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Este trabalho e uma revisao bibliogrefica apree 
sentenüo a amniocenteee como técnica propeâëutieá~obsté- LÊ do líquido amráófiíeo, suas inâioações 
e contre~inâicações, riscos e,o estudo ão líquiäo emnié- 
tico. 

'Os ítens apresentados, em sua maioria, são mos~ 
trados âe maneira prática e objetiva, sendo que a avali- 
ação da maturidade e vitaliàaäe fetal é abordaäa de ma- 

neira mais explícita , por ser este assunto bastante útil 
na clínica âiária. 

SUEEÀRY . 

This study is e Eibliographie review presenting 

the amniocenteeis as a obstetriee propaeâeutic technique 

ita indioations anä contrainâicetione, risks and fhe stg. 

dy of the amiotic fluid. 
The majority of the presenteä ãata are shown in 

a objective and pratieal manner, bring the fetal matupg 

ty and vitality studied more conclusiüely, for.this õata 
4 

is very useful on the every~ãay practice.
‹
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INEROBIQÃO 

Na perinatologia é meta primordial a luta contra 
a morbimortalidaäe perinatal, cujo inâioe ainda é eleva- 
âo, em consequência, principalmente, de prenhezes äe alto 
risco. Apesar de toãos os meios clínicos e laboratoriais 
existentes, ainäa existefáerios obstáculos_na avaliação 
do feto e no entendimento da sua fisiopatologia. ' 

Agššššššššš do líquido amniótico pela ammiocenw- 
tese, é um dos assuntos mais estudaâos, revistos o comen- 
taüos em perinatologia. Sem àúviäa, esta prática, tornou» 
se indispensável hoje e muito ainda há oe acrëäentar. G 

estudo do líquido amniõtico possibilita fazer a predição 
das condições fetais em variaüa patologia que complica a' 

graviàez e o trabalho de parto, como também, prever e diag 
nosticar certo número de patologias que acometem o feto, 
como as doenças genéticas. 

Nosso objetivo foi fazer uma revisão bibliografi 
ca abordenâo a amnioeentese como técnica ão propeãâutica- 
obetétrica, seus objetivos, contra-indicações e o estudo 
ão líquido amniótico. 

› 0 assunto é vasto e o aborâaremoe sem seus pog 
tos indispensáveis com maior dedicação. - 

As fontes bibliográficas de que dispomos são prig 

cipalmente trabalhos científicos, encontraàos em revistas 

especializadas, de publicação atualizada.
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e a punçao da oavldade amníotloa e, Amwlocmweso ' 
A 

" ' ' '- 

tem por finalidade a obtenção do líquido amniétioo. 
' ÉPOCA of-. Pong, `

_ ÃO 
A amniooenteee pode ser efetuada 

a partir da 12% semana de gestação com objetivos experidz 
mentais e a partir da 20§ semana de gestação para fins 
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A escolha do local ideal da png 
nn ou çao é feita após avaliaçao clínica e ultraseonográfioa ve 

rificando situação, apresentação e-posição fetais, e loga 
z"~ lização do sítio plaoentário. 
/W@^e5 __¿,__.o- 1/ Aâmíooanmse TRANSABWMIML. fr? “k` ;»#J¿ a) Punção mediana- realizada no triângulo fetal 4' _..z_... 4---' 

formado pelo braço, coxa e troneo.Pode ser efetuada em 
caso de prenhez única com apresentação oefálica. É reali- 
zada na linha média ou 4 a Som afastado da mesma, de pre- 
ferência do lado ventral do foco máximo de ausoulta fetal 

- b) Ponção a nível das pequenas partes fetais- 'É 

d dependente da situação fetal e o local da punção varia 
e com a localização das pequenas partes fetais. 

c) Punção supra púbioa~ indicada quando a situa- 

ção é tranoverea ou a apresentação for alta, exigindo au- 

xiliar que terá a função de ascender a apresentação. Tem 
o inconveniente, raro, de romper a bolsa amniétioa, por- 

tanto, recomenda-se que seja utilizada em prenhezes pro- 

longadas para não incorrer no problema da prematoridade, 
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6) Punçãe a nível âa nuca fetal- quanâo a apresen 
tação for cefáliea e a cabeça estiver encaixada. 

-~&,€v(32.§5c›Sñ 
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punção direta daé membranas ovnlares através da cérvix nte 
rina. Está em ãesuso, pois aearseta muitas cemplícaçoes. 
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-Emas seringas, uma de 29 ml para aspirar o líquida e 

outra para a-anestesia da pele, 

-Uma agulha fina para a anestesia; uma agulha tipo ra- 
que, nfi 109 x 12 gen 1m@m§_1§ ), com maâril e bizel curto 
para a paraeentese, `\ 

:L,_ 8'(9L& (g 

-Recipientes para a coloeeçae do lzquião espirade. Ga- 

so a paraeenteee tenha o objetice áe eelher material para 
a ãoeagem äe bilirrubina, faz-se necessária recipientes 
escuras, - - 

-Material para assepsia e antissepsia, 

-Anestésiee, ` 

-ëampo fenestraäo, 
-Luvas, 

-Gases.
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ff” Qt/ 
e) Exame ultra-sonográfioo com o intuito àe localizar 

eäfím* 
o sítio pleeentário, eo há muito ou pouco líquido, localg 
zar dorso, cabeça e pequenas partes fetais e, eleger o me 
lhor local para a punção. S6 se dispensa quando não se dig 

O/Lãüfä-=/1 ëk* \CbI põe de possibíliäaâes, e neste caso, o exame fãššÊÊ> äara 
subsíâios sufàcientes para realizá-la. Os riscos ficam äi 
mínuidos na proporção da experiência ão amniocentista. 

b) Explicar à paciente da importância do exame, de seu 
caráter indoíor e quase inócuo. 

c) Escolher ambiente hospitalar. . 

~

f 

â) Heceseário a<mícção prévia. 
) 

}>¬LJ<7â/“*^*“É**Í3L/9%» 

e) Paciente em decúbito dorsal. Eventualmente podenão 
se modifícaäo no decorrer do exame. 

f) Escolha do local a ser puncionado. A ultra-sonogra~ 
fia e o exame<ãššššš2oitarão o local preferencial. 

LG L;¬r¬› - 

g) Gontrôle do batimentos carãio~feteis. . 

h)Aesepsia e antíeeepsia ão local a ser puncionado. 

1) Colocação do campo fenestrado.
l 

j)?unção da derme e epiderme, iotroãuçäo äe 5 a l® iml 

üe anestésico. Poderá ser dispensaäo. 

1) Introdução âa agulha com mandril, firme e perpenäi- 
cularmente à parede abdominal. No seu percurso três resig 

ÚQI tênoias far-se-ao sentir : pe1e,eponevrose e parede Uterg 
na.Em seguida há sensação de vazio = a agulha está na oa~ 

vidade âmnioa. Não se poco fazer movimentos com a agulha. 
fi

3 J fa:
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m) Retira-se o manàril e o fluxo de líquido amniótico 
confirma o êxito. 6 fluir ão sangue ao inváâ^í% fluído rg 

__, ' ¿9›~×\ ¡\_,«_›-z\`®\^"“Êr
` 

presenta punçao placentaría, que na maiorla das vezes to; 
na-se inóoua. A maioria ão autores relata que neste caso 
tentam nova punção em outro local. Se a punção for "branp 
oa", sem aspiração ão floíão, poderá ser realizada novas 
punções(âuas a mais) em outros loceis. - 

-

9 

nã Aooylar a seringa e aspirar o fluído nošoeenâo~o eme 

ãiferentes frascos conforme o programa pré-estabelecido. 

o) Desaeoplar a seringa e imediatamente introduzir o 

mandril. 

p) A agulha é retiraàa num só movimento. 
' 

q) Contrõle dos batimenxos oardio~fetais. /?JT› ZÉ? / 

r) A paciente levanta prontamente e segue seus afazeres 
normalmente. .

-
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1- Avàoràçäo mioaesoorioà no L.A. 

0 líquido amniótico extraído é examinado de modo 
direto em tubo contra fundo branco, quanto a cor, transpg 

0889080. rência, presença e quantidade de grumos de vérnix 
Normalmente o fluído é claro, límpido no início 

da gestação, tornando-se progressivamente opalescente e 

grumoeo. Quanto mais grumoso maior é a idade gestacional, 
embora a presença ou não do vérnix oaseoso nada eluoida em 
relação ao bem estar fetal. ~

Í 

0 encontro de meoônio no líquido amniótioo até 
a metade do terceiro trimestre tem significado ainda con- 
troverso. King, Prescott e Pernoll, da Universidade de 
e

_ Oregon, verificaram em seus estudos que aoonteoe em 1:/50 
emniocenteees realizadas até e metade do terceiro trimes- 
tre. 0 acompanhamento dessas gestações revelou que 7@¢ 
chegaram eo termo com feto vivo e, em 30% ocorreu o débi- 

to fetal. 
_ ¿ 

A partir de metade do terceiro trimestre o en~ 

centro de mecônio no líquido amniótieo sugere sofrimento 
fetal se o feto está vivo. Se o feto está morto e o óbito 
é recente confere ao líquido coloração esverdeada, ae o 

óbito deu-se_a mais tempo, o líquido torna~se violáeeo. 
A cor vermelha evidência hemoâmnio e sua tonali- 

øv - dade viva indica contamina ao recente trauma u descola- 
V (QQ/K fa 

prematuro de placenta. O líquido pode apresentar~se amaro um 
_

\ 

lado, frequentemente demonstrando presença de bilirrubina 
nos casos de isoeimunização materno íëggäl
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2- AVALIAÇÃO D9 VGLEME DE L.A. 

várias métoâos velumétrices-determinam exatamen- 
te o vølume de líquida amniótico, utilizando e óxido âe 

áeutérie, o vermelha de Congo (uehs).
A 

/f 
O velume ämnico aumente gradativmente. Ae redor 

äa ?§fi semana é em méñia âe 1.@00 ml. Atinge este pico e, 
deereeee, eheganão a*8@0 ml por-volte da 40ë semana. Aetg 
res observaram em pás-maturiâaäe, gestaçöes de 43 sema- 

nae, média de 250 ml, informenäo que, epeé o termo, oeor; 
re nítida diminuição do líquiáo amniótieo. 

@1igoâmnio é frequentemente observado na hípoplg 
sia pulmonar e na agenesia renal ( Schulman,1970 )fÊ£Úš'A 
simples diminuição do líquida amniótico é observada em 
alguns eases de insuficiência placentária. ' 

V 

_ } _ 

Quantieedes aumentadas de líquida amníótico sãe 
eneontraâas frequentemente em diabetes, eneneéfaloe, hi- 
ãrocéfelos, atreeia üuodenal eu esofágíea, fíetula traqueg 
esofágicae e hidrepisia fetal.
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3- AVALIAÇÃO DA MATÚBIDADE E VITALIDABE FETAL 

É dificuldade em Êerinatologia estabelecer com 
precisão a iãede gestacional nos oaeoe em que as gestan- 
teeínšo ee recoràam'âe ãeta ãe última menstruação. Seja 
por apresentarem ciclos menstruais irregulares, por emga» 
nos durante ou depois ão uso ãe onuvolatórioe ou porque 
a fecundação ocorreu àurente e amenorréia de lactação ou 
outras causas. 

Pode eueeäer que o exame obstétrico seje insufi- 
ciente, pois e meãiàa âa altura uterino nem sempre ofere- 
ce precisão para estimar a iâaäe gestacional. Muitas ve- 
zes, e altera uterino é pequena pera a iãaàe gestacional 
e dentro ão útero poâe haver um feto mature. Gufras 

À 

ve- 
zes, a altura uterino é maior que o normal para a iâede 
gestacional, como náãiabetes, e o obstetra nome primeira 
consulta poderá enganar-ee e proceder com e finaliãaãe de 
interromper e gestação, eâvináo ãaí um feto premature. 

outras vezes, se chegada a flata prevista para e 

perto, e este não ocorre, fica-se em áúviãe sobre e a ig 
oerrupção ou não da gestação. ' 

Em casos de gestação de alto risco, apesar ee 

ee conhecer a idade gestacional, há que ee interromper a 
gravidez, devido as complicações materno fetais que pode 
räo surgir. 
' 9 estudo ão líquido amniótico fornece eubeíäioe 
importantes para o estabelecimento da ideâe gestacional e 

Í › 

avaliação da maturidade e.vitalidade fetal, como é moetpg 
eo a seguir.



_à.¬__
z 

É¬H.- 1 
áúuíw às àfafsuiâs uzâ

3 
. C C S _ M _ 

V 

' 

.e.Ê!,B,L_!_0TEcA - 

Bs- Pe reeeëvêenlšâešsellfllees___‹z;eesi<5£f~._1ee _°'šÍÊfleÍ`fÍ e°.§;°e _ es. 

šrflsseââ Geääeeoz Íqfi 
Prinoápios: 

- As células orangiáfilas são de origem ñas glândulas seõ 
eáeeas. 

- A presença de células arangíófilas em grande número no 
líquiàú miéàiee é' 1nâi‹za¬:iv‹›~âe' zzemríâaàe ões gläzzàu - 

las sebáeeas. » 

- Que a percentagem ñas células encontradas no líquião ag 
niótioo poàe ser ãiretamente relaoíenaào com a maturidede 

mem os ' 

Consiste na coloração de 1 gota de líquido amniš 
lv tieo com 1 gota às soluçao aquosa de sulfato às azul do 

Nilo a 0,1%, entre lâmina e lamínula, ligeiro aquecimento 
e exame miorosoõpico. Fez-se contagem em oampos oonseeuti 
vos às pelo menos 50G.oélulas e calouls~se o percentual de 
elementos orangiáfilos. Duas lâminas são examinadas em og 
às esse. ~ 

` í 

Resultados e avalisgão: . 

sense às 34 semanas ----~---«-'abaixo às 1% às células 
,_ 

' ' orangíõfílae efi 

De 34 a 37 semanas -------- -- 1% a 10% . 

Ee 38 a 40 semanas ~-----~----16% a 59%. 
Mais de 49 semanas - ------ -- Acima de 50% de oëlulss 

_ 

orangiófilss
_ 

Pssoàeçoss z o 

Resultados falso positivos ooorrem em 16,3% __ e 

falsos negativos em 1,3%. Não deve ser interpretaào ísol 
demente. Fluído conteminaäo com sangue¿ meoõnio eu infec- 

tado não se presta ao exame. O hiãrâmíe falseie os resul- 

tados por àiluiçše. ` `

~



14 

_3o- Ee9e¢_§¿gf@;§‹›me_zr1§E_3§ra ëíbiiicggubizzgz 

Em gestantes não eeneibilizadas pelo fator Bh, 
podesse calcular a idade gestacional, porque a bilirrubi- 
na no líquido amniétieo diminui no decorrer da gestação , 

tendendo a desaparecer até a 38o semana. Esto se deve ao 
aumento da capacidade hepática fetal em conjugar a bilir- 
rubina, maior poder de deglotição do feto sendo a bilir- 
rubina absorvida e via placentária er ao fígado materno , 

maior taxa e especificidade das proteínas ( prinoipalmen- 
te e albumina) em funcionarem como cerrier, e diluição da 
bilirrubina pelo aumento do volume de líquido amniótico. 

TECNICA: Í 

šcc de fluído em tubos esouros(2 a 3), centrifugação 
/

, 

imediata e 3.006 rpm. por 30 segundos. Leva-se para leitg 
re no espectvofotômetro observando-se oe resultados para 
uma diferença de densidade óptica a 450 milimicrae. 

.*........_ \.. . . 

o_¿w Beeoltedos e avalia ão: 
Valõree menores de 6,915»-»~~-~~-M Gestação com mais de 

_ 

' 36 semanas. 

Velôres maiores de 9,015--~--~-~ Não traduzem imatuäi 
dede fetal. 

PREGAUÇÕES: 
Não deve ser avaliado isoladamente. Foram verifi 

oadoe resultados falso positivos em 9% e falso negativos 
em 2,% doe casos. 

' O polidrâmnio dilui e felseie os resultados. A 
ao 

' 

g I A oontamineçeo do liquido amniotico com meoõnio e sangue, 
como e incompatibilidade Rh felseia os resultados. A in ~ 

compatibilidade ABO não parece alterar o método.

\
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3o- Ifisagem de oreajinina. 

A creatinina ee enoontra no líquido amniótioo e 

no sangue materno e fetal em concentrações semelhen$es_ , 

no início da prenhez. Com o evoluir da prenhez, a oonoen- 

tração no líquido amniótico aumenta, sendo no termo sign; 
fioativamente mais elevada. Esso se deve a maturidade e 

desenvolvimento da filtração glomerular fetal, à diminui- 
ção do volume de líquido emníótíeo a partir da 38§ eemg 
na, e ao aumento da massa muscular fetal. 

TÉCNICA: 
Métodos laboratoriais de avaliação de creatinina 

em miligramas por cento (mg% ). 
'

- 

Reeultadoe_e avalggão: Í' ¬?,-- __ .-,_ , ííÊ vw 
Feto mature -~-------------- acima de 2,0 mg%. 
Limites --~----~----------entre 1,5 a 2,9 m%. 
Êeto imaturo---~------«---~-- abaixo de 1,5 mgfi. 

Pxecàwçoesz 
V

V 

,Nas síndromes hiperteneivas, a concentração de 

creatinina se eleva a valõres acima do normal, mesmo' an- 

tes da 37ê semana, o que se deve à queda da filtração glg 
merular materna. 

l

* 

0 polihidrâmnio por dilmmção faleeia os resulta- 

doe. 

São observados cerca de 4,6% de resultados falso 

positivos e 0,5% de resultados falso negativos. Embora o 

método tenha boa segurança é de bom alvedrio sempre ser 

associado a outros métodos. - 

#¿// f - ”/JmAJ Mx ‹ 

~ ff/ee» É
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3d- Teste de Clemente. 

0 Teste de Clemente ou da Espuma avalia a preseg 

ça de substâncias surfactantes no líquido amniótioo. Ba- 

seda~se na propriedade do surfaotante pulmonar diminuir a 
Tensão superficial, permitindo a formação de bolhas tenso 
ativas na superfície do líquido. A capacidade tenso ativa 
do surfaetante pulmonar tem por função evitar a retração 
do alvéolo pulmonar do neo nato. Sem a presença de surfag 
tante se produz ateleotasia e desenvolvimento de sindrome 
de dificuldade respiratória no recém nato. O Tgste de Glg 
mente é de.fáeil execução, baixo custo e leitura rápida . 

Tem por finalidade avaliar e maturidade pulmonar fetal. 

TÉCNIGA: ` ` 

Existe mais de uma técnica para a reeliz çã do 

teste, mas o princípio é o mesmo. /É////Êáiã 

3 Éoíoššheensaiode 14 mm de diâmetro nos quais 
eo1ooa~se I V 

w 12 meo zflwbo 39 who 
'øylí uído amnióoico lml “ O šdgl* O Éššl ƒ‹ \`Q 9 ,l 1 //f 

, r 

Soro fisiologioo --- 0,šÊm1 G,Êãm1 

Alcool absoluto lml lml lml 

Agita-se vigoroeamente os 3 tubos por 15 segun- 

dos e lê-se o resultado após 10 minutos. 

' Besulçadgsèe agaliagšoz 

Imgturg --~--------~--------- RegatiVo(ausênoia de bolhas 
nos 3 tubos). 

Limites ------------------ -- Intermediário ( bolhas no 19 
` 

. e 29 tubos). 

Mature ------------------- -- Positivo ( bolhas nos 3 teä 

bos).
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» de Clemente. 3d Teste 
' 

reecàoçoesz ~ o 

Líquido emniótioo contaminado com meoônio e ean~ 
Av ' gue não se presta e realizaçao do teste. ` 

Resultados falso negativos são encontrados em 33¢ 
dos oesoe e falso positivos em 9%. . 

Deve ser associado oom outros métodos de avalie- 
' 

ção ea memriâeâe fetal 

eä <©e~eoze\<,,<zO,e c./@ <>~»dí@~<<>-«Q 
38- Ave1§eeä°_29;sâefisáëefêeiíeeâešíeiâeeeeeelíeeiëe 

eeeiéëãfleirflfileâãeešeeâiieeleeâieeâeisëeeâz 

A relação leoitina/eefingomieline é válida e 
confiável para e determinação de maturidade fetal pulmo- 
nar e, particularmente ãtil para previnir o aparecimento 
de Síndrome de Difiouläade Respiratória ( Sindrome de Meg 
brana Hialina) no recém nato. 

A leuoitine é e substância tenso ativa de impor- 
tância capital. Sue principal fonte de produção é e sapo; 
fíoie ativa da camada celular, nos oorpúsouloe de inclusão 
das células tipo II dos elvéoloe pulmonares. A capeoidede 
de bioseínteee mostra e estabilidade alveolar, tendo a 
propriedade_de diminuir a tensão superficial, permitindo 
a respiração normal do recém nato. 

A lecitine ee encontra presente em baixas ooncen 

99 nas de emenorreia, momento em que ambas as conoentraçoee
J ¬@ Se i8“&1am› A Pãrtir äel Éento e leoitiee como e gggiggpzy 

~ › fz-_=~f *f --';~ _ 

% 
traçõee e menores que_a esfingomieline até a 30ë~Z2§ aeee 

»| f ~ I 

¿šãššÊãEâs ~ 

A 
H 

*_ 
finge mieline eai abruptamente. iemoe a maturidade fetal. 

\, ._ e . . _____\ *U 

Qü 
šfi mielina sobem rapidamente até e 35ä semana, quando a ee» 

«' 
V 

' 

of
` 

~ ,» V/ ff/ % 

, / f “f f 1« ,fi'~ ei 
M? 1 

x 'q À 

¡Í7z›íz~í~^f á/ ff' 
'Wii V '

~ 
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fz 
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0 Teste às Clemente avalie a presença de surface 
tante pu1monar_no líquiâo amniótieo, não de maneira espee 
eífics mas ínäireta. A técfiiea utilizada é simples para o 

teste, como já vimos. A teeniÊ7i§e estabelecimento de re- 

Vlação lecitíne/esfingomíelinafériealizada de mneira mais 
complexa e sofisticada, dependenão de pessoal e laboratõ-» 
rio espeeializaãos, portanto, ae alcance de bem pousos má 
`dicos obstétras. A cromatografia é a técnica utilizada , 

mas por ser extensa e elitista não a desereveremos. 

Reeultedos_g_¿§te52retagões. 

A relação leeitins/esfingomielina aumenta a mei; 
da que s gestação se aproxime ão término. G grau de mato» 
ração fetsl poáe ser diagnosticado conforme os cocientes 
L/E emziâes. 
X 

Maturo¬ ------- - Relação L/E igual ou maior que 2,0" 
_ ,

. 

Limitesk----~--Relação L/E entre 1,5 e 1,9( provaieš 
mente e maturação se dará em 4 a 7 dias) 

Imsturo-~~-~-4-Relação L/E abaixe de 1,5. 

Os eoeientes às L/E permitem a assistência exata 
das gestações nas quais existe perigo fetal, e o obstetra 

se ve levado e adotar atituâe favorável a antecipação ão 

parta o
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sf-*_o.‹>a:ê.=:.z›..=â.» 
~ 

~

~ 

Existem ainda vários outros métoãoe para avali- 
ação da maturidade fetal através do estuäo do líquido 
amniótico.Muitos caíram em deeueo como a âoeagem àe pro - 

gesterona, uréia, ácido äriooQ_oamo1aridaàe eo 1.a., gli- 
. 1 _ . 

cose etc. ‹< ,_ ,› «Í ' ' 
`

. 

' 

» ff
› 

Gutros ainâa em fase de eetuãos oomo,por exemplo, 
a dosagem äa amilaee salivar do feto no líquido amníótieo. 

Gutros de técnica não acessível ao nosso meio e 

que ficaria maçamte ficarmos relacionando detalhaäamente. 
Citaremoe alguns: Fosfatiäilglicerol, eetriol, alfa feto 

proteína, ínêice de atividade trombppléetica do líquido 
amniõtioo. `- 

f 4- EÊÊF¢§§9¿ëÉâ£lÂ§ÃÊ_Eiëâäšššššäšëa1§°šë!NšZÂ§š9.§ë 

A avaliação da bilirrubina no líquido amniótioo, 
por métoâos químicos e eepeotnofotométricos,fornece preoig 
eae informações relativas prognéstico e a evolução da grg, 
viüez no caso de ieoiminuzação pelo fator Bh. A amniocon- 

tese âeve ser indispensável neste aoompanhamentoje terá
y 

ainäa a indicação âe avaliação da maturiâaäe o vitaliäaâe 

feta1,em caso âe ser necessária a interrupção da gravidez. 

ñkiâeâãlrea. Í§L«,. eÀ^&"ÚÍLai Cfix?§cx>flí¿?¿L3 

5“2§S9§š§¿§;§1¢39B19LÕ§š2ê5.EPÍ5-és 

Para verificar se há contaminação eo líquiào am - 

niótico, diante ea suspeita clínica de amniotitâ, corioni 

te, placéntito, faniculite e âe infecções fetais.
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6- eze4-«@.SIê2jÊ1~1'<11:_.‹.à¿‹›.....ePf›f»12,w1êz.fizffl@
~ 

É a mais antiga indioação da amniooentesez A re- 
tiraãa âe líquido amniótioo, nesta patologia, poderá ser 
indicada para diminuir o desconforto ão paciente, propi - 
ciar boa evolfição ã gravidez ou na fase de pré-parto ace 
._ 

9 1 
lerar a contratilidede uterino, ou iniciado o trabalho êe 

Âzz, M?/eewâ ze 
â 'I-o Piêoëosfelêøeeeeeøeeeeêâëâ effomâz. 

Controversa é a realização eletíva desta avalia* 
ção, pois àas eonsequëneias inevitáveis que determina, og' 

mo a insatisfação e em vários casos a procura do aborto, 
para interromper uma gravidez cujo sexo do feto não é o 

ãesejaúo. - -

I 

» 

` É váliãa no oontrôle de gestações onde haja aa 
possibilidade äe distúrbios receseivos ligados ao sexo. 

8° ÊFTÊQÊÊÊÊ9,2§.§W1$TÂÊ$šè§.EêñGêílDè2§zAmÉE§Ê1Qè¿ 

e¢~ šeéoêše, z<1z<À oeoeaëêemfieflfiee ..<z¿..fi9eWe2âre*22;eme..__W§3;- 

› 

Com e liberação do aborto em vários eaíees , 

esta técnica é bastante`uti1íeada para a obtença do obje- 
tivo, principalmente no 29 trimest;p.\São-infundidas sobe 

' 

V* ú~» ~ 

0 z 'V . 1'r._ce III . tenelas como: soluçao sallne ëgflâêëšäaa soluçao glzcoeaâa 
hípertöníca, neoetigmine e prostaglanâinasí ,¿¿4,prfl¿1 

b) Êä§šQÊ§èãíA,3,šë$9§BÂElé
i 

o 

A introdução do substâncias radio opacasl na 
caviâade'aÊnÍ6oíca teà indicação rara, e é utilizaáa em 

casos controversos de mola hiàatíforme(emniografia) e é 

tempo inâiepensável às transfusões intraeuterinas, para a 

localização da cavidade abdominal ão feto(fetografía). 

oü ggšgigšo do feto. 
Ainda em fase experimental.
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9- bxzâelíâesgg G0. ...P.1i1â:;§ãê%š.›.§J29E..N. gás ââelmlfiêswãääâls 

_ 

Um aesunäo cada vez mais pesquisado. A amniocen~ 
tese cem esta finalidade tem eiäo paetíeaàa a partir âa 
12%-L4§ semana de gestação, de maneira_experimenta1. A 
maioria ãos pesquisadores escolhe, dentre as voluntárias, 
aquelas que realmente possam vir a preduzir um preduto dg 
tado de anomalias gênieae. 

n 

Faz-se cultura e ceriotipegem doe cremoesemee ie 
' 

L' 

tais para determinar o eariõtipo ão fete. 
Poãe~ee prever várias anomalias genética tais eg 

O . mø' Síndrome de Down 
Síndrome de Bartholin Peten 
Síndrome ãe ¶urner 
Bietrofia muscular de BeeKer 
Dietrofia muscular de Duehene

I S1ndreme âe Eâwarâe 
Boença âe Tey«Sache. 

‹ A_aeeeciaçãe ãa amnieeenteee com a ulfizaàeonogpg 
fia avalia com melhor precisão e fiäeliâede as possíveis 
àoenças genéticas que por ventura venham acometer e recém 
nato. 

I

e

›
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comer- mm câgooeoogio _.¿g_à¿.goeoe__13oäE .P 
Relativagã 

Pacientes submetiàos anteriormente a cirur- 
gias abâominais. 

Abeolutae: `

›
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‹
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*
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eIS¢<>ê¬¢°mI¢é§õe$ 

f, a@ Com lioaoões Fetais 
/_ , 

~ al-_fiorte fetal. 
Rama revisão desde 1930 até 1977, feita pelo 

Dr. Hárío Dias Correia; fifi, foram eneontreâoe 50 casos de 
morte fetal, atribuídas à prática da amaiooentese. As oag 
sas foram ãivereas, tais como: descolamento prematuro de 
placenta, hiárâmio agado após amniografia, amnionite, ex- 
tração prematura ão oonoepto(apreeentou Sínärome da Mem - 

breno Hialina) após punção hemorrágica. ' 

ag- Lesões da eetruxura fetal. 
É difícil ãeterminar a freqüência em que ooo; 

re esta oomplicaçãoƒ também ae consequências são imprevie 
eíveis pois depenãerão dos locais atingidos. A maioria de 
lee passa âeeaperoebida e não acarreta complicações. 0 má 
mero dessas oomplicegõeo é inversamente proporcional à 

. 6 . . . experiencia do amniooentista. 

a3- Prematoriãade - Abortamento, 
É questionada a possibilidade de a amniocentg 

ceoteee trensabdominal determinar parto premturo, por eg 
tímulo da contração uterino ou rotura aa membrana amoíóti 
oa. Já na amniocentese com finaliàeâee experimentais, šieg
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nóstica de deenças genéticas, e abortamento 6 visto com 
certa frequência, por ser praticada precocemente. 

a¿- Infecção. ` 

_

` 

VA amniocentese deve ser realizada com técnica e 

esta inclui assepsia e antissepsia perfeitas, o que âeve- 
rá evitar esta complicação. 

` 

~, as- Aumento da sensibilização apõs amniocentese em
w 

.§"<‹‹

, 
... "\ \ gestantes Rh negative sensibilizadas. 

\\

\
\ 

`\f§ w~# 
\f ` 

jl
W 

...- 

“ Cunha e col. realizaram trabalhe em que 219 am~ 
nioeenteses foram realizaâas em gestantes 3h sensibiliza- 
das. Notaram em 2.38% dos casos aumento do títule do tes 

` tu 0 , ,. te de Gombs no sangue materno ate 15 êias apos a punçao . 

Inferiram que a causa deveu-se à hemorragia feto-materna, 
que pode ser evitada com a localização da placenta pela 
ultra-sonografia. 

a6~ walformações congênitas. 

,L Prevaão em animeis de laboratório que a amnie - 
` ' ~ , centese precoce produz mal fermaçoes. Na espécie humana 

nada ainda se relata. 3 perigo está na retirada de líqui~ 
ão amníótico antes às 15% semana para fins experimentais. 
Antes desta data, cs ergãos fetais ainda não estão forma- 
dos e existe pouca quantiãaâe de líquido amniótioo que 

é retiraão em sua maioria. Após a 15§ semana, osáorgãešfig 
if 'a 

, __/ 
1 

by , {.\ 

tais já estao formados e sad haveria riscos. §Q¿f,¿§¿f ¿¿ 
1.' _ \ 

'_

V 

€\ 

T .›.;._.;.-.f_›-,*""

z

eu
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”°- Çemeëieêsz 5@§e.oe§ereeâ 
i 

bl- Morte materna 
V 

_V ¿ 
, ? . 

/D A , . _ , na , Reríeeime ooorrencia. Numa revisao da Literatura 
-›-"'*;"""_*°“*--~-_______.. __.. « »› ----- 

_ Á__ Í _. -ri 4___‹ ___a__`¶ ._
' 

âesde 1930 até 1977, reeiiáada pgÊ;Êššššš;:ÊÊ;)foi verioê 
da e ocorrência de 4 óbitos descritos. Releoonamos ao oag 

sas: A

. 

Um deviäo a hemorragia abdominal, por punção _àa 
pereàe uterino. _

- 

Dois por embo1ismo'âmnio¬oaeeoeo. 
' Um por infecção. _ 

bg- Feritonismo. . z 

E possível a irritação peritonial pela presença 
de sangue, líquido amniõtico ou mesmo bactérias em ãeoor~ 

rênoia da punção.z - 

b3- Lesões de Estruturesmaternao. 
Outro evento raro. A lesão de bexiga é evitada 

pelo seu esvaziamento prévio, que faz parte äe tecnica. É 

possível a lesão ãe alça intestinal ou bexiga eo oeoe~ ãe 

cirurgia ebâominal anterior eoh formação âe aâerênoiae. 

~ c-Gomgliggoão com anexos fetaig. 

ol: Lesão da Plaeenta ‹ 0 

-A localização prévia oa placenta pela ultra-song 

grafia, diminui e inoiäênoia da complicação. Foram obser- 

vados âeeoolamento premature de placenta, enemies fetais 

e até exsanguinação do ooneepto por punção da placenta ou 

de veeos plaeentárioe. É raro. 

o2- Lesões ão cordão umbilical. 
nv 

- Alcançer o oordao umbilical na ameiooenteee em 

princípio parece pouco provável, consiúerando~se sua mobi 

líäeàe. Contudo, isto acontece, Previní-lo é impossível.
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Deve-sé portanto tentar diagnostica às imediato. O eentgê- 

le das batimentos caräiø-fetais é indispensável após 8 
punçãø e favorece a reconhecimento âa cemplieaçãe. Foram 
observados hematomas de cordão umbilical, exsanguinação m 
fetal, hemorragia intra-cavitária, sofrimento e meâmo mo; 
te fetal. 

*JJ i c3- Lesão âa membrana amniética.
/ 

K à .. ` 

R _‹ , 

¡ ÊÍI Á- Na amniocentese transabdominal é passível que 93 
%*fQ (¿ la pertuíto da agulha fique extravazanäo lzqpiâo o que lg 
\fj§Ã: va a certo grau de pëšítoàišfia. Peüe haver rotura`prema~ 
k

_ 

<ÍššÊš 
faz movimentos laterais com a agulha. 

\ / , Q,@\ií/fà QQ? f*

M 

Ííàã tura por alargamento do orifície da agulha. Na punçãe su» 
zé 

\\ pra pübiøa 0 risco é maior, principalmente se óšš%ššš%ššš)

Ã
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GGNGLUSÕES 

- A amniooeatese é técnica inâíspensável em qualquer ser- 
viço âe obetetríeia. ' “

- 

›- Beve ser realizaãa quando as inäioações forem preenchi- 
dasø › 

~ Emeora de técnica simples, deve ser exeoutada por(Éšššš) 
éššššššš>experiente. 

_ 

' -` Y 

- As complicações são raras, mas existem. Para_evitá-lee 
é necessário preencher todos os itens da boa técnica. 
- Deve ser realizaâa em ambiente hospitalar, pois no aa- 
vento âe alguma complicação esta será mais facilmente so- 
luoionada o que, talvez, não fosse possível em oonsulté - 

rio ou ambulatório. V 

- O estuâo do Iíqaiào amniótioo fornece condições eo pre- 
ver e diagnosticar as condições fetais nas prenhezee äe 
alto risco, eendo subsídio importante na atuação do obs» 
tetra eoaa ãiminuiçäo da morbímorteliàado perinatal. 
- Ko eetuâo àa avaliação da maturidaàe e vitalidaãe fetal 
deve~ee realizar, no mínimo, três âifementee métoãoe pa» 
ra ãiminuir o erro. 
- O futuro âeciâírá da importância da amnioeentese para 
a predição das doenças genéticas fetaie e indicar a con- 

duta nestes casos. ~ W ~
“ 

- e eeeuâ@_‹1‹z› líquiâo amiótieo está âeevenâanao os mistš 
rios ãa uniàade feto materna, em vários aspectos importag 
tes; 

ll X 

. 

w 

-

_ 

. 
_ 

' ' 

oo/ __ 

O V 

. 
. 

` 

, 
avi» 

Q./Í:/Õ ,‹,/QQ ,.¿_,_.~z_¬{ ¡,éf:_,,./\V \›`›J É / 4/ 
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_; ff _., 
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0 estudo do líquiâo amniótico é caàe vez exeoufig 
do com maior àedicação e empenho. Sem àúvida, é um dos 
assuntos mais pesquísadoe,na atualidade, em meâicina. No 
âeeorrer dos anos, novos conhecimentos serão adquiridos 
sobre a uniàade feto~meterna, propiciando à medicina me- 
lhor atuação, äiminuindo e morbimortelidaâe perinatal e 

melhorando as condições da espécie. 
Vejamos, por exemplo, as àoençee genéticas que 

diagnoetioeâes in utero, poäerão fornecer maiores oonãi - 

ções de atendimento ao proâato doente.É oontrovereo, pois 
há aqueles que, nestes oaeos, edoterão e amniooentese coe 
mo rotina e interromperäo e gravidez, baseados nas normas 
äe eugenia.

_ 

Mas não só doenças genéticas são verífieeãas, as 

pesquisa são amplas e poder-ee-á)Ê§§ggg§§ioe; âoençee pogibj Ã 

. o“"`““`~«=<+“~ ”`*“Êo.z-ze. 
erro congeníto, como a descriçao de Hohiüe e Bill, Canada, 
' ` 

_ ,__-z _, U _____ ___À__ 

do diagnóstico de obstrução âuodenal em dois casos, atra- 
vés de avaliação da lipese no fluído emniõtico. 

Do estudo do líquido amniótico é esperada boa 
parcela de contribuição future eo ãeeenvolvimento äa meâi 
nine e, consequentemente da espécie huãena.
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