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DECLARAÇÃO CONJUNTA 
Recomendações Internacionais da OMS sobre Intervenções 
para Melhorar os Resultados de Partos Pré-Termo 
 

Um Compromisso de Ação das Organizações de Saúde Profissionais 
 
Esta Declaração Conjunta Internacional foi revisada e aprovada pelo Council of International Neonatal Nurses 
(COINN), a International Confederation of Midwives (ICM), o International Council of Nurses (ICN), a International 
Federation of Gynecology and Obstetrics (FIGO) e a International Pediatric Association (IPA). Esta declaração também 
foi revisada e aprovada pela American Academy of Pediatrics (AAP), a American College of Nurse-Midwives (ACNM) e 
o American Congress of Obstetricians and Gynecologists (ACOG). Esta declaração foi foi desenvolvida pelo projeto Every 
Preemie-SCALE (escala da prematuridade) da USAID e pela Global Alliance to Prevent Prematurity and Stillbirth 
(GAPPS). 
 
Histórico 
 
O Council of International Neonatal Nurses (COINN), a International Confederation of Midwives (ICM), o 
International Council of Nurses (ICN), a Federation of Gynecology and Obstetrics (FIGO) e a International 
Pediatric Association (IPA) são as principais organizações profissionais internacionais apoiando esforços 
globais para melhorar os resultados de partos pré-termo. Suas missões compartilham temas comuns para 
melhorar a saúde de mães e recém-nascidos em todo o mundo, particularmente para os mais vulneráveis, 
como recém-nascidos prematuros. Juntamente com organizações profissionais nacionais, essas organizações 
profissionais internacionais promovem práticas eficazes baseadas em evidências que podem melhorar os 
resultados de partos pré-termo em todo o mundo. 
 
Os bebês prematuros são propensos a doenças graves ou morte durante o período intraparto e neonatal. 
Com tratamento e cuidados adequados, a sobrevivência de recém-nascidos pré-termo pode ser melhorada, 
enquanto reduzir o risco de deficiência permanente e qualidade de vida ruim. As complicações da 
prematuridade são a maior causa da mortalidade neonatal e atualmente a principal causa de mortalidade 
entre crianças menores de cinco anos. Portanto, os esforços globais para reduzir a mortalidade infantil 
exigem uma ação urgente para enfrentar o nascimento prematuro.   
 
Com base na revisão das evidências disponíveis, as organizações profissionais listadas concordam que a 
mortalidade e morbidade infantil após o nascimento prematuro podem ser reduzidas quando intervenções 
específicas são aplicadas dentro de um continuum que integra a gestão de mulheres em situação de risco 
iminente de parto prematuro com adequados cuidados pós-natais de prematuros. O parto e cuidados do 
recém-nascido estão fundamentados em uma base de cuidados maternos e neonatais essenciais, sobre os 
quais são criados cuidados especializados para tratar as complicações conforme elas surgem. Esta declaração 
conjunta afirma o compromisso das organizações profissionais de implantar as resoluções da World Health 
Assembly: a Global Strategy for Women’s, Children’s and Adolescents’ Health (A69/A/CONF./2) e o Every 
Newborn Action Plan (WHA67.10). 
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Recomendações da OMS sobre Intervenções para Melhorar os Resultados do Parto 
Pré-Termo 
 
As organizações profissionais listadas apoiam as Recomendações da OMS de 2015 sobre intervenções para 
melhorar os resultados de parto pré-termo. As Recomendações da OMS destacam dez intervenções especializadas 
em cuidados maternos e de recém-nascidos baseados em evidências que podem ser fornecidas durante a 
gravidez, o parto e o nascimento, e o período pós-parto para recém-nascidos prematuros com alto risco de 
morbidade e mortalidade. O documento fornece recomendações específicas para a gestão do trabalho de 
partos pré-termo iminentes e recém-nascidos prematuros, e destina-se a informar o desenvolvimento de 
protocolos de saúde e políticas relacionadas com intervenções para melhorar os resultados de parto pré-
termo. Não se destina a fornecer um guia prático abrangente para o tratamento do parto pré-termo e recém-
nascidos prematuros. As recomendações de alimentação e gestão de infeções são feitas em recomendações da 
OMS separadas. Recomendações sobre intervenções para prevenir e reduzir o risco de parto prematuro ou 
modificar o risco em mulheres grávidas em situação de risco estão fora do âmbito destas recomendações. 
 
Em determinados locais de poucos recursos, os serviços de saúde maternos e de recém-nascidos continuam a 
ser inconsistentes e inadequados, comprometendo assim o uso seguro e a eficácia das intervenções de partos 
pré-termo. Os cuidados básicos do recém-nascido sustentam a sobrevivência de todos os recém-nascidos 
(ressuscitação indicada, alimentação adequada, gerenciamento térmico, prevenção de infeção/higiene). O 
contexto tecnológico dos cuidados deve ser considerado e potencialmente melhorado antes de instituir 
intervenções mais especializadas para recém-nascidos gravemente doentes. Por exemplo, a capacidade de 
adequadamente monitorar a saturação de oxigênio e a condição cardiorrespiratória é recomendada e 
incentivada para intervenções respiratórias, como oxigênio suplementar, pressão positiva contínua nas vias 
aéreas (CPAP, por sua sigla em inglês) ou suporte ventilatório em ambientes médicos menos desenvolvidos, 
porque algumas intervenções têm o potencial de causar danos e benefícios. Uma interação cuidadosa das 
intervenções de saúde e o nível de serviços de cuidados disponíveis são essenciais para garantir que as 
intervenções recomendadas tenham o efeito desejado. 
 
As seguintes condições devem ser consideradas antes que as recomendações feitas nas Recomendações da OMS 
sejam aplicadas:  

• Protocolos locais que integram a gestão de mulheres em situação de risco iminente de parto 
prematuro e recém-nascidos dentro de um continuum, com a devida consideração pelos fatores 
contextuais que influenciam a sobrevivência do recém-nascido pré-termo devem ser desenvolvidos;  

• Deve ser dada atenção cuidadosa à data da gravidez com o melhor método disponível durante as 
visitas pré-natais precoces;  

• Os profissionais de saúde devem ser treinados em como determinar a melhor estimativa da idade 
gestacional e as características clínicas do iminente nascimento prematuro;  

• Providências locais devem ser tomadas para assegurar um fornecimento amplo e consistente de 
corticosteróides pré-natais (dexametasona ou betametasona), sulfato de magnésio e antibióticos 
(macrolídeos ou penicilinas);  

• Deve ser dada atenção a todos os outros aspetos da qualidade dos cuidados da saúde maternais e dos 
recém-nascidos no nível da instituição de cuidados de saúde; e 

• Devem ser estabelecidas vias claras de encaminhamento para mulheres em situação de risco iminente 
de parto prematuro dentro do sistema de saúde e cuidados.  
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Compromisso com a Ação 
 
As Recomendações da OMS promovem a alta qualidade de atendimento e melhores resultados, fornecendo 
orientações sobre as intervenções baseadas em evidências relacionadas ao nascimento pré-termo. Nesse 
sentido, as associações profissionais nacionais desempenham um importante e colaborativo papel na ajuda aos 
países em um processo contínuo de atualização das suas políticas e dos materiais e atividades de programas 
para apoiar a segura e eficaz implantação dessas novas recomendações, incluindo as seguintes ações: 

• Envolver as associações nacionais de obstetrícia, pediatria, medicina da família, associações de 
enfermagem e obstetrícia para atualizar seus membros sobre as novas Recomendações da OMS e a base 
de evidências para cada recomendação (por exemplo, em reuniões anuais, por meio de boletins 
informativos, em sessões de educação médica contínua, etc.); 

• Devem ser desenvolvidos protocolos locais para integrar a gestão de mulheres em situação de risco 
iminente de parto prematuro e recém-nascidos prematuros dentro de um continuum, com a devida 
consideração dos fatores contextuais que influenciam a sobrevivência do recém-nascido prematuro; 

• Avaliar e atualizar as diretrizes, materiais educacionais antes do serviço e materiais de treinamento 
durante o serviço para assegurar que os materiais reflitam as novas Recomendações da OMS;  

• Aplicar e apoiar os processos nacionais de planeamento e estratégia, assegurando a consonância com o 
Plano de Ação para Todos os Recém-Nascidos (Every Newborn Action Plan) e a Estratégia Global para 
a Saúde de Mulheres, Crianças e Adolescentes (Global Strategy for Women’s, Children’s and 
Adolescents’ Health); 

• Promover o uso de plataformas existentes e desenvolver novas abordagens para fortalecer as 
habilidades dos profissionais da saúde e número de pessoal para implantar as Recomendações da OMS 
(por exemplo, educação médica contínua, treinamento antes e durante serviço); 

• Promover abordagens de melhoria da qualidade e processos de cuidados da saúde durante a gravidez, 
partos e nascimento, e o período pós-parto, com foco na superação das principais barreiras do sistema 
de saúde e cuidados;  

• Utilizar auditorias de mortalidade materna e perinatal em instalações para identificar práticas 
desatualizadas que possam ser prejudiciais e planear ações para melhorar a adesão às Recomendações da 
OMS;  

• Reforçar a disponibilidade e qualidade de um conjunto mínimo de dados para apoiar a tomada de 
decisões clínicas, o gerenciamento de programas e os esforços de melhoria da qualidade, incluindo o 
acompanhamento de processos de atendimento simples e indicadores de resultados destinados a 
melhorar os resultados e cuidados de partos pré-termo; 

• Melhorar os conhecimentos sobre saúde das famílias e aumentar a conscientização dos prestadores e 
da comunidade sobre os sinais da ameaça de nascimento pré-termo e a importância da procura 
precoce de cuidados e o encaminhamento para o nível de cuidados apropriado; 

• Avaliar e atualizar as vias de encaminhamento de trabalhadores de saúde de instalações e comunidades 
para mulheres em situação de risco iminente de parto prematuro e após o parto, para melhorar o 
acesso ao nível adequado de cuidados para mulheres grávidas e recém-nascidos prematuros; e 

• Apoiar estas recomendações por meio da criação e implantação de programas com um forte 
componente de avaliação e realizar pesquisas sobre novas e aprimoradas intervenções e estratégias e 
abordagens de implantação específicas para o contexto local. 
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Destaques das práticas recomendadas e não recomendadas para melhorar os 
resultados de partos pré-termo 
 
PARA MULHERES EM SITUAÇÃO DE RISCO IMINENTE DE PARTO PREMATURO  
Recomendado 

• Corticosteróides pré-natais (ACS) de 24 a 34 semanas em mulheres qualificadas, desde que sejam 
cumpridas certas condições: avaliação precisa da idade da gestação, identificação de parto iminente, 
sem evidência clínica de sepse maternal e disponibilidade de cuidados de parto adequados (incluindo a 
capacidade de reconhecer e administrar o trabalho de parto prematuro e nascimento), e o recém-
nascido pré-termo pode receber cuidados adequados (incluindo ressuscitação, cuidados térmicos, 
suporte alimentar, tratamento de infeção e uso seguro de oxigênio); 

• Antibióticos para rutura de membranas pré-termo; e 
• Sulfato de magnésio (MgSO4) para neuroprotecção fetal com menos de 32 semanas se o nascimento 

prematuro é esperado dentro de 24 horas. 
Não recomendado 

• Tocólise com a finalidade de melhorar os resultados neonatais; 
• Antibióticos para o parto prematuro com membranas intactas; e 
• ACS em mulheres com corioamnionite confirmada com alto grau de probabilidade de parto pré-termo. 

 
PARA O RECÉM-NASCIDO PRÉ-TERMO 
Recomendado 

• Proteção térmica para incluir o método mãe-canguru/contato direto com a pele da mãe quando o bebê 
pesa 2.000 g ou menos e está clinicamente estável; 

• É aconselhável monitorar a saturação de oxigênio e a condição cardiorrespiratória quando utilizar 
qualquer intervenção respiratória (incluindo oxigênio suplementar, CPAP ou suporte ventilatório). A 
capacidade de fornecer este nível de cuidados deve ser considerada na decisão de utilizar intervenções 
respiratórias; 

• Pressão positiva contínua nas vias aéreas (CPAP) para bebês prematuros com síndrome de dificuldades 
respiratórias (RDS); 

• Tensioactivo para bebês prematuros com RDS em instalações que atendem critérios mínimos; e 
• Iniciar a terapia de oxigénio com 30% de oxigénio ou ar (se o oxigénio misturado não estiver 

disponível) durante a reanimação e ventilação de recém-nascidos prematuros nascidos com menos de 
32 semanas e titulação de acordo com critérios definidos. 

Não recomendado 
• Tensioactivo profilático antes do diagnóstico de RDS; e 
• Iniciar 100% de oxigênio durante a ventilação de recém-nascidos prematuros nascidos com ≤32 

semanas. 
 

 
As Recomendações da OMS, a revisão das evidências de apoio e um resumo da política, estão disponíveis em: 
http://www.who.int/reproductivehealth/publications/maternal_perinatal_health/preterm-birth-guideline/en/  
 
Outras Organizações de Apoio 
Outras organizações quiserem endossar esta declaração são incentivadas a incluir o nome da sua organização 
na lista de apoiantes. 
 
 
 
 

http://www.who.int/reproductivehealth/publications/maternal_perinatal_health/preterm-birth-guideline/en/
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Tabela 1. Resumo das Recomendações da OMS sobre intervenções para melhorar os resultados de partos pré-
termo 
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