Descrição
Benefícios comprovados

Idade gestacional de uso

• Redução da incidência de síndrome
do desconforto respiratório
• Redução das hemorragias periventriculares
e intraventriculares
• Redução da mortalidade neonatal

De 24 semanas a 34 semanas. O melhor efeito é descrito quando
utilizado de 28 semanas a 32 semanas.

Possíveis efeitos benéficos adicionais
• Potencializa a ação do surfactante exógeno
• Redução de enterocolite necrosante
• Favorece a estabilização cardiovascular
• Auxilia na maturidade tubular renal
• Acelera aspectos da maturidade hepática e pancreática
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Esquema de uso
Opção 1
Betametasona (Celestone Soluspan®) – 2 ampolas (12 mg)
por via intramuscular, dose única diária, durante 2 dias
consecutivos (total de 4 ampolas) = 1 ciclo
Opção 2
Dexametasona (Decadron®) – 1 ampola (4 mg)
por via intramuscular, a cada 8 horas, durante 2 dias
consecutivos (total de 6 ampolas) = 1 ciclo

Principais indicações de uso

Duração do efeito: 7 dias.

• Trabalho de parto prematuro em inibição

O efeito já é considerado satisfatório 24 horas após o término
das injeções.

• Nos casos de risco para ocorrência de parturição prematura,
espontânea ou eletiva, ponderar o uso do corticóide
:: Síndromes hipertensivas
:: Diabetes melito
:: Colagenoses
:: Insuficiência istmocervical
:: Prenhez múltipla
:: Doença hemolítica perinatal
:: Polidrâmnio
:: Restrição do crescimento fetal
:: Inserção baixa de placenta
:: Rotura prematura de membranas
:: Malformações congênitas
:: Parto prematuro prévio
:: Gestação e leiomioma do útero
:: Cervicodilatação precoce

Premissas fundamentais

Corticoterapia
Antenatal

Tratamento

• Não utilizar se o parto for ocorrer imediatamente
• Ciclos incompletos já promovem efeitos benéficos
• Utilizar somente um ciclo de corticoterapia;
excepcionalmente realizar dois ciclos, separados
por cerca de 2 a 3 semanas

Observação importante
Ciclos repetitivos devem ser evitados devido aos possíveis
efeitos maternos e, principalmente, conceptuais a curto
e longo prazo. Destaca-se a supressão transitória do eixo
hipotálamo-hipófise-adrenal, materno e fetal.

