RN de baixo peso foi significativamente maior nas gestantes com VB do que

nos controles. Concluíram que, por sua associação com todas as complicações perinatais

estudadas, a VB deve ser adequadamente diagnosticada e tratada durante o pré-natal.

Estudo de corte transversal realizado por CALLAHAN et al. (1999), na Califórnia,

incluiu 208 médicos com a finalidade de avaliar o conhecimento e o comportamento dos

profissionais em relação ao diagnóstico, tratamento e ação da vaginose bacteriana sobre

as gestantes e não gestantes. Encontraram que 65% dos médicos acreditavam que a

associação entre a vaginose bacteriana e o trabalho de parto prematuro era causal e

esses profissionais tinham uma conduta mais ativa sobre as infecções vaginais.  Somente

12% dos médicos prescreviam metronidazol ou clindamicina no primeiro trimestre de

gestação. Concluíram que o médico deveria estar ciente da relação entre a vaginose

bacteriana sintomática e trabalho de parto prematuro e explorar o diagnóstico específico

das vaginites e, para isso, usar um critério padrão para o diagnóstico de VB e tratá-la de

forma efetiva no início da gestação.

PASTORE et al. (2000), na Carolina do Norte, propuseram investigar a associação

entre VB e a dilatação cervical e o encurtamento do colo uterino, como medidas de

prevenção para o parto pré-termo. Incluíram 807 gestantes entre 24 e 29 semanas de

gestação e usaram o Gram pelo critério de Nugent para o diagnóstico de VB. A análise

não ajustada não encontrou associação entre VB e o comprimento do colo uterino. A

regressão logística ajustada sugeriu uma associação entre VB, o comprimento do colo

uterino e a dilatação cervical, porém somente nas mulheres com doença sexualmente
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transmissível no início da gestação. De uma forma geral, não foi encontrada associação

entre VB/ dilatação cervical e encurtamento do colo uterino entre 24 e 29 semanas de

gestação.

CARVALHO et al. (2001), em São Paulo, Brasil, desenvolveram um estudo

longitudinal prospectivo com 541 gestantes, com o propósito de correlacionar a presença

da VB no pré-natal, entre 23a e 24a semana, com a ocorrência de parto prematuro

espontâneo. O diagnóstico de VB foi feito pela medida do pH e o Gram pelo critério de

Spiegel. Excluíram os partos eletivos e as gestantes não foram tratadas rotineiramente.

Encontraram uma prevalência da VB de 19% e, nas gestantes com queixa de corrimento

vaginal, a taxa de infecção genital foi de 72,2%. A incidência de PP foi maior no grupo VB

positiva. Concluíram que a VB revelou ser um fator de risco para a prematuridade abaixo

de 37 semanas.

CAMARGO et al. (2001) realizaram um estudo coorte retrospectivo na

Universidade de Campinas, Brasil, incluindo 714 puérperas, com a finalidade de avaliar o

impacto do diagnóstico e tratamento da vaginose bacteriana durante a gestação, em

população de baixo risco, para a prevenção da prematuridade. A amostra foi dividida em 3

grupos: o primeiro não teve a VB diagnosticada, no segundo a VB foi diagnosticada e

tratada e no terceiro a VB foi diagnosticada, porém não tratada. A análise multivariada

encontrou associação da RPM pré-termo e a prematuridade. No grupo com VB não

tratada, a infecção puerperal, a infecção ovular e a morbidade neonatal foram

significativamente maiores. Concluíram que o diagnóstico e o tratamento da VB reduzem

a prematuridade entre mulheres com gestação de baixo risco, independentemente do

antecedente de prematuridade.

FONSECA et al. (2001), em Minas Gerais, Brasil, fizeram uma revisão e

atualização a respeito da VB, e comentaram a complexa fisiopatologia dessa afecção, o

quadro clínico e o diagnóstico. Destacaram as complicações associadas à VB como

aborto, prematuridade, amniorrexe prematura, infecção intra-amniótica, doença

inflamatória pélvica, infecções pós-operatórias e o aumento das taxas de infecção pelo

vírus da imunodeficiência humana (HIV). Fizeram referência a uma maior prevalência de

VB em mulheres HIV positivo, sendo tal fato explicado pelo efeito virucida dos lactobacilos

sobre o HIV e pelos menores níveis de inibidores da protease leucocitária nas portadoras

de VB. Foram discutidos os aspectos fundamentais do tratamento, os vários esquemas
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terapêuticos e quais as populações beneficiadas. Por fim, enfatizaram a efetividade do

tratamento na redução das taxas de prematuridade em gestantes de alto-risco.

PURWAR et al. (2001), na Índia, em estudo coorte, avaliaram a prevalência da

vaginose bacteriana em gestantes assintomáticas, entre 16-28 semanas, e sua

associação com o nascimento pré-termo e rotura prematura de membranas. Foi utilizado

o critério de Nugent para o diagnóstico de VB. Encontraram 11,53% de prevalência para

VB. Não houve diferença entre as características básicas dos grupos estudados. A

incidência de PP foi maior no grupo com VB. Na regressão logística, a VB foi associada

com um risco aumentado de PP, RPM, PP prévio e com a presença de microrganismos

entero-faríngeos na vagina. Concluíram que a presença da VB na gestação inicial está

associada com um aumento do risco para o PP e a RPM.

JACOBSSON et al. (2002), na Dinamarca, projetaram um estudo coorte com 852

pacientes para investigar a prevalência da VB na gestação inicial em população de baixo

risco e correlacioná-la com o parto pré-termo abaixo de 37 semanas. O diagnóstico para

VB foi feito com os critérios de Papanicolaou e com a pesquisa de clue cells. A

prevalência de VB foi de 15,6%, com taxa total de PP de 3,9%. No grupo com VB, a

incidência de PP foi de 5,3% comparada aos 2,5% do grupo sem VB. Primíparas com VB

tiveram 6,8% de PP. O risco para o PP entre as gestantes com VB não teve significância.

Concluíram que não há associação significativa entre a VB e o PP.

KOUMANS et al. (2002), em Chicago, efetuaram revisão completa sobre a VB

baseada na Medline desde 1976 até 2001. Consideraram apenas trials randomizados ou

controlados, estudos coortes com no mínimo 200 pacientes e todos os estudos caso-

controle. Encontraram que a prevalência da VB na população variava de 8% na

Escandinávia até 51% na África. A prevalência da VB decresce à medida que a gestação

avança. A associação entre VB e aborto foi significativa nos estudos. Embora o

diagnóstico de VB fosse um indicador de risco específico para prematuridade, não foi

particularmente sensível. A sensibilidade dos testes variou entre 21 e 77%, de acordo

com o período gestacional em que a amostra foi colhida, demonstrando maior

sensibilidade com a precocidade da idade gestacional. A terapia para VB com

metronidazol oral (250mg 3 vezes ao dia, por 7 dias) em gestantes de alto risco com

história de PP anterior, mostrou uma redução da prematuridade que variou entre 25% a

75% e sugeriu que esta posologia deve ser utilizada por ter mostrado ser mais eficaz.
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ROMERO et al. (2002), em Bethesda, EUA, revisaram a literatura sobre o papel da

infecção no parto prematuro espontâneo, a transmissão vertical da infecção intra-uterina e

a freqüência da infecção intra-amniótica nas complicações, levando ao nascimento pré-

termo. Encontraram evidências de associação entre infecção e parto pré-termo

espontâneo. A infecção sistêmica materna tem sido associada com TPP e PP, embora o

risco atribuível seja baixo, com exceção da infecção do trato genito-urinário. Atualmente

tem sido estudada a doença periodontal como fator causal, porém isso ainda requer mais

análises. Estima-se que, no mínimo, 40% de todos os nascimentos prematuros ocorrem

de mães com infecção que, na grande maioria, é de natureza sub-clínica. Dos estudos

examinados sobre as circunstâncias clínicas ao redor do parto pré-termo, indica-se que

um terço do total de gestantes apresenta trabalho de parto pré-termo e membranas

íntegras, outro terço apresenta rotura prematura de membranas e que o terço final resulta

de partos prematuros com indicação médica materna ou fetal. Encontraram ainda que a

taxa média de positividade das culturas do líquido amniótico em gestantes com trabalho

de parto prematuro e membranas fetais íntegras é de aproximadamente 12,8% e algumas

evidências davam suporte ao papel causal da infecção com base nos princípios de Sir

Bradford Hill, que incluem: princípios biológicos, relação temporal, consistência e força da

associação, grau dose-resposta, especificidade e experiência humana. Dentre esses

princípios é importante levantar a representatividade da especificidade porque, enquanto

a infecção intra-uterina parece ser suficiente para induzir o trabalho de parto prematuro e

parto, isso não é específico, porque muitas gestantes tem parto pré-termo na ausência da

inflamação e/ou infecção. Contudo, o alto grau de especificidade no sistema biológico é

raro. Para fechar essa questão seria necessário melhorar os dados microbiológicos,

citológicos, bioquímicos, imunológicos e patológicos, pois o trabalho de parto prematuro é

uma síndrome e a infecção é somente uma das possíveis causas.

SUBTIL et al. (2002), na França, efetuaram estudo caso-controle envolvendo 204

gestantes hospitalizadas entre 20 e 34 semanas de gestação, no período de 1997 a 2000,

com objetivo de avaliar a associação da VB com o TPP e o PP. Os casos eram gestantes

internadas em trabalho de parto prematuro e os controles eram gestantes internadas por

quaisquer outras causas, pareadas por idade gestacional. Neste estudo foram utilizados o

critério de Amsel, clue cells e Nugent para o diagnóstico da vaginose bacteriana, porém

na análise foi considerado somente o critério de Amsel. Encontraram que havia mais
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jovens e multíparas entre os casos que no grupo controle. A prevalência de VB foi de

13,7% exclusivamente no grupo de casos. Concluíram que a VB foi encontrada apenas

em gestante hospitalizada por TPP entre 20 e 34 semanas e não houve diferença

significante entre as gestantes em trabalho de parto prematuro com e sem VB e também

no tempo decorrido até o parto espontâneo entre os grupos.

OAKESHOTT et al. (2004) realizaram um estudo de coorte retrospectivo com 1.216

gestantes atendidas em cinco clínicas de Londres, com a finalidade de avaliar o risco

relativo para o nascimento pré-termo em mulheres com vaginose bacteriana. O

diagnóstico de VB foi realizado pelo método de Gram, por dois observadores

independentes, na décima semana de gestação. Os resultados mostraram que 13%

tinham vaginose bacteriana e 5% evoluíram para o parto pré-termo. Não foi encontrada

associação com parto pré-termo anterior, etnia, classe social ou presença de vaginose

bacteriana, entretanto a prematuridade foi mais comum em mulheres tabagistas. Os

autores concluíram que, numa comunidade de baixo risco, a vaginose bacteriana não é

um fator de risco significativo para o parto pré-termo.

2.4 MARCADORES BIOQUÍMICOS COMO FORÇA PREDITORA DA VAGINOSE

BACTERIANA NO TRABALHO DE PARTO PRÉ-TERMO

Em virtude da diversidade dos resultados que mostram uma possível associação

da vaginose bacteriana com o trabalho de parto e parto pré-termo, alguns estudos

buscaram identificar marcadores bioquímicos que pudessem potencializar a força

preditora da VB.

CRANE et al. (1999), no Canadá, entre 1995 e 1996, realizaram estudo com 140

gestantes entre 20 e 24 semanas de gestação, com o objetivo de determinar o valor dos

marcadores para predizer o parto pretermo espontâneo. Um escore de risco para o parto

prematuro foi utilizado com a análise da VB e das fibronectinas fetais (FNF) cervical e

vaginal. Foram excluídos os fatores de risco conhecidos. A análise univariada utilizou a

associação dos fatores de risco para melhor determinar o potencial preditor; a regressão

logística foi utilizada para identificar os preditores independentes para o PP espontâneo.

Para o diagnóstico da VB foi adotado o critério de Amsel e o Gram pelo Nugent. O índice

de prematuridade foi de 10,7%. Encontraram, na regressão logística, que os preditores
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significativamente associados com o PP foram o escore de risco-nascimento pré-termo e

a FNF vaginal. A VB e as fibronectinas cervicais  não foram associadas com o nascimento

pretermo espontâneo. Concluíram que a combinação do escore de risco-nascimento

pretermo e a fibronectina fetal prediz o PP espontâneo.

PASTORE et al. (1999) realizaram um estudo coorte, observacional, na Carolina do

Norte, para investigar a relação entre a fibronectina fetal e a vaginose bacteriana com o

aumento do risco do parto pré-termo. Avaliaram 868 mulheres, entre a 24a e 29a semana

de gestação. Utilizaram, para o diagnóstico da VB o Gram (Nugent), a medida do pH

vaginal e o teste de imunoensaio para a fibronectina. Encontraram que, até 28 semanas,

6,3% do total de mulheres tinham fibronectina fetal positiva e 18,8% tinha VB positiva pelo

Gram. Após a regressão logística, as mulheres que tinham VB e fumavam no período do

recrutamento tinham um aumento do risco substancial para ter FNF positiva. Esses

resultados mostraram uma associação positiva entre a FNF e a VB, porém somente entre

as mulheres que fumavam e os autores concluíram que os dados forneciam evidências da

existência de correlação  biológica entre o tabagismo, infecção e parto pré-termo.

IAMS et al. (2001), nos Estados Unidos, estudaram 2.994 gestantes, primigestas e

multíparas, sem aborto ou PP anterior, entre 22 e 24 semanas de gestação, com o

objetivo de observar os fatores de risco para o parto pré-termo espontâneo e verificar a

fibronectina fetal, índice de Bishop e a ultra-sonografia cervical como testes preditivos

para o parto prematuro em gestantes de baixo risco.  Encontraram que metade de todos

os PP ocorre em mulheres sem fatores de risco conhecidos e que os testes analisados

possuem baixa sensibilidade quando utilizados isoladamente.

CAUCI et al. (2002), nos EUA, propuseram um estudo coorte, com 218 mulheres

em trabalho de parto prematuro entre 20 e 34 semanas, com membranas fetais íntegras,

afebris, no período entre 1991 e 1997, para determinar se as enzimas hidrolíticas -

sialidase e prolidase - e a imunoglobulina A contra a citolisina da G vaginalis (anti-Gvh

IgA) aumentam o risco para o nascimento pré-termo precoce (���� ����	��
�� �	��� ��

mulheres com vaginose bacteriana ou flora intermediária. Encontraram que 14% das

mulheres tinham VB e 30% tinham flora intermediária diagnosticada pelo Gram. O parto

abaixo de 34 semanas ocorreu em 60% das mulheres com VB ou flora intermediária,

comparado com 39% do grupo com flora normal. Não houve diferença estatística entre as

mulheres com VB e flora intermediária com respeito à idade gestacional do parto e o
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baixo peso do recém-nascido. Da amostra, 48% tiveram partos prematuros. Concluíram

que as mulheres com VB ou flora intermediária tinham TPP em idade gestacional mais

precoce, comparada com as mulheres com flora normal.

GOFFINET et al. (2003) realizaram estudo prospectivo, entre 1997 e 1998, em

hospital de referência de Paris, França, abrangendo 354 gestantes hospitalizadas em

TPP, entre 24 e 34 semanas de gestação e com membranas fetais íntegras, com a

finalidade de avaliar a prevalência da VB e seu valor preditivo para o parto prematuro.

Foram excluídos os fatores de risco prévios e a VB foi comparada com outros marcadores

para infecção genital. A VB estava presente em 6,8% das gestantes e constituía um fator

de risco para o PP abaixo de 33 semanas, no entanto não foi significativo para o PP

abaixo de 35 semanas. Outros marcadores de infecção associados significativamente

com o PP foram a Proteína C Reativa (PCR) elevada, leucocitose e fibronectina fetal

aumentada, sendo que a PCR foi o marcador mais fortemente associado a esse risco.

Concluíram que a frequência da VB e sua associação com o TPP e o PP são

provavelmente dependentes de muitas variáveis e devem ser interpretadas

diferentemente para cada população. Os resultados encontrados reforçam a utilização de

marcadores para infecção genital no estudo da prematuridade.

GOLDENBERG et al. (2003) estudaram os fatores de risco para o parto pré-termo

em mais de 3.000 mulheres de dez diferentes centros, entre 1993 e 1996. Encontraram

que os fatores mais comumente associados ao parto pré-termo antes da 32a semana de

gestação são a presença de fibronectina fetal, comprimento cervical, presença de

fosfatase alcalina e do fator estimulador da colonização do granulócito. Entretanto, esses

fatores não foram tão significativos em gestações até 35 semanas. Concluíram que a

busca desses fatores na gestação precoce pode aumentar a capacidade de predição do

parto pré-termo

STEVENS et al. (2004), nos Estados Unidos, desenvolveram estudo com 185

mulheres em trabalho de parto prematuro que foram pesquisadas para a vaginose

bacteriana e fibronectina fetal, com o objetivo de verificar se havia associação entre esses

fatores e o trabalho de parto e/ou nascimento prematuro. Encontraram que o intervalo de

tempo entre a testagem e o parto foi significativamente menor nas pacientes com

fibronectina fetal positiva, independente da presença de VB. Concluíram que as mulheres
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em franco trabalho de parto prematuro deveriam ser testadas para a presença de

fibronectina fetal e vaginose bacteriana.

2.5 TRATAMENTO DA VAGINOSE BACTERIANA DURANTE A GESTAÇÃO

Como a VB é apontada na literatura como um fator de risco para o TPP e o PP,

considera-se que o tratamento dessa condição é fundamental para alcançar a redução da

prematuridade. Entretanto, até o momento, os resultados das publicações acerca do

tratamento são conflitantes.

HAY et al. (1994b), em Londres, desenvolveram um estudo prospectivo para

determinar as variações longitudinais da incidência da vaginose bacteriana na gestação.

Concluíram que as grávidas comumente não desenvolvem VB após a 16a semana de

gestação e, se presente, ela regride espontaneamente em cerca da metade dos casos. A

VB estava associada com um aumento da taxa de aborto no segundo trimestre e parto

pré-termo e qualquer tratamento dirigido para erradicação da VB na gestação não deve

ser dado mais tardiamente que no início do segundo trimestre.

MORALES et al. (1994), realizaram estudo para pesquisar a presença de VB em

gestantes entre a 13a e 20a semana de gestação e com história de parto pré-termo ou

rotura prematura de membranas. Aquelas com VB positiva receberam metronidazol oral

(250 mg, 3 vezes ao dia, por sete dias) ou placebo em desenho duplo-cego. As mulheres

que usaram metronidazol tiveram menor freqüência de trabalho de parto prematuro, parto

prematuro, rotura prematura das membranas e RN de baixo peso. Concluíram que o

tratamento para VB é eficaz e reduz o parto pré-termo em mulheres com história de

prematuridade.

BURTIN et al. (1995), no Canadá, revisaram a literatura com a preocupação de

verificar as experiências com seres humanos expostos ao metronidazol durante o primeiro

trimestre de gestação e sua provável associação com a teratogenicidade, pois a droga

ultrapassa a barreira placentária. Dos estudos revisados, somente uma publicação

mostrou casos de defeitos fetais faciais em recém-nascido de mãe exposta ao

metronidazol entre 5 e 7 semanas de gestação. Os 33 estudos avaliados totalizaram

1.336 mulheres expostas à droga no primeiro trimestre de gestação. Concluíram que o

uso do metronidazol não mostrou associação com o aumento do risco de

teratogenicidade.
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HAUTH et al. (1995), nos Estados Unidos, propuseram um trial prospectivo duplo-

cego, para endereçar três questões: primeiro se a terapia antimicrobiana reduz a taxa de

PP em mulheres com alto-risco; segundo, se a terapia antimicrobiana reduz a taxa de PP

em mulheres com VB; finalmente, nas mulheres com risco na gestação atual para o PP, se

a VB aumenta esse risco. Utilizaram o critério de Amsel para determinar a VB e para a

terapia antimicrobiana o metronidazol e a eritromicina durante o segundo trimestre (22-24

semanas), em mulheres com risco para o parto pré-termo (PP anterior e peso materno pré-

gravídico menor que 50 kg). Encontraram similaridade nos grupos estudados com relação

à idade materna, PP anterior, número de gestações e TPP anterior. A prevalência da VB

na amostra total (624 mulheres) foi de 41%. Concluíram que as gestantes com VB tinham

uma taxa maior de PP quando comparadas ao grupo VB negativo. O benefício do

tratamento foi somente observado entre as mulheres com VB e história de PP e baixo

peso materno pré-gravídico.

McGREGOR et al. (1995), em Denver – EUA conduziram trial prospectivo com

1.260 gestantes, com a finalidade de avaliar a prevalência das infecções do trato genital

inferior e o efeito do diagnóstico e tratamento sistemático para redução do risco de

abortamento, rotura prematura de membranas e parto prematuro. Numa primeira fase,

foram colhidas amostras da secreção vaginal durante a primeira consulta de pré-natal,

entre 22 e 29 semanas, e após a 32a semana, sendo tratadas somente as gestantes

sintomáticas. Numa segunda fase, instituiu-se o screening sistemático, sendo tratadas

todas as pacientes com microorganismo identificado, mesmo as assintomáticas. A droga

de escolha para o tratamento da VB foi a clindamicina. Encontraram que a VB estava

significativamente associada com o risco de PP e RPM e que o tratamento com

clindamicina reduziu esses riscos à metade. Concluíram que as mulheres que apresentam

risco para PP, TPP e RPM devem ser submetidas ao screening de rotina para pesquisa

de VB ou infecção do trato genital inferior por outros microorganismos e, caso o

diagnóstico seja confirmado, devem ser submetidas à antibioticoterapia com clindamicina,

reavaliadas para cura e, se necessário, retratadas.

GLANTZ (1997), nos EUA, construiu um nanograma, baseado em estudos prévios,

para determinar o benefício da rotina do screening e do tratamento da VB para uma

população obstétrica. Este nanograma estaria na dependência da prevalência da VB e na

taxa de parto prematuro da população a ser estudada. Concluiu que, se a prevalência da
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VB e a incidência do PP forem baixos, a rotina do screening deveria ser questionada, pois

a prevenção beneficiaria um pequeno número de nascimentos prematuros, não

justificando o custo-benefício.

McDONALD et al. (1997), na Austrália, realizaram um trial multicêntrico,

randomizado, placebo-controlado, com 879 mulheres assintomáticas para VB, com a

finalidade de avaliar o tratamento com metronidazol para redução do PP espontâneo.

Encontraram que 52% das mulheres tinham VB, diagnosticadas pelo Gram. Não houve

diferenças entre o grupo tratado e não-tratado em relação ao PP. Em um subgrupo de 46

mulheres com VB e história de PP que tomaram metronidazol, houve uma redução

significativa na taxa de PP. Concluíram que o tratamento com metronidazol nas mulheres

com crescimento de G. vaginalis ou VB não reduziu a taxa de PP, com exceção das

mulheres com história de TPP e/ou PP, nas quais o tratamento reduziu o PP espontâneo.

FLYNN et al. (1999) em Nova Iorque, EUA, realizaram uma meta-análise dos

artigos publicados em língua inglesa entre 1966 e 1996, com a finalidade de determinar a

magnitude do risco conferido à VB na gestação sobre o parto prematuro. A identificação

da VB na gravidez é um fator de risco modificável para a prematuridade. A evidência

acumulada demonstra que o tratamento das gestantes com VB com certos antibióticos

orais, pode diminuir o risco de prematuridade. O tratamento com clindamicina oral em

gestantes com VB reduziu os partos prematuros e os recém-nascidos de baixo peso em

aproximadamente 50%. O uso da amoxicilina oral ou da clindamicina intravaginal não

mostrou afetar os resultados da gravidez.

CAREY et al. (2000), nos EUA, propuseram um trial randomizado, placebo-

controlado e duplo-cego, com pretensão de determinar se o tratamento da mulher com VB

assintomática numa população geral prevenia o PP. Foram incluídas 1.953 mulheres

entre 16a e 24a semana de gestação e administrados 2g de metronidazol via oral ou

placebo. O diagnóstico para VB foi o Gram-Nugent e a medida do pH vaginal. Entre a 24a

e 30a semana de gestação os exames foram repetidos e os casos positivos tratados. Não

encontraram diferença na duração do tempo da gestação ou no peso do RN quando

compararam os grupos. A VB desapareceu em 77,8% das mulheres tratadas com

metronidazol e 37,4% nas com placebo. A taxa de PP foi praticamente a mesma. O

tratamento com metronidazol não reduziu a ocorrência do TPP, infecções pós-parto e

intra-amniótica, sepse neonatal ou admissão do RN na unidade de cuidados intensivos. A
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análise do grupo de mulheres com alto risco para o parto pré-termo (história de PP e

baixo peso materno anterior à gestação) falhou ao tentar mostrar algum benefício do

tratamento. Concluíram que não existe benefício no screening para VB em gestantes de

baixo risco e assintomáticas, no segundo trimestre da gestação.

CAREY e KLEBANOFF (2001), nos EUA, realizaram uma revisão da literatura para

avaliar as evidências que envolvem a infecção como causa do nascimento pré-termo.

Encontraram que a causa de muitos nascimentos pré-termo não são conhecidas, porém

existe substancial evidência que vários nascimentos ocorrem por infecções

assintomáticas ou minimamente sintomáticas. Concluíram que a vaginose bacteriana, a

trichomoníase, infecção por clamídia, gonorréia e sífilis estavam associadas com o

aumento do risco de parto pré-termo e com a mortalidade perinatal. Embora mulheres

com VB no início da gestação tenham o risco aumentado para o PP, o tratamento das

mulheres de baixo risco com cursos pequenos de metronidazol oral ou clindamicina

vaginal não tem mostrado redução desse risco e não está indicado. O tratamento com

clindamicina vaginal pode aumentar o risco para PP. O tratamento da gestante de alto-

risco com a combinação do metronidazol e eritromicina pode ser indicado.

MORAES FILHO e GOLDENBERG (2001), no Brasil, realizaram uma revisão sobre

a importância epidemiológica da VB. Adotaram o Gram como teste para a seleção dos

estudos e encontraram associação da infecção no liquido amniótico e o PP, mostrando

uma relação inversa entre as culturas positivas do líquido amniótico e a idade gestacional.

Os estudos revisados mostraram associação entre VB e TPP, PP, RPM, corioamnionite e

endometrite puerperal. Quando a análise abordou o tratamento, não mostrou diferenças

entre as pacientes tratadas com metronidazol/placebo, com relevância somente para as

gestantes com história de PP. Sugeriram, com base nas orientações da ACOG: o

rastreamento da VB em mulheres com risco para PP; mulheres com teste positivo para

VB e/ou sintomas devem ser tratadas com metronidazol oral; o tratamento da recorrência

é incerto; o rastreamento rotineiro para VB em mulheres assintomáticas com baixo risco

para PP não pode ser endossado com base nos conhecimentos atuais.

CHANDRAN (2002) revisou a Cochrane Library com a finalidade de avaliar os

efeitos do uso de antibióticos no tratamento da VB durante a gestação. Encontrou que o

tratamento para VB durante a gestação mostrou uma tendência à diminuição da

freqüência de parto abaixo de 37 semanas e que esse fato foi mais marcante nas



31

gestantes com história de parto pré-termo. Concluiu que a evidência não dá suporte ao

screening e tratamento a todas as gestantes com VB com o objetivo de evitar o parto

prematuro.

ODENDAAL et al. (2002), na África, elaboraram um trial randomizado e controlado,

para avaliar a eficácia do tratamento da vaginose bacteriana com metronidazol para

reduzir o trabalho de parto pré-termo em primigestas e multíparas, com história de aborto

tardio e trabalho de parto pré-termo. Foram incluídas 1.005 mulheres, sendo um grupo de

primigestas e outro de multíparas de alto risco, entre a 15a e 26a semana. O Gram foi

utilizado para o diagnóstico de VB e repetido após quatro semanas. As pacientes

receberam 400 mg de metronidazol ou 100 mg de vitamina C via oral, duas vezes ao dia,

por dois dias. Nos casos de recidiva, a paciente era tratada novamente. A incidência de

VB foi 32% nas primigestas e 26% nas multíparas. O parto abaixo de 37 semanas ocorreu

em 21% das primíparas e 29% das multíparas sem VB; em 18% das primíparas e 43%

das multíparas tratadas com metronidazol; em 16% das primíparas e 24% das multíparas

que tomaram vitamina C. A análise multivariada mostrou que o RRE para o TPP foi

significativo somente para as multíparas. Concluíram que o metronidazol não reduziu o

TPP quando administrado em pacientes abaixo de 26 semanas com VB.

GUASCHINO et al. (2003), na Itália, realizaram um trial clínico randomizado com

1.890 mulheres, com a finalidade de avaliar a eficácia da clindamicina a 2% - creme

vaginal, uma vez ao dia, por sete dias, no prolongamento da gestação. Para diagnóstico

da vaginose bacteriana foi a bacterioscopia e para o diagnóstico da infecção urinária foi

realizado a cultura de urina. Foram incluídas somente gestantes assintomáticas para

vaginose e sem risco específico para PP. Não encontraram diferenças entre os grupos

com placebo e clindamicina vaginal com base nas variáveis: idade materna, fumo na

gestação, história de parto pré-termo ou baixo peso, pressão arterial e admissão

hospitalar. Não houve diferenças na recorrência das infecções vaginais e nas taxas de PP

entre os grupos. Concluíram que o tratamento para a vaginose bacteriana assintomática

não prolongou a gestação ou aumentou o peso do RN ao nascer.

LAMONT (2003), no Reino Unido, avaliou a associação entre a infecção e o TPP

espontâneo. Concluiu que atualmente essa relação está bem estabelecida e é

responsável por até 40% de casos de nascimento pré-termo. O TPP em decorrência da

infecção é refratário ao uso de agentes tocolíticos. É importante o reconhecimento da
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infecção o mais precocemente possível para que não ocorram as mudanças irreversíveis

do colo uterino e se perca o tempo ideal para atuar. Os estudos de intervenção usaram

antibióticos, regimes, dosagens e vias diferentes de administração, em gestantes com

riscos e idades gestacionais diversas. Não surpreendentemente, isso conduziu a

resultados discrepantes. Sugeriu que, para que a estratégia de intervenção possa ter

êxito, os antibióticos escolhidos devem ser ativos contra vaginose bacteriana ou contra os

microrganismos associados à vaginose, devem ser usados o mais precocemente na

gravidez em mulheres com o maior grau de alteração da flora vaginal e em combinação

do tratamento vaginal e sistêmico.

LEITICH et al. (2003b), na Áustria, propôs uma meta-análise com 3.969 mulheres

para avaliar a efetividade do tratamento da vaginose bacteriana em grávidas com

membranas fetais íntegras, utilizando antibiótico para reduzir o parto pré-termo.

Encontraram que, nas gestantes sem trabalho de parto pré-termo e de baixo risco, o

tratamento com antibiótico não diminuiu significativamente o PP abaixo de 37 semanas.

Nenhum efeito e significância estatística foram encontrados na população sem TPP e de

baixo risco. Os resultados desta meta-análise mostraram que as estratégias de screening

e tratamento para VB na gestação permanecem controversos, sugeridos somente para as

gestantes de alto-risco com PP anterior e em regime oral de longa duração.

UGWUMADU et al. (2003), em Londres, mostraram que a vaginose bacteriana está

associada com os resultados adversos da gestação em todas as idades gestacionais. A

VB está associada com a perda fetal no primeiro e segundo trimestre, corioamnionite,

parto pré-termo, baixo peso ao nascer e morbidade infecciosa materna e neonatal. Os

recém-nascidos que sobrevivem ao PP têm um maior risco de dano no desenvolvimento

neurológico e pode existir consequência maior se cursar com corioamnionite. Não

surpreende que estudos de intervenção em gestantes com VB têm mostrado resultados

conflitantes numa população geral. Um melhor conhecimento da patobiologia da VB na

gestação é necessário  para que os desenhos de intervenção possam ser focados sobre o

distúrbio celular e bioquímico. Assim, atualmente, os estudos têm orientado para o

benefício do tratamento pré-concepcional e no início da gestação, para tentar determinar

se o tratamento na população de gestantes pode ser benéfico. Concluíram que o

screening e tratamento da flora vaginal anormal e VB no segundo trimestre reduz a taxa

de PP na população em geral.
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KEKKI et al. (2004), na Finlândia, elaboraram uma análise de custo-benefício para

o screening e tratamento da vaginose bacteriana no início da gestação, em mulheres

assintomáticas, com baixo risco para o parto pré-termo. Os resultados considerados por

esse estudo foram: o nascimento pré-termo, tipo de parto, infecções periparto e

complicações pós-parto. O custo se baseou na tabela de grupos de doenças. Não

encontraram diferença significativa entre a estratégia de screening e não-screening em

relação ao custo e entre as taxas de partos prematuros, porém a estratégia de screening

produziu uma significativa redução nas infecções periparto e nas complicações pós-parto.

A sensibilidade desse estudo sugere que o screening pode ser feito se a taxa de

nascimentos pré-termo exceder a 3%.

KISS e PETRICEVIC (2004), em Viena, desenvolveram um trial multicêntrico,

prospectivo, randomizado controlado, incluindo 4.429 gestantes assintomáticas para o

TPP e para infecção, com a intenção de avaliar a estratégia de screening durante a

gestação, entre 15 e 20 semanas, com enfoque naquelas com baixo risco para o parto

prematuro. O Gram foi utilizado para o diagnóstico da VB no segundo trimestre e o

tratamento foi feito com clindamicina creme vaginal a 2%. Foram avaliadas 2.058

mulheres no grupo de intervenção e 2.097 no grupo controle. No grupo de intervenção, o

número de partos pré-termo foi menor que o grupo controle. A prevalência da VB isolada

ou associada à Candida foi de 8,5%. A taxa de aborto tardio foi reduzida em 50%.

Concluíram que a intervenção de screening no pré-natal para infecção vaginal reduz em

50% a taxa de nascimentos pré-termo espontâneos e abortos tardios na população geral.

2.6 OUTROS FATORES DE RISCO PARA O TRABALHO DE PARTO PRÉ-TERMO

De acordo com as evidências, a associação entre  VB e TPP ainda necessita de

mais avaliações, embora outros fatores de risco e algumas combinações de fatores

estejam sendo estudados com a finalidade de mostrar uma melhor forma de predizer a

prematuridade. A idade materna, número de gestações, número de partos vaginais e

cesáreas, número de abortos, número de partos pré-termo prévios, número de RN de

baixo peso prévio, tabagismo na gestação atual e número de parceiros sexuais durante a

vida sãos os fatores de risco mais associados ao TPP.
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KEIRSE et al. (1978) consideraram que pacientes com duas ou mais gestações

prematuras prévias possuíam um risco aumentado para o trabalho de parto pré-termo

espontâneo e parto pré-termo nas futuras gestações. Concluíram que  pacientes com um

TPP e PP prévios possuíam 37% de risco de PP em futuras gestações. Pacientes com

dois ou mais partos prematuros possuíam 70% de risco de um novo PP em futuras

gestações.

WHITE et al. (1986), na Inglaterra, conduziram um estudo para comparar a

distribuição da idade materna, classe social, estado marital, hábito de fumar, peso do

recém-nascido, história de aborto entre mulheres com TPP espontâneo seguido de RPM

e mulheres em TPP espontâneo com membranas fetais íntegras, entre 28 e 36 semanas.

Foram excluídos outros fatores de risco conhecidos e somente foram consideradas as

primíparas. Encontraram que a idade materna abaixo de 20 anos representou 19% da

população com RPM, em contraste com 43% das mulheres com membranas fetais

íntegras, e foi maior a proporção de solteiras com membranas fetais íntegras, o que

sugere que a idade e o estado marital são variáveis independentes. Não encontraram

diferença entre os grupos quanto ao tabagismo, altura e peso materno. O percentual de

baixo peso ao nascer foi maior nas primigestas com RPM comparadas às primigestas

com membranas fetais íntegras. Concluíram que ainda não há uma explicação para as

diferenças entre os grupos e que o importante é que essas duas formas de TPP

espontâneo envolvem diferentes grupos de gestantes.

NARAHARA e JOHNSTON (1993), na Universidade do Texas,  tentaram clarificar a

associação do fumo durante a gestação e a incidência de trabalho de parto prematuro,

rotura prematura de membranas e parto prematuro. Demonstraram que o extrato do

tabaco inibia o fator de ativaçao plaquetária (PAF-atividade da acetylhidrolase).

Encontraram que o extrato de tabaco inibia também a secreção enzimática dos

macrófagos deciduais e dos monócitos e macrófagos do sangue periférico. Este aumento

na concentração de PAF na decídua, estimularia a contração miometrial que poderia

contribuir para o aumento da incidência de TPP ou RPM em gestantes fumantes,

resultando numa maior suscetibildade fetal ao PP.  O uso do tabaco poderia levar ainda a

uma diminuição do suprimento sanguíneo materno para a placenta, contribuindo para o

retardo do crescimento fetal intra-uterino.
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LANG et al. (1996) , nos Estados Unidos, estudaram os efeitos de 23 fatores sobre

a prevalência do trabalho prematuro e retardo de crescimento fetal numa população de 20

mil recém-nascidos. Encontraram que o trabalho de parto prematuro estava associado

independentemente com a idade jovem, baixo peso materno pré-gestacional, baixo ganho

de peso materno semanal, nuliparidade, parto pré-termo prévio, história de dois ou mais

abortos induzidos, abortos espontâneos ou natimortos, exposição ao dietilestilbestrol,

incompetência cervical, anormalidade uterina e pielonefrite. O fumo esteve associado ao

retardo de crescimento fetal mas não ao trabalho de parto prematuro. Concluíram que é

importante compreender a etiologia do baixo peso, o que reforça a necessidade de

conhecer as variáveis confundidoras dos estudos sobre os resultados da gestacão.

KYRKLUND-BLOMBERG e CNATTINGIUS (1998), na Suécia, estudaram 311.977

nascimentos para avaliar o efeito do fumo durante a gestação sobre o nascimento,

espontâneo ou induzido, nos grandes e moderados prematuros. Encontraram que o fumo

estava fortemente associado com o aumento do risco de trabalho de parto prematuro e

grande prematuridade em mulheres que fumavam, no mínimo, dez cigarros/dia.

Concluíram que existe uma relação dose-dependente do tabaco sobre o risco do trabalho

de parto prematuro.

VON DER POOL (1998), no Alabama, descreveu a importância do trabalho de

parto prematuro como sendo o maior desafio encontrado entre as complicações

obstétricas. Ainda que a causa do trabalho de parto pré-termo seja desconhecida, os

obstetras devem familiarizar-se com os fatores de risco predisponentes. Entre os 25% dos

nascimentos pré-termo, o trabalho de parto pode ser induzido por várias condições

maternas e fetais e aproximadamente 30% dos nascimentos prematuros estão

associados à RPM. A medicina de família freqüentemente tem a vantagem de orientar a

mulher antes da concepção, influenciando alguns fatores associados ao TPP. O pré-natal

planejado e dirigido para as mães de alto risco (diabéticas e hipertensas) tem otimizado o

resultado obstétrico. As infecções do trato geniturinário são importantes fatores tratáveis

associados ao TPP. Mulheres com Neisseria gonorhoeae, Clamydia trachomatis,

Treponema palidum, Gardenerella vaginalis, Estreptococos do grupo B hemolítico tem

altas taxas de PP. Ainda que a causa e efeito ainda não esteja completamente definida, o

diagnóstico e tratamento dessas infecções são necessárias para prevenção da

transmissão perinatal, o que aumenta o risco do TPP subsequente. Dentre os fatores de
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risco, destaca-se a história de um ou mais abortos no segundo trimestre ou a história de

TPP.

CNATTINGIUS et al. (1999), na Suécia, estudaram durante dez anos a associação

entre prematuridade prévia e o hábito de fumar com o aumento do risco para o parto

prematuro. Pesquisaram ainda se havia manutenção da idade gestacional na sucessão

de partos prematuros. Encontraram que a história de parto prematuro e o hábito de fumar

são fatores de risco importantes para a prematuridade. As mulheres que pararam de

fumar entre as gestações não tiveram risco aumentado para a grande ou moderada

prematuridade, enquanto as mulheres que começaram a fumar na segunda gestação

apresentaram o mesmo risco que aquelas que continuaram a fumar.

SENESI (2002) avaliou 2.377 mulheres que deram a luz na Maternidade do

Hospital de Clinicas da UFPR, em Curitiba, Brasil, entre 1999 e 2000, através de estudo

descritivo de corte transversal, com a finalidade de pesquisar a morbidade materna e

morbi-mortalidade perinatal em gestantes com idade igual ou superior a 35 anos.

Encontrou maior morbidade materna e perinatal nas gestantes com idade igual ou

superior a 35 anos em conseqüência da maior prevalëncia de patologias maternas e

maior incidëncia de complicações obstétricas; no entanto, não encontrou diferenças entre

os grupos com relação ao trabalho de parto pré-termo, PP e baixo peso ao nascer.

SHLOMO et al. (2002) conduziram um estudo longitudinal para avaliar dados

obstétricos e demográficos de 17.493 partos que ocorreram entre 1994 e 1999, no

HaEmek Medical Center, Israel. O objetivo foi examinar se as taxas de parto pré-termo

estavam associadas com a etnia, idade materna, paridade e estilo de vida. Encontraram

uma taxa total de PP de 8,5%, que foi muito maior nos extremos da idade reprodutiva que

a encontrada na faixa entre 21 e 39 anos.  Multíparas acima de 8 partos tiveram maior

taxa de PP que as mulheres com menor número de partos. Concluíram que o estilo de

vida, a idade materna e a paridade são fatores de risco significativos para o PP naquela

população.

DA SILVA et al. (2003), em São Luis, Brasil, através de um estudo populacional

baseado em 2.429 nascimentos, analisaram a existência da associação entre a idade

materna e o parto prematuro e de que forma ocorria esta associação. Somente as

gestantes com feto único e mães residentes naquela cidade foram incluídas. Encontraram

12,6% de nascimentos pré-termo e a maior taxa de PP ocorreu no grupo de adolescentes
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abaixo de 18 anos (22,9%). O parto vaginal foi mais freqüente entre as primigestas

jovens.  Após o ajuste para as variáveis confundidoras, o risco para o PP manteve-se

significativamente associado à idade materna abaixo de 18 anos. Após a análise

estratificada, somente o risco para as primíparas com idade abaixo de 18 anos

permaneceu significante. Concluíram que a interação entre a idade materna e a paridade

revela com mais clareza o risco a ser observado.

EL-BASTAWISSI et al. (2003), nos Estados Unidos, estudaram 312 gestantes que

deram à luz prematuramente e as compararam com 424 mulheres que tiveram parto a

termo, com o propósito de avaliar a associação entre a história reprodutiva materna e o

parto prematuro. Vários subgrupos foram formados: gestantes em trabalho de parto

prematuro espontâneo, rotura prematura de membranas, parto pré-termo induzido, parto

pré-termo entre 34-36 semanas e parto abaixo de 34 semanas. Observaram que um risco

aumentado de parto prematuro estava associado com história materna de natimorto ou

história de gravidez complicada por parto prematuro. Concluíram que dois ou mais

abortos prévios e PP anterior estavam significativamente associados com a ocorrência de

TPP e PP na gestação atual.

HAUTH et al. (2003) desenvolveram um estudo multicêntrico para identificar

marcadores preditivos para o nascimento pré-termo subseqüente.  Para o diagnóstico da

VB utilizaram o pH ≥ 4,5 e a bacterioscopia pelo Gram com escore de Nugent, em 21.554

mulheres. Encontraram uma incidência similar entre os partos <37; <35; ou < 32 semanas

nas mulheres com pH <4 ou 4,7 e uma maior prevalência de PP naquelas com pH ≥5. As

mulheres com pH ≥ 5 e escore de Nugent entre 9 e 10 tinham um aumento da taxa de PP

<37; <35; e <32 semanas, e também de RN com peso ao nascer < 1500g. Concluíram que

o pH vaginal ≥ 5 tomado isoladamente, ou o pH de ≥4,5 associado a um escore Nugent

entre 9 e 10 foram bons marcadores preditivos para o PP e baixo peso ao nascer em

todas as idades gestacionais avaliadas.

KRYMKO et al. (2004), em Israel, realizaram um estudo caso-controle retrospectivo

com 152 gestantes que tiveram nascimentos prematuros espontâneos prévios (22-36

semanas), com a finalidade de identificar os fatores de risco para o parto pré-termo

espontâneo recorrente. Foram excluídos os nascimentos com fatores de risco conhecidos.

As gestantes foram divididas de acordo com o resultado da gestação. O grupo de casos

foi constituído de mulheres que tiveram o segundo parto prematuro (PP<34 semanas) e o
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grupo controle era composto de mulheres que tiveram seu segundo parto a termo. Não

houve diferença entre os grupos quando se avaliou as variáveis étnicas, condição marital,

fumo, idade materna e doença crônica. Houve uma maior taxa de trabalho de parto pré-

termo e menor intervalo partal no grupo de casos. Na análise por regressão logística, o

TPP teve correlação positiva com o grupo de casos e manteve-se, após o ajuste das

variáveis confundidoras, com o menor intervalo partal atuando como fator independente

para a recorrência do PP.

 VATTEN e SKJAERVEN (2003), na Noruega, realizaram estudo prospectivo

populacional envolvendo 31.683 mulheres que variaram de parceiro sexual entre o

primeiro e o segundo filho, comparadas com um grupo controle de mulheres com um

único parceiro, com o objetivo de comparar a variação do parceiro sexual com o resultado

da gravidez. Encontraram que o trabalho de parto prematuro, recém-nascido de baixo

peso e aumento do risco da mortalidade infantil foi maior nas mulheres que variaram seus

parceiros sexuais entre o primeiro e o segundo filho.
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3 OBJETIVOS

3.1 Objetivo Geral

Comparar alguns fatores de risco envolvidos no trabalho de parto pré-termo, entre

mulheres em trabalho de parto pré-termo e no pré-natal, com a mesma idade gestacional,

com ênfase na vaginose bacteriana.

3.2 Objetivos Específicos

3.2.1Verificar se a vaginose bacteriana constitui um fator de risco para o trabalho

de parto prematuro entre gestantes com trabalho de parto pré-termo (casos) e gestantes

no pré-natal de baixo risco (controles) pareadas por idade gestacional;

3.2.2 Verificar o resultado perinatal das gestantes em trabalho de parto pré-termo

(casos) e no pré-natal (controles), com e sem vaginose bacteriana;

3.2.3 Avaliar o resultado obstétrico das gestantes em trabalho de parto pré-termo e

no pré-natal que receberam tratamento para infecção urogenital durante a gestação;

3.2.4 Avaliar a idade materna, o número de gestações, o número de partos

vaginais, o número de partos cesárea, a história de aborto anterior, a história de parto pré-

termo anterior, recém-nascidos de baixo peso em gestações prévias, tabagismo durante a

gestação e o número de parceiros sexuais como possíveis fatores de risco para o trabalho

de parto pré-termo;

 3.2.5 Verificar que fatores permanecem como de risco para trabalho de parto pré-

termo após controlar por todos os determinantes estudados.
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4 SUJEITOS E MÉTODOS

4.1 Desenho

Este estudo foi desenvolvido de forma prospectiva, com um desenho caso-controle,

pareado pela idade gestacional.

4.2 Tamanho Amostral

O tamanho da amostra foi calculado considerando a proporção de controles

expostos à vaginose bacteriana que, segundo os estudos de HAY et al. (1994) e HILLIER

et al. (1995), é de 20%. De acordo com o tipo de estudo, caso-controle, a amostra foi

�����������������������������
�����������������������
�����������Odds Ratio (OR) de 2,

resultando em 150 pares caso-controle (SCHLESSELMAN, 1982).

4.3 Seleção dos Casos

4.3.1 Critérios de inclusão

• Casos: grávidas de feto vivo, com idade gestacional entre 24 e 36 semanas

completas, internadas com o quadro clínico de trabalho de parto pré-termo, com

membranas fetais íntegras.

• Controles: gestantes com feto vivo e a mesma idade gestacional que os casos,

que realizavam pré-natal entre o período de janeiro de 2001 a julho de 2003 e

que aceitaram participar da pesquisa.

4.3.2 Critérios de Exclusão

• Gestantes que apresentavam afecções como: placenta prévia, mal formação

fetal, mal formação uterina, gemelaridade, incompetência istmo-cervical,

polihidramnia, oligohidramnia, morte fetal, amniorrexe prematura, sangramento
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vaginal, duchas vaginais nos últimos 2 dias, antibiótico oral ou vaginal até duas

semanas antes da inclusão no estudo, Doença Hipertensiva Específica da

Gestação (DHEG).

• Questionários incompletos.

• Gestantes que tiveram a idade gestacional informada de forma incorreta no

período da coleta das amostras e que excediam as semanas exigidas pelo

estudo, dados obtidos após o nascimento do bebê.

4.4 Descrição da amostra

As gestantes convidadas a participar deste estudo faziam parte do pré-natal da

Maternidade do Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Paraná (UFPR), do pré-

natal do Programa Mãe Curitibana, do pré-natal das Unidades de Saúde da Secretaria

Municipal da Saúde de Curitiba e das gestantes internadas em trabalho de parto

prematuro nas seguintes maternidades: Maternidade do Hospital de Clínicas da UFPR,

Maternidade Luis Fernando Cajado Braga do Hospital do Trabalhador, Maternidade Victor

Ferreira do Amaral, Maternidade Nossa Senhora de Fátima e Maternidade do Hospital

Evangélico da Faculdade Evangélica de Curitiba.

Os casos foram selecionados entre as gestantes internadas com diagnóstico

confirmado pelo pesquisador, de trabalho de parto pré-termo, com membranas fetais

íntegras, que estavam entre 24ª. e 36ª. semana completa de gestação e que, após o

esclarecimento do objetivo da pesquisa, aceitaram voluntariamente participar do estudo.

A seguir, foram selecionadas as gestantes no pré-natal (controles), com a mesma

idade gestacional, com os mesmos critérios de exclusão que as gestantes em trabalho de

parto prematuro internadas, obedecendo assim ao critério para o pareamento das

amostras. As gestantes de ambos os grupos assinaram o Termo de Consentimento Livre

e Esclarecido.

O desenho inicial do estudo exigia o pareamento de 1:2 (1caso/2controles). No

entanto, após a aplicação dos critérios de exclusão e tomando-se por base a idade

gestacional e a qualidade estatística, foi realizado o pareamento 1:1 (1caso/1controle).

A coleta das amostras foi realizada em 628 gestantes e a pesquisa dividida em

duas etapas:
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4.4.1 Primeira Etapa

- Grupo de gestantes em trabalho de parto pré-termo e durante o pré-natal da

Maternidade do Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Paraná (UFPR);

- Número de casos: 110 gestantes em trabalho de parto pré-termo. Exclusões: 01

por mal formação fetal (diagnóstico feito após o nascimento); 02 óbitos fetais; 01 placenta

prévia; 02 amniorrexes prematuras confirmadas no ato da coleta; 01 por uso de creme

vaginal no momento da coleta; 02 foram perdidas no seguimento e 02 foram coletadas em

duplicidade e considerada apenas a primeira coleta. Restaram 101 casos.

- Número de controles: 211 gestantes no pré-natal. Exclusões: 01 por

polihidramnia, 04 foram perdidas no seguimento e 06 foram coletadas em duplicidade e

considerada apenas a primeira coleta. Restaram 203 controles.

4.4.2 Segunda Etapa

- Gestantes do pré-natal do “Programa Mãe Curitibana” da Secretaria Municipal da

Saúde de Curitiba, recrutadas nas Unidades de Saúde descritas a seguir: Vila Leão, Vila

Guaíra, Santa Rita, Thaís Viviane, Moradias Belém, Moradias da Ordem, Barigui, Sabará,

Estrela, Fany-Lindóia, Esmeralda, Pompéia, Ipiranga e com gestantes internadas em

trabalho de parto pré-termo nas maternidades e hospitais credenciados já descritos

anteriormente;

- Número de casos: 101 gestantes em trabalho de parto pré-termo. Exclusões: 01

por mal formação fetal (diagnóstico pós-parto) e 01 foi perdida no seguimento. Restaram

99 casos.

- Número de controles: 206 gestantes no pré-natal. Exclusão: 01 foi perdida no

seguimento.  Restaram 205 controles.

O total da amostra, após as exclusões, foi de 608 gestantes sendo 200 casos e 408

controles. Ainda, aguardou-se o nascimento para a confirmação da prematuridade.

Restaram 150 pares de casos e controles, que foram aqueles utilizados no estudo. Os

resultados neonatais e o tipo de parto foram obtidos através do levantamento dos
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prontuários das maternidades e hospitais parceiros do “Programa Mãe Curitibana”, do

registro de nascidos vivos da Secretaria Municipal da Saúde de Curitiba e da autorização

de internamento hospitalar (AIH), dados informatizados.

Todas as lâminas coletadas foram arquivadas para possível análise posterior.

QUADRO 1: CARACTERÍSTICAS DA AMOSTRA

Maternidade do Hospital de Clínicas
Início da coleta das amostras - 2001

Maternidades do Programa Mãe Curitibana
Início da coleta das amostras - 2002

Total de gestantes
após a exclusão por falta de

dados
Término da coleta das

amostras - 2003
No.  em TPP-110
(exclusões- 09)

N=101

Casos

No. no Pré-natal – 211
(exclusões -08)

N=203

Controles

No. em TPP-101
(exclusões- 02)

N=99

Casos

No. no Pré-natal – 206
 (exclusões -01)

N=205

Controles

Total Casos N = 200

Total Controles N = 408

Pareamento 1:2

Nota: Após os resultados perinatais algumas gestantes foram excluídas porque a idade gestacional do RN
não foi compatível com a estimada no momento da coleta das amostras e, portanto o pareamento não pode
ser realizado (Pareamento 1:1)

Amostra de gestantes que
permaneceram após o
pareamento por idade

gestacional
 N=150 casos
 N=150 controles

4.5 Variáveis e Conceitos

4.5.1 Variável independente

• Vaginose bacteriana (VB): para a pesquisa da vaginose bacteriana foi realizada

a bacterioscopia pelo critério de Nugent. Este critério se baseia em escore

numérico, que varia de 1 a 10. Neste estudo, para facilitar a interpretação dos

dados, dividiu-se os escores em três grupos: Padrão 0 (abrangendo os escores

1 a 3, correspondendo ao padrão vaginal normal); Padrão 1 (abrangendo os

escores 4 a 6, correspondendo ao padrão vaginal intermediário) e Padrão 2

(abrangendo os escores 7 a 10, correspondendo à vaginose bacteriana).

Considerou-se como gestante portadora de vaginose bacteriana somente a que

obtinha o Padrão 2.

• Observação: todas as gestantes com diagnóstico laboratorial de VB foram

tratadas com o esquema Metronidazol 250 mg, de 8 e 8 horas, durante 7 dias.
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4.5.2 Variáveis dependentes

• Trabalho de parto pré-termo (TPP): definido como presença de 01 contração

uterina, de intensidade variável, avaliada por um período de 10 minutos;

encurtamento e amolecimento do colo uterino, com presença ou não de

dilatação; descida da apresentação fetal; bolsa íntegra; presença de freqüência

cardíaca fetal, em gestantes com idade gestacional entre 24 e 36 semanas

completas.

• Parto Pré-termo ou Parto Prematuro (PP): nascimento seguido de trabalho de

parto pré-termo espontâneo, entre 24ª. e 36ª. semana completa de gestação.

Essa variável foi dividida em duas categorias: positivo e negativo.

4.5.3 Variáveis de Controle

• Idade: número de anos vividos pela gestante desde o nascimento até o seu

último aniversário. Variável numérica expressa em anos.

• Número de gestações: número de vezes que a mulher declarou ter ficado

grávida. Variável numérica.

• Número de partos vaginais: número de gestações anteriores terminadas por via

vaginal após 24 semanas completas de gestação ou feto com 500 gramas ou

mais. Variável numérica.

• Número de partos cesárea: número de gestações anteriores terminadas em

cesárea após 24 semanas completas de gestação ou feto com 500 gramas ou

mais. Variável numérica.

• Número de abortos anteriores: número de gestações anteriores terminadas com

idade gestacional abaixo de 24 semanas completas ou feto abaixo de 500

gramas. Variável numérica.

• Número de partos pré-termo prévios: número de gestações anteriores

terminadas entre 24 semanas e 36 semanas completas. Variável numérica.

• Número de RN de baixo peso em gestação prévia: número de recém-nascidos

com peso abaixo de 2.500g, obtido na primeira hora de vida, em alguma

gestação anterior. Categoria numérica.
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• Tabagismo durante a gestação: relato do uso de cigarro durante a gestação,

independente do número. Dividido em duas categorias: presente e ausente.

• Número de parceiros sexuais durante a vida: número de parceiros sexuais

durante toda a vida. Variável numérica.

• Tratamento de infecção urogenital durante a gestação atual: uso de qualquer

antibiótico oral ou vaginal administrado como tratamento de infecção urogenital

durante a gestação atual. Dividido em duas categorias: presente e ausente

4.6 Instrumento de coleta de dados

O instrumento para coleta de dados utilizado foi uma ficha contendo dados de

identificação, história obstétrica e pesquisa de alguns fatores de ricos previamente

conhecidos. Ainda, foram anotadas todas as informações obtidas na entrevista com as

gestantes, o registro dos resultados das análises das amostras vaginais e o resultado

perinatal. (Anexo I)
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4.7 Procedimentos

A metodologia da coleta das amostras da secreção vaginal das gestantes foi

realizada baseada nas recomendações  feitas por FORBES et al. (1998),com a introdução

de um espéculo descartável, estéril e sem lubrificante na vagina da gestante, o que

possibilitou a realização do exame necessário para este estudo:  a bacterioscopia,

utilizando a coloração de Gram, com o critério de Nugent (Anexo II).

O sistema de scoring de Nugent e o método de Gram estão descritos nos anexos

III e IV respectivamente( KONEMAN  et al., 2001). Foi utilizado a espátula de Ayre para

coletar a secreção no terço médio das paredes vaginais e realizar esfregaço fino e

homogêneo sobre duas lâminas de vidro. Estas lâminas foram colocadas em porta-

lâminas e deixadas secar ao ar. O porta-lâminas foi identificado com etiqueta contendo o

número de inscrição na pesquisa, o número do prontuário da gestante na maternidade ou

serviço de pré-natal, as iniciais do nome da gestante, data e a hora da coleta da amostra

e a identificação do grupo (1 para os casos e 2 para os controles), transportado e

encaminhado ao Laboratório de Microbiologia do Hospital de Clinicas da UFPR

imediatamente após as coletas e o resultado da análise encaminhado ao pesquisador.

A ficha de pesquisa era considerada completa após o preenchimento dos

resultados perinatais, dado que se mostrou importante para a confirmação da

prematuridade.

4.8 Processamento e tratamento estatístico dos dados

Após o preenchimento completo de todos os questionários da pesquisa, os dados

foram organizados e digitados por duas pessoas diferentes no programa EPI INFO 6.4

(EPI INFO versão 6.4, Center for Disease Control, Atlanta, GA, USA). Foram excluídos os

questionários das gestantes internadas por mais que uma vez em trabalho de parto

prematuro, aqueles que não se conseguiu obter o resultado do término da gestação, os

que evidenciavam erro na idade gestacional após o término da gestação, não sendo

enquadrado com o período de gestação adequado tanto para o TPP como para o

pareamento no pré-natal. O banco de dados foi programado para o pareamento por idade
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gestacional, obtida no dia da coleta das amostras, que teve o objetivo de tornar a amostra

homogênea para a análise dos dados.

Inicialmente, apresentou-se a tabela da distribuição percentual dos 150 pares caso-

controle, segundo a exposição à vaginose bacteriana (possível fator de risco). Calculou-se

o Odds Ratio (OR) e Intervalo de Confiança de 95% (IC 95%) para o mesmo,

considerando-se o pareamento da amostra (HOSMER E LEMESHOW, 1989).
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Em seguida, fez-se análise descritiva simples de algumas variáveis reprodutivas e

comportamentais, separadas para os casos e os controles.

Retomando-se a análise bivariada, foram calculados os OR e IC 95%,

considerando-se as variáveis reprodutivas e comportamentais como possíveis fatores de

risco para trabalho de parto pré-termo.

Finalmente, utilizou-se análise múltipla por regressão logística condicional para

avaliar se a variável independente e as de controles estavam significativamente

associadas ao trabalho de parto prematuro (HOSMER e LEMESHOW, 1989).

Para o grupo de casos, foi apresentada a distribuição percentual segundo indicador

da evolução para parto pré-termo e presença ou não de vaginose bacteriana. O teste

utilizado foi o qui-quadrado de Yates para avaliar associação em tabelas 2x2 (ALTMAN,

1991). Para casos e controles foi apresentada a distribuição percentual segundo o

nascimento pré-termo, com e sem tratamento para infecção urogenital durante a gestação

atual. Os testes utilizados foram o qui-quadrado de Yates e o teste Exato de Fisher.

Os softwares utilizados para a análise dos dados foram o EPI INFO 6.04b e o

STATA v. 7.0.

4.9 Aspectos éticos

 Por se tratar de uma pesquisa envolvendo seres humanos, houve a necessidade

de solicitação do consentimento livre e esclarecido para todas as mulheres que

participaram do estudo (Anexo II). O pesquisador comprometeu-se a preservar a

confidencialidade dos dados e a manter sigilo da identidade de todas as mulheres

envolvidas no estudo seguindo as recomendações da Resolução Normativa 196/96, do

CONSELHO NACIONAL DE SAÚDE (1996). O projeto foi apresentado ao Comitê de Ética

em Pesquisa em Seres Humanos (CEP) do Hospital de Clínicas, da Universidade Federal

do Paraná, tendo recebido aprovação na reunião do dia 29 de agosto de 2000, sob o

número 0258-062/2000-08 (Anexo III)

A Dissertação encontra-se de acordo com as normas vigentes para apresentação

de documentos científicos da UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ (2000).
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5 RESULTADOS

5.1 Associação entre trabalho de parto pré-termo e vaginose bacteriana

A porcentagem de gestantes com VB foi quase a mesma (18%) entre o grupo em

trabalho de parto pré-termo e no pré-natal (Tabela 1). Conseqüentemente, o risco relativo

estimado para o trabalho de parto pré-termo na presença da vaginose bacteriana foi próximo

a 1,0 sem significância estatística.

TABELA 1 – RISCO RELATIVO ESTIMADO (RRE) DE TRABALHO DE PARTO PRÉ-

TERMO ENTRE CASOS E CONTROLES SEGUNDO A PRESENÇA OU NÃO DA

VAGINOSE BACTERIANA (ODDS RATIO E RESPECTIVO INTERVALO DE CONFIANÇA

DE 95%).

Vaginose Bacteriana

Casos (%)*

N=150

Controles (%)**

 N=150 OR*** IC 95% p/ OR

Ausente 82,0 81,3 Ref.

Presente 18,0 18,7 0,96 0,52 – 1,77

Total 100 100

Fonte: Maternidade do Hospital de Clínicas da UFPR e Unidades de Saúde da Secretaria Municipal de Saúde de Curitiba.
* Grupo de casos: gestantes em trabalho de parto pré-termo.
** Grupo de controles: gestantes no pré-natal
*** Odds ratio calculado considerando o pareamento da amostra.
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5.2 Resultado perinatal dos casos segundo a presença ou não de vaginose

bacteriana.

A diferença percentual nos casos com vaginose bacteriana que evoluíram para o

parto prematuro foi de 20% maior que aquelas sem vaginose bacteriana, mas essa diferença

não foi estatisticamente significativa (Tabela 2). A taxa de prematuridade nas gestantes em

TPP com VB foi de 55,6% e a prematuridade geral da população de casos foi de 38%.

TABELA 2 - DISTRIBUIÇÃO PERCENTUAL DOS CASOS DE TRABALHO DE PARTO

PRÉ-TERMO, SEGUNDO O RESULTADO PERINATAL EM PRESENÇA OU NÃO DE

VAGINOSE BACTERIANA.

Resultado Perinatal dos

Casos*

Parto Pré-termo(%)*

N= 57

Parto a termo (%)

N= 93
p**

Sem VB
34,1 65,9

Com VB
55,6 44,4

0,063

Total 100 100

Fonte: Maternidade do Hospital de Clínicas da UFPR e Unidades de Saúde da Secretaria Municipal de Saúde de Curitiba.
* Grupo de casos: gestantes em trabalho de parto pré-termo.
** Teste qui-quadrado de Pearson
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Nenhuma das gestantes do grupo do pré-natal com vaginose bacteriana evoluiu para

o parto prematuro (Tabela 3).  A taxa geral de prematuridade nos controles foi de 6,7%.

TABELA 3 - DISTRIBUIÇÃO PERCENTUAL DOS CONTROLES*, SEGUNDO O

RESULTADO PERINATAL EM PRESENÇA OU NÃO DE VAGINOSE BACTERIANA.

Resultado Perinatal dos

Controles*

Parto Pré-termo (%)

N= 10

Parto a termo (%)

N= 140
p**

Com VB 0 100

Sem VB 8,2 91,8 0,251

Total 100 100 150

Fonte: Maternidade do Hospital de Clínicas da UFPR e Unidades de Saúde da Secretaria Municipal de Saúde de Curitiba.
* Grupo de controles: gestantes no pré-natal.
** Teste qui-quadrado de Pearson
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5.3 Resultado perinatal das gestantes em trabalho de parto pré-termo (casos) e no

pré-natal (controles) com história de tratamento de infecção urogenital durante a

gestação atual.

A porcentagem de gestantes que evoluíram para o parto pré-termo foi sete pontos

percentuais maior no grupo de casos sem tratamento para infecção urogenital e observou-se

um percentual semelhante entre as do grupo controle com e sem tratamento, não atingindo

significância estatística. (Tabela 4)

TABELA 4 - DISTRIBUIÇÃO PERCENTUAL DOS CASOS, E DOS CONTROLES,

SEGUNDO O RESULTADO PERINATAL COM E SEM TRATAMENTO PARA

INFECÇÃO UROGENITAL DURANTE A GESTAÇÃO ATUAL.

Tratamento da Infecção Urogenital durante a Gestação Atual

Casos*

S/Tto (%)        C/Tto (%)

N= 88               N=62

p***

Controles**

S/Tto (%)       C/Tto(%)

N=80            N=70

P***

Parto Pré-termo 41 34 0,482 6 7 0,999

Parto a termo 59 66 94 93

Total 100 100 100 100

Fonte: Maternidade do Hospital de Clínicas da UFPR e Unidades de Saúde da Secretaria Municipal de Saúde de Curitiba.
* Grupo de casos: gestantes em TPP
** Grupo de controles: gestantes no pré-natal.
*** Teste qui-quadrado de Yates
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5.4 Avaliação de outros fatores como possíveis riscos para o trabalho de parto pré-

termo

5.4.1 Idade da mulher como possível fator de risco para o trabalho de parto pré-termo.

Entre as gestantes em trabalho de parto prematuro, encontrou-se uma

porcentagem maior de mulheres com 20 ou mais anos, com uma diferença de 12 pontos

percentuais maior que os controles (Tabela 5). Conseqüentemente, o risco relativo

estimado para o trabalho de parto pré-termo foi 67% maior entre as mulheres de mais

idade, o que representou uma fraca significância estatística (OR 1,67; IC 95% 1,01-2,79).

TABELA 5 – DISTRIBUIÇÃO PERCENTUAL DOS CASOS E CONTROLES SEGUNDO

IDADE (ODDS RATIO E RESPECTIVO INTERVALO DE CONFIANÇA DE 95%).

Idade (anos)

Casos (%)*

N=150

Controles (%)**

N=150 OR*** IC 95% p/ OR

<19 36,7 48,7 Ref.

20 – 24 28,0 18,0 1,01 – 2,79

25 – 29 20,7 14,7

≥ 30 14,7 18,7

1,67

Total 100 100

Fonte: Maternidade do Hospital de Clínicas da UFPR e Unidades de Saúde da Secretaria Municipal de Saúde de Curitiba.
* Grupo de casos: gestantes em TPP.
** Grupo de controles: gestantes no pré-natal.
*** Odds Ratio calculado considerando o pareamento da amostra
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5.4.2 Número de gestações como possível fator de risco para o trabalho de parto pré-

termo.

O percentual de mulheres com duas os mais gestações foi 10% maior entre os

casos que nos controles. As mulheres em TPP com duas ou mais gestações

apresentaram um risco relativo estimado 60% maior que as primigestas, entretanto essa

diferença não chegou a atingir significância estatística. (Tabela 6).

TABELA 6 – DISTRIBUIÇÃO PERCENTUAL DOS CASOS E CONTROLES SEGUNDO

O NÚMERO DE GESTAÇÕES (ODDS RATIO E RESPECTIVO INTERVALO DE

CONFIANÇA DE 95%).

Número de Gestações
Casos *(%)

N= 150

Controles** (%)

N=150
OR*** IC 95% p/ OR

1 40,3 51,7 Ref.

�� 59,7 48,3 1,59 0,98 - 2,62

Total 100 100

Fonte: Maternidade do Hospital de Clínicas da UFPR e Unidades de Saúde da Secretaria Municipal de Saúde de Curitiba.
* Grupo de casos: gestantes em TPP.
** Grupo de controles: gestantes no pré-natal.
** Odds Ratio calculado considerando o pareamento da amostra
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5.4.3 Número de partos vaginais como possível fator de risco para o trabalho de parto

pré-termo.

Observou-se uma freqüência maior de TPP nas gestantes com história de um ou

mais partos vaginais, entre casos e controles, com uma diferença de 17 pontos

percentuais. Conseqüentemente, o risco relativo estimado para o trabalho de parto pré-

termo foi 70% maior para as gestantes com um ou mais partos vaginais, diferença que foi

estatisticamente significativa (Tabela 7)

TABELA 7 – DISTRIBUIÇÃO PERCENTUAL DOS CASOS E CONTROLES SEGUNDO

O NÚMERO DE PARTOS VAGINAIS (ODDS RATIO E RESPECTIVO INTERVALO DE

CONFIANÇA DE 95%).

Número de Partos Vaginais
Casos*(%)

N=150

Controles**(%)

N=150
OR*** IC 95% p/ OR

0 58,4 71,8 Ref.

�� 41,6 28,2 1,71 1,05 – 2,84

Total 100 100

Fonte: Maternidade do Hospital de Clínicas da UFPR e Unidades de Saúde da Secretaria Municipal de Saúde de Curitiba.
* Grupo de casos: gestantes em TPP.
** Grupo de controles: gestantes no pré-natal.
*** Odds Ratio calculado considerando o pareamento da amostra
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5.4.4 Número de partos cesárea como possível fator de risco para o trabalho de parto pré-

termo

Verificou-se que a diferença proporcional de gestantes com história de um ou mais

partos cesárea foi muito pequena entre os casos e os controles (Tabela 8). O risco

relativo estimado para o TPP foi de 20% menor para os as gestantes com uma ou mais

cesáreas, não mostrando diferença estatisticamente significativa.

TABELA 8 – DISTRIBUIÇÃO PERCENTUAL DOS CASOS E CONTROLES SEGUNDO

NÚMERO DE PARTOS CESÁREA.

Número de Partos Cesárea
Casos* (%)

N = 150

Controles** (%)

N= 150
OR*** IC 95% p/ OR

0 83,2 79,2 Ref.

�� 16,8 20,8 0,79 0,44 – 1,42

Total 100 100

Fonte: Maternidade do Hospital de Clínicas da UFPR e Unidades de Saúde da Secretaria Municipal de Saúde de Curitiba.
* Grupo de casos: gestantes em TPP.
** Grupo de controles: gestantes no pré-natal.
*** Odds Ratio calculado considerando o pareamento da amostra
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5.4.5 Número de abortos como possível fator de risco para o trabalho de parto pré-termo.

Observou-se que não houve diferença percentual entre as gestantes com história

de um ou mais abortos (Tabela 9). Conseqüentemente o risco relativo estimado para o

trabalho de parto pré-termo foi próximo a 1.0, sem significância estatística.

TABELA 9 – DISTRIBUIÇÃO PERCENTUAL DOS CASOS E CONTROLES SEGUNDO

NÚMERO DE ABORTOS.

Número de Abortos
Casos* (%)

N=150

Controles**(%)

N=150
OR*** IC 95% p/ OR

0 81,3 82,7 Ref.

�� 18,7 17,3 1,10 0,58-2,08

Total 100 100

Fonte: Maternidade do Hospital de Clínicas da UFPR e Unidades de Saúde da Secretaria Municipal de Saúde de Curitiba.
* Grupo de casos: gestantes em TPP.
** Grupo de controles: gestantes no pré-natal.
*** Odds Ratio calculado considerando o pareamento da amostra

.
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5.4.6 Número de partos pré-termo em gestação anterior como possível fator de risco para

o trabalho de parto pré-termo.

A freqüência de gestantes em TPP, com história de parto pré-termo, foi três vezes

maior nos casos que nos controles (Tabela 10). Em conseqüência, o risco relativo

estimado para o TPP foi quatro vezes maior para o grupo de gestantes com parto pré-

termo prévio, mostrando diferença estatisticamente significativa.

TABELA 10 – DISTRIBUIÇÃO PERCENTUAL DOS CASOS E CONTROLES SEGUNDO

NÚMERO DE PARTOS PRÉ-TERMO PRÉVIO.

Número de Partos

Pré-termo Prévio

Casos*(%)

N=150

Controles** (%)

N=150
OR*** IC 95% p/ OR

0 78,7 93,3 Ref.

�� 21,3 6,7 4,14 1,78 – 11,20

Total 100 100

Fonte: Maternidade do Hospital de Clínicas da UFPR e Unidades de Saúde da Secretaria Municipal de Saúde de Curitiba.
* Grupo de casos: gestantes em TPP.
** Grupo de controles: gestantes no pré-natal.
*** Odds Ratio calculado considerando o pareamento da amostra
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5.4.7 Número de recém-nascidos (RN) de baixo peso em gestação anterior como possível

fator de risco para o trabalho de parto pré-termo

 O percentual de gestantes com história de um ou mais RN  de baixo peso foi  três

vezes maior no grupo de casos comparado aos controles (Tabela 11). O risco relativo

estimado para o trabalho de parto pré-termo foi quatro vezes maior entre as mulheres

com história de RN de baixo peso, sendo essa diferença estatisticamente significante.

TABELA 11 – DISTRIBUIÇÃO PERCENTUAL DOS CASOS E CONTROLES SEGUNDO

NÚMERO DE RN DE BAIXO PESO EM GESTAÇÕES PRÉVIAS.

Número de RN de Baixo Peso

em Gestações Prévias

Casos*(%)

N=150

Controles**(%)

N=150
OR*** IC 95% p/ OR

0 74,0 92,7 Ref.

�� 26,0 7,3 4,11 1,95 – 9,69

Total 100 100

Fonte: Maternidade do Hospital de Clínicas da UFPR e Unidades de Saúde da Secretaria Municipal de Saúde de Curitiba.
* Grupo de casos: gestantes em TPP.
** Grupo de controles: gestantes no pré-natal.
*** Odds Ratio calculado considerando o pareamento da amostra
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5.4.8 Tabagismo durante a gestação como possível fator de risco para o trabalho de parto

pré-termo

Encontrou-se uma porcentagem semelhante de gestantes fumantes tanto nos

casos como nos controles. Em decorrência, o risco relativo estimado para o trabalho de

parto pré-termo foi próximo de 01(um), sem diferença estatisticamente significante

(Tabela 12).

TABELA 12 – DISTRIBUIÇÃO PERCENTUAL DOS CASOS E CONTROLES SEGUNDO

TABAGISMO DURANTE A GESTAÇÃO ATUAL.

Tabagismo durante a

Gestação Atual

Casos* (%)

N=150

Controles** (%)

N=150
OR*** IC 95% p/ OR

Sim 22,7 24,0 Ref.

Não 77,3 76,0 0,93 0,52 – 1,64

Total 100 100

Fonte: Maternidade do Hospital de Clínicas da UFPR e Unidades de Saúde da Secretaria Municipal de Saúde de Curitiba.
* Grupo de casos: gestantes em TPP.
** Grupo de controles: gestantes no pré-natal.
*** Odds Ratio calculado considerando o pareamento da amostra

.
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5.4.9 Número de parceiros sexuais durante a vida como possível fator de risco para o

trabalho de parto pré-termo

As gestantes em trabalho de parto prematuro com dois ou mais parceiros sexuais

apresentaram uma freqüência de 11 pontos percentuais a mais que as do pré-natal. O

risco relativo estimado para o trabalho de parto pré-termo foi 65% maior para as gestantes

com dois ou mais parceiros sexuais, entretanto, apesar de muito próximo de 01 (um), não

chegou a ser estatisticamente significante (Tabela 13).

TABELA 13 – DISTRIBUIÇÃO PERCENTUAL DOS CASOS E CONTROLES SEGUNDO

NÚMERO DE PARCEIROS SEXUAIS DURANTE A VIDA.

No de Parceiros Sexuais

durante a Vida

Casos* (%)

N=150

Controles** (%)

N=150
OR*** IC 95% p/ OR

 1 38,3 49,7 Ref.

 �� 61,7 50,3 1,65 0,99 – 2,80

Total 100 100

Fonte: Maternidade do Hospital de Clínicas da UFPR e Unidades de Saúde da Secretaria Municipal de Saúde de Curitiba.
* Grupo de casos: gestantes em TPP.
** Grupo de controles: gestantes no pré-natal.
*** Odds Ratio calculado considerando o pareamento da amostra
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5.5 Fatores que permaneceram como de risco para trabalho de parto pré-termo

após controlar por todos os determinantes estudados.

A análise por regressão múltipla logística permitiu avaliar que o risco relativo estimado

para o trabalho para o parto pré-termo foi quase cinco vezes maior para as gestantes com

RN de baixo peso em gestações anteriores; 72% maior para aquelas com dois ou mais

parceiros sexuais; e 50% menor entre as gestantes com parto cesárea anterior, revelando

essa variável como um fator protetor nesta amostra (Tabela 14).

TABELA 14 – FATORES ASSOCIADOS AO TRABALHO DE PARTO PRÉ-TERMO

APÓS ANÁLISE MÚLTIPLA POR REGRESSÃO LOGÍSTICA CONDICIONAL

Variável* Coef. OR IC 95% p/ OR p

RN de Baixo Peso em Gestações Prévias 1,55 4,70 2,14 -10,33 <0,001

Número de Cesáreas Anteriores -0,71 0,49 0,26-0,94 0,032

Número de Parceiros Sexuais durante a Vida 0,54 1,72 1,00-2,95 0,049

N    150     pares

(*) Análise múltipla por regressão logística condicional
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6 DISCUSSÃO

Os resultados obtidos neste estudo mostraram que a vaginose bacteriana não se

definiu como um fator de risco para o trabalho de parto pré-termo espontâneo com

membranas fetais íntegras nos dois grupos estudados, o que está em concordância com

alguns autores (HOLST et al., 1994; PASTORE et al., 2000; SUBTIL et al., 2002;

GUASCHINO et al., 2003; GOFFINET et al., 2003; OAKESHOTT et al., 2004; STEVENS

et al; 2004) e em desacordo com outros estudos em que a presença de alterações

específicas na microbiota vaginal e o trabalho de parto pré-termo têm sido associados

com risco aumentado para a prematuridade (ESCHENBACH et al., 1984; GRAVETT et

al., 1986; MARTIUS et al., 1988; KURKI et al., 1992; GRATACÓS et al., 1998; SIMÕES et

al., 1998; CAREY e KLEBANOFF, 2001; CAUCI et al., 2002; FRIESE, 2003; KISS e

PETRICEVIC, 2004).

A revisão da literatura mostra que foram poucos os autores que investigaram

gestantes em trabalho de parto pré-termo espontâneo, com e sem vaginose bacteriana, e

cada um utilizou diferentes desenhos de estudo, grupos controles e metodologias e,

sobretudo, o tamanho amostral foi pequeno em todos os trabalhos avaliados (LEITICH et

al., 2003a), o que dificulta uma análise comparativa. A diferença entre as gestantes em

trabalho de parto pré-termo que evoluíram para o parto pré-termo - com e sem vaginose

bacteriana - é tão pequena, que seriam necessárias algumas milhares de mulheres para

que tais diferenças pudessem ser estatisticamente significativas (SUBTIL et al., 2002).

Entretanto, foram muitos os autores que encontraram associação entre VB e

trabalho de parto pré-termo como resultado obstétrico após a investigação da VB em

diferentes momentos no pré-natal (GRAVETT et al., 1986; MARTIUS et al., 1988;

McGREGOR et al., 1990; KURKI et al., 1992; HOLST, et al., 1994; GRATACÓS et al.,

1998; CARVALHO et al., 2001; FONSECA et al., 2001; JACOBSSON et al., 2002;

GOLDENBERG et al., 2003). Outros pesquisadores estudaram a associação da vaginose

bacteriana com trabalho de parto prematuro com e sem rotura prematura das membranas

(GRAVETT et al.,1986; MINKOFF et al., 1987; MARTIUS et al., 1988; McGREGOR et al.,

1990, KURKI et al., 1992; HAY et al., 1994; MIKAMO et al., 1999; PURWAR et al., 2001;

LEITICH et al., 2003a). Entretanto, a maioria dos artigos adota a presença de membranas
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corioamnióticas íntegras como critério de inclusão, o que justifica a opção dessa variável

neste estudo.

Em estudos prévios, as metodologias para o diagnóstico de VB nas gestantes em

TPP foram a cromatografia por gás-líquido e critério de Amsel (GRAVETT et al., 1986),

Gram pelo critério de Spiegel (MARTIUS et al., 1988) e Gram pelo critério de Nugent

(NUGENT et al., 1991; HOLST et al., 1994; UGWUMADU et al., 2003; LAMONT et al.,

2003). Outros autores (ESCHENBACH et al., 1992; CRANE et al.,1999; CARVALHO et

al.,2001) adotaram a combinação dos dois critérios. Em nosso estudo, foram adotadas

duas metodologias diagnósticas para VB: Amsel e Gram, pelo critério de Nugent, apesar

de neste braço do estudo somente o Gram tenha sido utilizado para diagnóstico. A

escolha do Gram pelo critério de Nugent para este estudo foi por este apresentar maior

confiabilidade para o diagnóstico da VB, com boa especificidade, sensibilidade e valor

preditivo positivo (ESCHENBACH, et al., 1988; THOMASON et al., 1990; McGREGOR et

al., 1990; RIDUAN et al., 1993; CAREY e KLEBANOFF, 2001; SUBTIL et al., 2002;

ZARAKOLU, 2004).

Um fator que poderia explicar as divergências dos resultados encontrados seria a

similaridade da prevalência da vaginose bacteriana nos dois grupos, que neste estudo foi

de 18%, muito acima da taxa de 4,5% a 10% observada em estudos prospectivos com

gestantes que desenvolveram trabalho de parto prematuro (GOFFENG et al., 1997;

GOFFINETT et al., 2003; OAKESHOTT et al., 2004) e muito abaixo das taxas de 30% a

43% de outros estudos em gestantes em trabalho de parto prematuro (MARTIUS et al.,

1988; GRAVETT et al., 1986; HOLST et al., 1994; GOLDENBERG et al., 2003), o que

demonstra a característica particular de nossa amostra.

É possível que essa discordância se relacione, ao menos em parte, ao período

gestacional em que os testes foram coletados.  A literatura mostra que a prevalência da

VB é maior até a 16.ª semana de gestação, com remissão espontânea de 40% após esse

período (HAY et al., 1994; HAUTH et al., 1995; GLANTZ, 1997), e uma taxa de

recorrência próxima a 30% (HILLIER et al., 1995). Como o desenho de nosso estudo é

um caso-controle, adotado por ser considerado o melhor método para demonstrar a

relação causal entre variáveis (HILLIER et al., 1995) e o foco do estudo é o TPP, o

pareamento se fez com idade gestacional entre 24 e 36 semanas, o que poderia justificar

a não-associação da VB com TPP.
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Os resultados divergentes da literatura também podem dever-se à seleção da

população. Alguns autores estudaram gestantes de alto risco - história de parto pré-termo

e recém-nascido com baixo peso, abortamento, tabagismo durante a gestação –

(MORALES et al., 1994; HAUTH et al., 1995; CAREY et al., 2000; ODENDAAL et al.,

2002) enquanto outros excluíram todos os fatores de risco conhecidos para o trabalho de

parto prematuro (BROCKLEHURST et al., 2000; LEITICH et al., 2003b; KISS e

PETRICEVIC, 2004) e outros ainda estudaram populações de alto e baixo risco

(McGREGOR et al., 1995).

Não encontramos associação entre pacientes em trabalho de parto prematuro com

membranas fetais íntegras e presença de vaginose bacteriana com o parto pré-termo.

Nossos resultados são semelhantes aos relatados por RIDUAN et al. (1993), GOFFENG

et al. (1997), CRANE et al. (1999), PASTORE et al. (2000) e GOFFINET et al. (2003), que

concluíram não haver associação entre vaginose bacteriana e parto pré-termo abaixo de

37 semanas e estão em contradição com a maioria dos estudos revisados, que

encontraram maior risco para o parto pré-termo quando a vaginose bacteriana estava

presente (ESCHENBACH et al., 1984; GRAVETT et al.,1986; MARTIUS et al., 1988;

HOLST et al.,1994; HAY et al., 1994; HILLIER et al.,1995; McGREGOR, 1995; MEIS et

al., 1995a; GRATACÓS et al., 1998; SIMÕES et al., 1998; CAMARGO et al.,2001;

PURWAR et al. 2001). CARVALHO et al. (2001) acrescentaram que a presença de VB,

apesar de aumentar o risco em até três vezes para o PP, apresenta baixa sensibilidade

preditiva.

Para obter uma melhor qualidade das amostras, essas não foram coletadas em

pacientes em trabalho de parto avançado e/ou amniorrexe em virtude do sangramento, da

grande quantidade de muco e do líquido amniótico, que modifica o microbiota vaginal.

Talvez fossem justamente essas gestantes, em estágio avançado do TPP ou mesmo com

amniorrexe, que estivessem colonizadas pela VB e sua não inclusão pode ter alterado os

resultados finais.

De fato, as metanálises recentes mostram que a associação entre VB e parto pré-

termo é contraditória (KOUMANS et al., 2002; LEITICH et al., 2003b; HAUTH et al. 2003;

KISS e PETRICEVIC, 2004). Para MOUTQUIN (2003), as diferentes conceituações e

categorizações de nascimento pré-termo e as suas causas multifatoriais tornam difícil a

compreensão dos resultados relatados.
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A ausência de redução do parto pré-termo nas mulheres que fizeram tratamento

para infecção urogenital durante a gestação, em nossa população, está em concordância

com os achados da maioria dos autores (McCORMACK et al., 1989; NEWTON et al.,

1989; McDONALD et al., 1997; VERMEULEN e BRUINSE, 1999; CAREY et al., 2000;

GUISE et al., 2001; KENYON e TAYLOR, 2001; ODENDAAL et al., 2002; CHANDRAN,

2002; LEITICH et al.,2003b; GUASCHINO et al., 2003; KEKKI et al., 2004) que concluíram

que o tratamento da mulher com VB na gestação não reduz o risco de ocorrência do parto

prematuro.

Entretanto, vários ensaios clínicos têm mostrado benefício na terapia da VB com a

finalidade de reduzir o risco para o parto pré-termo (McGREGOR et al., [1986; 1991;

1994; 1995]; MORALES, et al., [1988; 1994]; HAUTH et al., 1995; GLANTZ, 1997;

KOUMANS et al., 2002; LAMONT et al., 2003; KISS e PETRICEVIC, 2004) que chegaram

ao consenso que o rastreamento e a intervenção no pré-natal para infecção vaginal reduz

a taxa de nascimentos pré-termo espontâneos e abortos tardios na população geral.

De fato, a maioria dos autores que avaliaram o efeito do tratamento durante a

gestação sobre o parto pré-termo encontrou um efeito positivo sobre a vaginose

bacteriana, porém não obrigatoriamente com a redução da prematuridade (McGREGOR

et al., 1994; CAREY e KLEBANOFF, 2001; CHANDRAN et al., 2002; KOUMANS et al.,

2002; LEITICH et al., 2003b; KEKKI et al., 2004). A dificuldade é que esses artigos

diferem entre si quanto ao tipo de droga estudada, o tempo de tratamento, via de

administração, população, sintomatologia clínica, metodologia, taxa de recorrência da VB

e fatores de risco associados à vaginose bacteriana. Conseqüentemente suas conclusões

são diferentes, como as encontradas neste estudo. Assim, a falta de associação entre

tratamento e evolução para PP pode dever-se ao fato de que 40% da população estudada

recebeu tratamento durante a gestação para infecções geniturinárias em até duas

semanas antes da inclusão no estudo, terapia que variou desde a utilização de creme

vaginal até antibióticos sem um protocolo definido.

SCHARBO-DeHAAN e ANDERSON (2003), com base no CDC-2002, observam

que não existe evidência suficiente para recomendar o rastreamento da VB para todas as

gestantes; porém, tendo como suporte os dados da revisão realizada por KOUMANS et

al. (2002), que encontraram que o rastreamento e o tratamento das mulheres de alto risco

pode reduzir o parto pré-termo, o CDC recomenda que as gestantes que apresentarem
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história de parto pré-termo devem ser pesquisadas para VB e tratadas com metronidazol

(250 mg, 3 vezes ao dia, por 7 dias) ou clindamicina (300mg ,de 12 em 12 horas, por 7

dias).

Embora BURTIN et al. (1995) tenham demonstrado que o uso do metronidazol não

está associado ao aumento da teratogenicidade, tornando seu uso seguro durante a

gestação, alguns estudos levantam a possibilidade do tratamento aumentar a freqüência

do TPP e PP (CAREY e KLEBANOFF, 2001).

LAMONT (2003) mostrou que os diferentes estudos têm usado diferentes métodos

diagnósticos com diferentes parâmetros de resultados ou diferentes definições de

sucesso para o tratamento de diferentes riscos, diferentes suscetibilidades e respostas do

hospedeiro, diferentes graus de flora vaginal anormal e diferentes períodos gestacionais,

usando diferentes antibióticos em diferentes regimes de dosagens e de vias de

administração e nenhum resultado diferiu de forma surpreendente, o que também

concluímos em nosso estudo.

A taxa da prematuridade na cidade de Curitiba está entre 7,5% e 12%, variando o

tipo de assistência, da primária à terciária (CDS/SINASC, 2003).  Em nossa amostra,

encontramos uma taxa de prematuridade de 38% nas pacientes em trabalho de parto

prematuro e 6,7% nas gestantes do pré-natal, independente da presença da vaginose

bacteriana. Um ponto a ser considerado é que não encontramos a presença da vaginose

bacteriana em nenhuma gestante do grupo controle que teve como resultado perinatal o

parto prematuro, levando-se em conta seu tratamento prévio. Concordamos com KEKKI

et al. (2004) que sugerem que as estratégias de rastreamento e tratamento devem ser

realizadas nas populações com uma prevalência de VB menor que 6 a 7% ou uma taxa

de parto prematuro maior que 3%.

Classicamente são citados como fatores de risco para o TPP e PP: a idade

materna abaixo de 17 anos e acima de 35 anos; peso materno; baixa condição

socioeconômica; ilegitimidade; raça negra; RN de baixo peso em gestação anterior;

complicações em gestações anteriores; 3 ou mais abortos; hemorragia anteparto;

prematuro anterior; número de gestações, partos vaginais, partos cesárea e gestação

múltipla; natimorto; parceiros sexuais com DST; número de parceiros sexuais; infecção do

trato geniturinário na gestação; tabagismo e uso de drogas na gestação; sexo fetal

(FREDERICK e ANDERSON, 1976; BEJAR, CURBELLO e DAVIS, 1981; ROMERO e
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MAZOR, 1988; GIBBS et al., 1992, MERCER e LEWIS, 1997; VAUSE e JOHNSTON,

2000; TUCKER e McGUIRE, 2004), evidenciando que as causas do TPP e PP são

multifatoriais.

MEIS et al. (1998), após análise multivariada, encontraram outros fatores de risco

que estão relacionados, em ordem decrescente a partir do odds ratio (OR): anormalidade

do ducto de Muller (7,2), proteinúria < de 24 semanas (5,85), história crônica de

hipertensão (4,06), nascimento pré-termo prévio (2,45), idade > 30anos (2,42), raça negra

(1,56), trabalho durante a gestação (1,49); e mostraram que o uso de álcool na gestação

estava fortemente associado com baixo risco para o nascimento pré-termo (0,35).

A maioria dos autores aponta que os fatores de risco mais prevalentes associados

ao TPP e PP são as infecções cervico-vaginais como a VB, a história de parto pré-termo

seguido por história de RN de baixo peso, número de gestações, número de parceiros

sexuais e tabagismo durante a gestação (LEVENO et al., 1986; WHITE et al., 1986;

HILLIER et al., 1995; VON DER POOL, 1998; SIMÕES et al., 1998; CNATTINGIUS et al.,

1999; McGREGOR e FRENCH, 2000; VAUSE e JOHNSTON, 2000; MORRIS et al., 2001;

HARAM et al., 2003; DA SILVA et al., 2003; GOLDENBERG et al., 2003; LEITICH et al.,

2003a; KRYMKO et al., 2004; TUCKER e McGUIRE, 2004), razão pela qual esses fatores

foram investigados em nosso estudo.

Muito embora a idade reprodutiva materna conceituada como ideal esteja na faixa

etária entre 20 e 29 anos, nossos dados mostraram um risco quase 60% maior de

trabalho de parto pré-termo nas gestantes com idade acima de 20 anos, dados

compartilhados com WHITE et al. (1986) e SUBTIL et al. (2002). Outros autores

encontraram essa associação apenas nos extremos da vida reprodutiva, ressaltando a

mudança do estilo de vida da mulher atual que inicia precocemente sua vida sexual ou

opta por ter seus filhos tardiamente (TUCK et al., 1988; HOLST et al., 1994; SHLOMO et

al., 2002; SENESI, 2005). Resultados contraditórios foram obtidos por outros autores que

não encontraram significância entre TPP e PP e a idade (MARTIUS et al., 1988; RIDUAN

et al., 1993; HAY et al., 1994 ; CRANE et al., 1999; DA SILVA et al., 2003; OAKESHOTT

et al., 2004; KRYMKO et al., 2004). Esses dados mostram que a idade é um parâmetro

que não pode ser correlacionado isoladamente com o TPP devido à diversidade de

achados encontrados.
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Não encontramos associação entre o número de gestações anteriores e trabalho

de parto pré-termo, dados estes coincidentes com outras publicações (RIDUAN et al.,

1993; HAY et al., 1994) e em discordância com aquelas que encontraram um maior risco

de parto pré-termo entre as primigestas (HILLIER et al., 1995) ou as multigestas

(HEFFNER et al., 1993; SHLOMO et al., 2002; GOFFINETT et al., 2003). MARTIUS et al.

(1988) mostraram que o número de gestações associado com parto pré-termo anterior

constitui um maior preditor para o TPP.

A paridade é apontada como fator de risco associado ao TPP. CRANE et al. (1999)

encontraram a baixa paridade como fator de risco, resultados concordantes com os

nossos. Entretanto GOVENDER et al. (1996) e SHLOMO et al. (2002) encontraram esta

associação com alta paridade. HILLIER et al. (1995) e DA SILVA et al. (2003) mostraram

que a paridade associada à idade ganha maior força como fator de risco na predição do

trabalho de parto pré-termo, enquanto MERCER et al. (1996) associaram essa variável ao

PP anterior, fato esse que não pode ser observado nas primigestas (MOUTQUIN, 2003).

Neste estudo, a cesárea mostrou-se como um fator protetor e isso pode dever-se

ao fato da amostra ser composta por um grande número de primigestas e a exclusão da

maior parte das patologias que concorrem para a interrupção prematura da gravidez. Não

encontramos, na literatura revisada, a menção dessa correlação por outros autores.

A história de aborto tem sido correlacionada com um aumento do risco para o

trabalho de parto pré-termo (KEIRSE et al., 1978; McGREGOR et al. 1990; HILLIER et al.,

1993; HILLIER et al,1995; GOFFINET et al., 2003) e essa correlação varia com as

características tardio/precoce, induzido/espontâneo, de acordo com o número de

abortamentos e associação com infecção (KEIRSE et al., 1978; MINKOFF et al., 1984;

HAY et al., 1994; MEIS et al., 1995b; KALISH et al., 2002; GOLDENBERG et al., 2003).

Nossos achados estão em concordância com os obtidos por alguns autores

(ESCHENBACH et al.,1984; HOLST et al., 1994; SIMÕES et al., 1996; EL-BASTAWISSI,

2003), que não encontraram essa associação.

O risco relativo estimado para o trabalho de parto pré-termo espontâneo em

gestantes com história de parto pré-termo e recém-nascido de baixo peso, foi quatro

vezes maior que o risco de gestantes sem esses antecedentes, em concordância com

aqueles autores que acharam um risco relativo entre 2 e 5 quando esses fatores estavam

presentes (MARTIUS et al., 1988; McGREGOR et al., 1990; HOLST et al., 1994; HILLIER
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et al., 1995; MERCER et al., 1996; TRISTÃO, 1996; CNATTINGIUS et al, 1999; MERCER

et al., 1999; GOLDENBERG et al. 2003; LEITICH et al., 2003a; EL-BASTAWISSI, 2003) e

em oposição aos achados de RIDUAN et al.,(1993).

O tabagismo durante a gestação tem sido associado com trabalho de parto pré-

termo, parto pré-termo, rotura precoce de membranas e baixo peso ao nascer em alguns

estudos (BERKOWITZ e PAPIERNIK, 1993; ESCHENBACH et al., 1984; WILLIAMS et al.,

1992; RIDUAN et al., 1993; NARAHARA e JOHNSTON, 1993; HILLIER, et al., 1995;

GOLDENBERG, 1996; PASTORE, 1999; CNATTINGIUS et al., 1999; SHLOMO et al.,

2002; SHAH e BRACKEN, 2002; EL-BASTAWISSI, 2003; OAKESHOTT et al., 2004) que

encontraram um risco aumentado de duas vezes para as mulheres fumantes comparadas

com as não fumantes. HOLST et al. (1994) encontraram associação com o trabalho de

parto pré-termo, mas não com o parto pré-termo. ROTHMAN (1976) e OLSEN et al.

(1997) encontraram associação com o parto prematuro prévio. Não foi encontrada

associação do tabagismo com o trabalho de parto prematuro, o que está de acordo com

os relatos de vários pesquisadores (WHITE et al., 1986; McGREGOR et al., 1990;

HILLIER et al., 1995; LANG et al., 1996; GOFFINET et al., 2003; KRYMKO et al., 2004).

SHAH e BRACKEN (2002) efetuaram uma meta-análise para avaliar a associação entre

fumo e gestação e concluíram que os resultados contraditórios da literatura devem-se aos

diferentes desenhos e metodologias utilizadas nos estudos.

A análise bi variada mostrou que o número de parceiros sexuais durante a vida não

constituía um fator de risco significativo para o TPP. Entretanto, a análise de regressão

logística multivariada, que controla as possíveis variáveis confundidoras, revelou um

maior risco de TPP entre as mulheres com maior número de parceiros, concordando com

os achados de VATTEN e SKJAERVEN (2003) que encontraram que a mudança de

parceiro entre os nascimentos aumenta o risco da mortalidade infantil, parto pré-termo e

baixo peso ao nascer para o nascimento subseqüente. Nosso achado coincide com a

preocupação levantada por VATTEN e SKJAERVEN (2003) de que não se pode avaliar

de forma isolada o número de parceiros como fator de risco sem correlacioná-lo com o

comportamento social dessa mulher (fumo, ingesta de álcool, drogas, nutrição pobre) que

podem atuar como variáveis confundidoras.

Ainda, após a análise por regressão logística multivariada, somente duas variáveis

permaneceram como de risco para o TPP: antecedente de recém-nascido de baixo peso
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e número de parceiros sexuais durante a vida. O risco para o TPP entre as gestantes com

cesárea anterior foi 50% menor, sendo essa variável, neste estudo, considerada como um

fator protetor.

Consideramos que a amostra deste estudo, apesar de pequena, tenta fornecer

uma idéia da população de gestantes de Curitiba, pois tem como base o recrutamento de

grávidas atendidas em serviços primários, secundários e terciários de saúde.

Acreditamos que a prevenção é o melhor meio de evitar o trabalho de parto pré-

termo. O primeiro passo é reconhecer o risco durante o pré-natal nessas mulheres.

Temos a certeza que, quanto melhor for a qualidade da assistência pré-natal, menor será

a taxa de nascimentos pré-termo, permanecendo somente aqueles nascimentos

considerados até hoje como de causa “idiopática”.

Sugerimos, para a prática diária, que o “exame pélvico” deva ser realizado nos três

trimestres, em concordância com ROGOSZEWSKI et al. (2003). Esse passo tornaria

possível o monitoramento da infecção vaginal como um preditor para o TPP, baseado na

remissão e recorrência da VB, e também porque não há um consenso sobre qual o

momento exato para obter a prevenção e quando tratar. Esse protocolo afastaria a

possibilidade das chamadas “assintomáticas” passarem despercebidas. Para isso, seria

necessário capacitar o profissional de saúde para identificar as infecções genitais na

gestação.

Uma das contribuições deste trabalho está na identificação de uma elevada

prevalência de VB em nossa população, próxima a 20%. No entanto, não encontramos

um percentual de VB que justificasse a ocorrência do TPP ou mesmo do PP espontâneo.

Esse dado nos faz pensar que essa correlação poderia estar presente se o tamanho

amostral fosse maior, se a avaliação fosse realizada no início da gestação, adotássemos

um conceito para o PP abaixo de 35 semanas ou ainda, se excluíssemos todas as

gestantes tratadas. Também, podem existir fatores que modifiquem a microbiota vaginal

no processo do TPP, impedindo o diagnóstico da VB através da metodologia por nós

utilizada. Em acréscimo, em virtude da não coleta de amostras de gestantes em trabalho

de parto avançado ou até mesmo no período expulsivo, essas amostras poderiam ser

aquelas nas quais encontraríamos maior prevalência de VB.

Uma limitação na execução deste estudo foi a falta de um protocolo nas

maternidades visando diagnosticar infecções cérvico-vaginais na admissão da mulher



72

com TPP e, por isso, algumas vezes, não foi possível ao investigador coletar as amostras

vaginais antes da amniorrexe, do sangramento mais ativo do TPP ou mesmo do

nascimento.  

Outra limitação foi a exclusão de casos com membranas fetais rotas, o que poderia

ser um importante viés de seleção, visto que estudos apontam que a VB está fortemente

associada à rotura prematura de membranas.

É importante salientar que este estudo foi realizado por um só pesquisador,

responsável por todas as coletas de dados e amostras, o que resultou em

homogeneidade de procedimentos e de interpretações de resultados. Outro fato

fundamental foi a postura adotada pelo pesquisador com relação ao cumprimento dos

critérios de inclusão e exclusão da amostra, visto que o diagnóstico de trabalho de parto

prematuro é difícil e incorre em muitos diagnósticos errôneos.

A construção da amostra foi realizada com a intenção de excluir os fatores de risco

conhecidos para a prematuridade e as condições que alteravam o ecossistema vaginal

durante o trabalho de parto, com exceção da vaginose bacteriana.

Concluímos que este estudo aumentou nossa compreensão sobre os fatores de

risco para o trabalho de parto pré-termo. Ficou claro que o agrupamento de determinadas

variáveis pode aumentar a força preditora e que essa inter-relação é a chave para a

compreensão das múltiplas etiologias do TPP.

Apesar da vaginose bacteriana não se apresentar como fator de risco neste estudo,

entendemos que ela potencialmente, isolada ou associada a outros fatores de risco, não

pode ser descartada. Dessa forma, a utilidade prática do nosso trabalho está em que suas

conclusões podem fornecer subsídios aos obstetras no atendimento das gestantes

portadoras dos fatores de risco observados neste estudo, mostrando que estas deveriam

ter um seguimento voltado para a investigação da vaginose bacteriana, principalmente na

primeira consulta do pré-natal, e que deveriam ser tratadas o mais precocemente

possível. O desejo de ultrapassar o proposto por GOLDENBERG et al. (1990), que

demonstraram que o parto pré-termo pode potencialmente ser prevenido em menos de

50% das mães com TPP abaixo de 36 semanas completas de gestação, é a nossa meta.

Um trabalho multidisciplinar com epidemiologistas, clínicos e cientistas psicossociais, com

resultados compartilhados e que levassem em conta a suscetibilidade do hospedeiro e a

interação dos vários agentes físicos e ambientais poderia auxiliar a realizar esse desejo.
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É evidente que falta ainda muito a esclarecer sobre o papel da VB no TPP. Com

base na experiência adquirida durante a realização deste estudo, esperamos que num

futuro próximo se possa avançar nesse conhecimento, através de estudos multicêntricos,

internacionais, com metodologias similares e com conceitos semelhantes para a

prematuridade, estabelecendo a forma do início do TPP, para que possam ser

comparados e com isso demonstrar a força preditora dos fatores de risco.

Contudo, para avançar na redução da prematuridade em nossa população,

sugerimos que em todas as gestantes internadas em trabalho de parto pré-termo, com ou

sem amniorrexe, devam ser investigadas as infecções vaginais e urinárias, para

conhecermos a real correlação entre o TPP e a vaginose bacteriana.
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7 CONCLUSÕES

7.1 A vaginose bacteriana não se constituiu como fator de risco para o trabalho de

parto pré-termo entre gestantes em trabalho de parto pré-termo (casos) e gestantes no

pré-natal (controles) pareadas por idade gestacional;

7.2 As gestantes em trabalho de parto prematuro (casos) com vaginose bacteriana

tiveram maior proporção de parto pré-termo, no entanto sem significância estatística.

7.3 Não foram encontradas diferenças no resultado perinatal (parto pré-termo)

entre as gestantes com TPP e as do pré-natal quando correlacionadas com a história de

tratamento para infecção urogenital durante a gestação.

7.4 As gestantes com idade igual ou acima de 20 anos e as com um ou mais partos

vaginais mostraram uma fraca associação com o TPP. A história de parto pré-termo e

história de RN de baixo peso evidenciaram uma forte associação com TPP na gestação

atual.  Encontrou-se menor risco para o TPP nas gestantes com idade menor de 20 anos,

nulíparas e sem antecedentes de PP e RN de baixo peso. Na análise bi variada, não foi

encontra associação do TPP com história de duas ou mais gestações; cesárea anterior,

número de abortos, número de parceiros sexuais e tabagismo.

7.5 Após análise pela regressão logística múltipla, permaneceram como fatores de

risco para o parto pré-termo a história de RN de baixo peso e história de dois ou mais

parceiros sexuais. Neste estudo, a cesárea anterior mostrou-se como fator protetor para o

TPP na gestação atual.
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ANEXOS

ANEXO I - INSTRUMENTO PARA COLETA DE DADOS

Sigla do Nome da Paciente

Número do Prontuário

Data                                                                           Telefone                                                                                                                                 

Grupos  I: Trabalho de parto pré-termo

             II: Controle

Idade                        Anos

 Paridade
1. No. de Gestações

2. No. de Partos  Vaginais
 

3. No. de Cesáreas

4. No. de Abortos

Fumante durante a gestação            Sim                        Não                       Quantos  / dia

História de parto pré-termo em gestações anteriores:  Sim           Não          Quantos

RN de baixo peso em gestação anteriores    Sim                                Não

Números de  parceiros sexuais durante a vida

Trabalho de parto prematuro evoluiu para o parto pré-termo              Sim          Não

Gestante fez uso de uterolítico                    Sim           Não              Qual---------------------------------

 Trabalho de parto pré-termo foi inibido?      Sim                       Não

A gestante permaneceu internada                      Liberada,  Alta

Realizou pré-natal         Sim                     Não

Qual Unidade de Saúde realiza o Pré-natal----------------------------------------------------------------
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Patologia associada à gestação-----------------------------------------.

Fez Papanicolaou      Sim                      Não

Corrimento durante a gestação    Sim               Não

Tratou este corrimento         Sim             Não

Qual medicação usou--------------------------------------------------------------------------------------------

 TESTES REALIZADOS:
1. GRAM:
 Critério de NUGENT  p/ diagnóstico de VB:

                                          Score     0               Score    1                Score 2

2. TESTE DE KOH A 10%:    Positivo                   Negativo

3. pH Vaginal:  > 4,5 = Sim
    pH  Vaginal  < 4,5 =Não

 4. EXAME À FRESCO:

 Presença de “clue cells” Positiva

 Ausência de “clue cells” Negativa

              5.  BACTERIOSCOPIA

                    Leucócitos--------------------------

       Células epiteliais------------------

       Bacilos Gram positivo - DODERLEIN--------------------

       Bacilos Gram-negativo ----------------------------------------

       Leveduras----------------------------------

       Trichomonas-------------------------------

  AVALIAÇÃO ECOGRÁFICA:

 Fez ecografia anteriormente  Sim              Não

             Qual a idade gestacional da primeira ecografia                      Semanas.
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  Idade gestacional em que foi realizada a coleta da mostra:              Semanas (Pareamento)

  Surgiu algum critério para exclusão:

          Sim                             Não                                Qual------------------------------------------------

DADOS DO TERMINO DA GESTAÇÃO:

Data do parto

Tipo de parto:               Cesárea

                                       Parto vaginal

DADOS DO RECÉM-NASCIDO:

              PARKIN                              Semanas

 Peso fetal                                     Gramas

             APGAR 1º. Minuto                   APGAR 5º. Minuto
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ANEXO II - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO

a) I-Grupo de mulheres com trabalho de parto pré-termo Eu tenho um tipo de doença
denominado de trabalho de parto pré-termo ou o risco de ter um nascimento antes do
tempo certo, estou  sendo convidada a participar de um estudo com o nome de “Avaliação
da vaginose bacteriana como fator preditivo para o trabalho de parto pré-termo e parto
pré-termo “. É através das pesquisas clínicas que ocorrem os avanços na medicina, e
minha participação é de fundamental importância.
 II- Grupo de mulheres com gravidez normal. Eu estou grávida, com um pré-natal
normal e desejo participar da pesquisa. A intenção é formar um grupo para ser
comparado com o grupo de mulheres doentes. Com isso poderá ser identificado se eu
também posso ter a doença ou não. Se tiver posso receber o tratamento adequado e
tentar evitar o parto pré-termo  causado pela infecção vaginal.
b) A intenção desta pesquisa é procurar um motivo que possa ser a causa do trabalho de
parto pré-termo e o parto antes do tempo, que nesse caso é a vaginose bacteriana . A
vaginose é uma infecção na vagina causada por algumas bactérias, que pode agir
levando à contração uterina e ao início do trabalho de parto pré-termo e assim ao parto
pré-termo.
c) Caso eu participe da pesquisa, permitirei a realização dos exames do tipo ginecológico,
como ao ser admitida no hospital (grupo I) ou durante as visitas no pré-natal (grupo II)
para que sejam colhidas amostras da secreção da vagina e fazer o diagnóstico da
infecção.
 d) Como em qualquer tratamento, eu poderei experimentar alguns desconfortos,
principalmente relacionados a posição ginecológica para a colocação do espéculo (bico
de pato) na vagina, como se fosse fazer o preventivo do câncer do colo do útero. A
retirada da secreção é feita com as espátulas de madeira e cotonetes longos.
 e) Os riscos que envolvem o meu tratamento não são diferentes daqueles que eu sou
submetida ao ser examinada ao chegar ao hospital ou ao colher o preventivo no pré-natal.
Na rotina do atendimento está incluído um exame especular vaginal, para ser observado
bolsa rota e os sangramentos que possam estar presentes. A retirada da secreção vaginal
do fundo vaginal e das paredes laterais da vagina causa um desconforto doloroso leve.
f) Para a minha participação eu necessito autorizar que seja feita o coleta da secreção
para análise.
g) Contudo os benefícios esperados são: a descoberta da infecção na vagina e tratar a
doença para evitar que o parto pré-termo aconteça. E eu, gestante com gravidez normal
contribuo para poder fazer os diagnósticos comparativos ainda no pré-natal.
h) Dra. Márcia Luiza Krajden, CRM 5952, fará contato com as Maternidades que
autorizarem a coleta, através dos seus Comitês de Ética, e poderá também ser contatada
pelo  telefone 223-65-70 ou 9974 32 30 e 342 20 02, e será responsável pela pesquisa.
Fará o meu acompanhamento durante o período do meu internamento em trabalho de
parto pré-termo por meio de visitas clínicas e controlando os exames laboratoriais
relacionados à infecção vaginal.
i) Estão à minha disposição todas as informações que eu quiser antes, durante e depois
do estudo.
j) Fui informada que minha participação neste estudo é voluntária. Sei que tenho direito
de recusar a participação ou de retirar o meu consentimento. Este fato não implicará na
interrupção de meu atendimento, que está assegurado.
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l) As informações relacionadas ao estudo poderão ser inspecionadas pelos médicos que
executam a pesquisa e pelas autoridades legais, no entanto, se qualquer informação for
divulgada em relatório ou publicação, isto será feito sob forma codificada, para que o
segredo profissional seja mantido.
m) Todas as despesas necessárias para a realização da pesquisa (exames,
medicamento, etc..) não são minha responsabilidade .
n) Pela minha participação no estudo não receberei qualquer valor em dinheiro. Eu terei a
garantia de que qualquer problema decorrente do estudo será tratado na própria
Maternidade.
o) Quando os resultados forem publicados, não aparecerá o meu nome e sim um código.
EU, ------------------------------------------------------------------------------------------ li o texto acima e
faço parte do grupo I (  ) ou do grupo II (  ) e compreendi a razão e a intenção do estudo
do qual fui convidada a participar. A explicação que recebi menciona os riscos e
benefícios do estudo e o tratamento. Eu entendi que sou livre para interromper minha
participação no estudo a qualquer momento sem justificar minha decisão e sem que essa
decisão afete meu tratamento com o meu médico. Eu entendi o que não posso fazer
durante o tratamento e sei que qualquer problema relacionado ao tratamento será tratado
sem custos para mim.

Curitiba, ------------------------------------------------------------------------- 200-------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Assinatura do paciente

-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nome do pesquisador
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ANEXO III – TÉCNICA MICROBIOLÓGICA

  Bacterioscopia

A coloração de Gram, descoberta há pouco mais de 100 anos por Hans Christian

Gram, é utilizada com muita freqüência para o exame microscópico direto de amostras

clínicas. Seu procedimento está descrito a seguir:

1. Colocar a lâmina em estudo sobre um suporte para coloração e cobrir a

superfície com solução de cristal de violeta;

2. Após 1 minuto de exposição ao cristal violeta, lavar minuciosamente com água

destilada;

3. Cobrir o esfregaço com solução de iodo de Gram durante 1 minuto. Lavar

novamente com água;

4. Sustentar a lâmina entre os dedos polegar e indicador e cobrir a superfície do

esfregaço com algumas gotas do descorante álcool-acetona até que não haja mais

desprendimento de cor violeta;

5. Lavar com água corrente e colocar novamente a preparação sobre o suporte

para coloração. Cobrir a superfície com contra-corante de fucsina durante 1 minuto. Lavar

com água corrente;

6. Aguardar que o esfregaço seque ao ar e em seguida examinar com óleo de

imersão com a objetiva de 100x do microscópio. As bactérias Gram positivas coram-se de

violeta e as bactérias Gram negativas, em rosa.
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ANEXO IV – DESCRIÇÃO DO CRITÉRIO DE NUGENT

O critério de Nugent é adotado pelo laboratório de Microbiologia do Hospital de

Clinicas da UFPR como padrão–ouro para o diagnóstico de vaginose bacteriana e baseia-

se na quantidade relativa das formas de bactérias apresentadas no esfregaço analisado,

conforme descrito na tabela abaixo.

SISTEMA DE "SCORING" DO ESFREGAÇO VAGINAL (GRAM) PARA VAGINOSE

BACTERIANA (VB)

Morfotipo bacteriano   No  de organismos
 (1000X)/n0 de cruzes

Escore

Lactobacilos
(Bacilos gram-positivos, parallel-sided)

     >3
  5-30
    1-5
     <1
        0

 (4+)
 (3+)
 (2+)
 (1+)
 ( 0 )

   0
   1
   2
   3
   4

Mobiluncus
(Bacilos Gram-negativos, curvos)

     >5
    1-5
        0

 (3+ou 4+)
 (1+ou2+ )

  ( 0 )

   2
   1
   0

 Gardenerella / Bacteroides
(cocobacilos Gram variáveis minúsculos e bacilos Gram
negativos com vacúolos, arredondados e pleomórficos)

    >30
   5-30
     1-5
   n <1
         0

 (4+)
 (3+)
 (2+)
 (1+)
  (0)

   4
   3
   2
   1
   0

Escore             Interpretação- Padrão vaginal
0-3 Normal
4-6 Intermediário

7-10 Vaginose bacteriana
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ANEXO V – APROVAÇÃO DO PROJETO DE PESQUISA PELO COMITÊ DE ÉTICA
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ANEXO VI - CRITÉRIOS DE EXCLUSÃO

 CHECK- LIST

Gestante com o diagnóstico de trabalho de parto pré-termo ou no pré-natal que
apresentassem qualquer uma das condições abaixo estava excluída do estudo.

1. Screening ecográfico realizada antes do internamento

placenta prévia                         Sim                    Não

mal formações fetais                Sim                    Não

mal formação uterina               Sim                     Não

gemelaridade                           Sim                     Não

incompetência istmocervical    Sim                    Não

polihidrâmmio                           Sim                    Não

oligohidrâmnio                          Sim                    Não

morte fetal                                Sim                    Não

2. Amniorrexe prematura                    Sim                     Não

3. Sangramento vaginal                      Sim                     Não

4. Relação sexual nos
     últimos 2 dias                                 Sim                     Não

5. Ducha vaginal nos
     últimos 2 dias                                 Sim                     Não

6. Toque com lubrificante                    Sim                    Não

7. Doença Hipertensiva
    Específica da Gestação                   Sim                    Não
    (DHEG)
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ANEXO VII – DISTRIBUIÇÃO PERCENTUAL DOS CASOS E CONTROLES SEGUNDO
IDADE E VARIÁVEIS REPRODUTIVAS

Variável Casos (%)* Controles (%)* Odds Ratio IC 95% p/OR

Idade (anos)

Até 19 36,7 48,7 Ref.

20 – 24
25 – 29
����

28,0
20,7
14,7

18,0
14,7
18,7

> 20 = 1,67 1,01-2,79

Número de Gestações

1 40,7 51,7 Ref.

2
3
���

24,7
20,0
14,7

20,1
10,7
17,4

≥2 = 1,59 0,98-2,62

Número Partos Vaginais

0 58,4 72,0 Ref.

1
 2
��

20,8
15,4
5,4

14,0
9,3
4,7

��������� 1,05 – 2,84

Número Partos Cesárea

   0 83,2 79,3 Ref.

   1
   2
���

10,7
4,7
1,3

10,7
7,3
2,7

�������� 0,44-1,42

Número De Abortos

  0 81,3 82,7 Ref.

  1
��

13,3
5,3

11,3
6,0

��������� 0,58-2,08

Número Partos Pré-Termo
Prévios
  0 78,7 93,3 Ref.

  1
��

16,0
5,3

6,0
0,7

��������� 1,78-11,20

Número de  RN de Baixo
Peso em Gestações Prévias
 0 74,0 92,7 Ref.

 1
��

10,7
7,3

6,7
0,7

��������� 1,95 – 9,69

Tabagismo durante a
Gestação Atual
Não 77,3 76,0 0,93 0,52 -1,64
Sim 22,7 24,0 Ref
Número de Parceiros
Sexuais durante a Vida
1 38,3 49,7 Ref. 0,99-2,80
�� 61,7 50,3 �������!�

* N = 150 pares
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ANEXO VIII - APRESENTAÇÃO GRÁFICA DOS RESULTADOS DO ESTUDO

GRÁFICO 1 - PREVALÊNCIA DA VB NA AMOSTRA

GRÁFICO 2 - DISTRIBUIÇÃO PERCENTUAL DOS CASOS DE TRABALHO DE PARTO

PRÉ-TERMO, SEGUNDO O RESULTADO PERINATAL EM PRESENÇA OU NÃO DE

VAGINOSE BACTERIANA (p=0,063)
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GRÁFICO 3 - DISTRIBUIÇÃO PERCENTUAL DOS CONTROLES, SEGUNDO O

RESULTADO PERINATAL EM PRESENÇA OU NÃO DE VAGINOSE BACTERIANA (p=

0,251).

      

0 20 40 60 80 100

Sem VB (%)

Com VB (%)

Parto a termo
Parto pré-termo

GRÁFICO 4 - DISTRIBUIÇÃO PERCENTUAL DOS CASOS, E DOS CONTROLES,

SEGUNDO O RESULTADO PERINATAL COM E SEM TRATAMENTO PARA

INFECÇÃO UROGENITAL DURANTE A GESTAÇÃO ATUAL.

0 20 40 60 80 100 %

Casos não
tratados

Casos tratados

Controles não
tratados

Controles
tratados

Parto a termo
Parto pré-termo

p Casos=0,063
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GRÁFICO 5 - DISTRIBUIÇÃO PERCENTUAL DOS CASOS E CONTROLES SEGUNDO

A IDADE

GRÁFICO 6 - DISTRIBUIÇÃO PERCENTUAL DOS CASOS E CONTROLES SEGUNDO

O NÚMERO DE GESTAÇÕES
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GRÁFICO 7 - DISTRIBUIÇÃO PERCENTUAL DOS CASOS E CONTROLES SEGUNDO

O NÚMERO DE PARTOS VAGINAIS

GRÁFICO 8 - DISTRIBUIÇÃO PERCENTUAL DOS CASOS E CONTROLES SEGUNDO

NÚMERO DE PARTOS CESÁREA
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GRÁFICO 9 - DISTRIBUIÇÃO PERCENTUAL DOS CASOS E CONTROLES SEGUNDO

NÚMERO DE ABORTOS

GRÁFICO 10 - DISTRIBUIÇÃO PERCENTUAL DOS CASOS E CONTROLES

SEGUNDO NÚMERO DE PARTO PRÉ-TERMO PRÉVIOS
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GRÁFICO 11 - DISTRIBUIÇÃO PERCENTUAL DOS CASOS E CONTROLES

SEGUNDO NÚMERO DE RN DE BAIXO PESO EM GESTAÇÕES PRÉVIAS

GRÁFICO 12 - DISTRIBUIÇÃO PERCENTUAL DOS CASOS E CONTROLES

SEGUNDO TABAGISMO DURANTE A GESTAÇÃO ATUAL
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GRÁFICO 13 - DISTRIBUIÇÃO PERCENTUAL DOS CASOS E CONTROLES

SEGUNDO NÚMERO DE PARCEIROS SEXUAIS DURANTE A VIDA
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ANEXO IX - APRESENTAÇÃO GRÁFICA DAS CARACTERÍSTICAS POPULACIONAIS

DA AMOSTRA

GRÁFICO 14 -  DISTRIBUIÇÃO PERCENTUAL DA AMOSTRA POR IDADE

GRÁFICO 15 - DISTRIUIÇÃO PERCENTUAL DA AMOSTRA DE ACORDO COM O

NÚMERO DE GESTAÇÕES
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GRÁFICO 16 - DISTRIBUIÇÃO PERCENTUAL DA AMOSTRA DE ACORDO COM O

NÚMERO DE PARTOS VAGINAIS

GRÁFICO 17 - DISTRIBUIÇÃO PERCENTUAL DA AMOSTRA DE ACORDO COM O

NÚMERO DE CESÁREAS
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GRÁFICO 18 - DISTRIBUIÇÃO PERCENTUAL DA AMOSTRA DE ACORDO COM O

NÚMERO DE ABORTOS

GRÁFICO 19 - DISTRIBUIÇÃO PERCENTUAL DA AMOSTRA SEGUNDO O NÚMERO

DE PARTOS PRÉ-TERMOS PRÉVIOS
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GRÁFICO 20 - DISTRIBUIÇÃO PERCENTUAL DA AMOSTRA DE ACORDO COM O

NÚMERO DE RN DE BAIXO PESO EM GESTAÇÕES PRÉVIAS
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