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Resumo A Síndrome do Desconforto Respiratório (SDR), também conhecida como 

Doença da Membrana Hialina, é uma das principais causas de morbidade e mortalidade neonatal. O principal 

fator associado à SDR é a produção insuficiente de surfactante pulmonar, o que geralmente está associada à 

prematuridade. Alguns protocolos internacionais recomendam que a confirmação da maturidade pulmonar 

fetal seja realizada em partos eletivos antes de 39 semanas de gestação. Diversos são os métodos capazes de 

avaliar a maturidade pulmonar fetal, como a Relação Lecitina/Esfingomielina,a Pesquisa de Corpos Lamelares, a 

Relação Surfactante/Albumina, o percentual deFosfatidilglicerol, o Índice de Estabilidade da Espuma e o Shake 

Test ou Teste de Clements. Este estudo visa apresentar os principais métodos disponíveis e as recomendações 

atuais sobre quando realizar a avaliação da maturidade pulmonar fetal.

Abstract The Respiratory Distress Syndrome (RDS), also known as hyaline membrane 

disease, is a major cause of neonatal morbidity and mortality. The main factor associated with RDS is the insufficient 

production of pulmonary surfactant, which is usually associated with prematurity. Some international guidelines 

recommend that the confirmation of fetal lung maturity is performed in elective deliveries before 39 weeks of 

gestation. There are several methods to assess fetal lung maturity, such as the Lecithin/Sphingomyelin ratio, the 

Lamellar Body Count, the Surfactant/Albumin ratio, the percentage of phosphatidylglycerol, the Foam Stability 

Index and the Shake Test or Clements test. This study aims to present the main available methods and current 

recommendations on when to conduct the evaluation of fetal lung maturity.
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Introdução

A Síndrome do Desconforto Respiratório (SDR), 

também conhecida como Doença da Membrana Hialina, 

é uma das principais causas de morbidade e mortalidade 

neonatal1 (D).

O principal fator associado à SDR é aprodução insufi-

ciente de surfactante pulmonar. Devido ao fato da maior 

produção de surfactante ocorrer no final da gestação, a SDR 

é associada muito frequentemente ao nascimento prema-

turo. A atelectasia causada pela deficiência de surfactante 

resulta em má ventilação alveolar, o que leva a hipóxia, 

hipercapnia e acidose2 (D).

Outros fatores de risco para a SDR neonatal incluem 

baixo peso ao nascimento, idade materna avançada, cesariana 

eletiva, sexo masculino, diabetes e hipertensão maternas 

e raça branca3 (D).

Prevenir a prematuridade é a forma mais eficiente de pre-

venir a SDR. Outra forma seria a administração de corticos-

teroides à gestante, para acelerar a produção de surfactante. 

Caso o parto pré-termo não possa ser evitado, o tratamento 

do neonato imediatamente após o nascimento com surfactante 

exógeno por via endotraqueal pode ser efetivo2 (D).

A presença dos fosfolipídios lecitina, esfingomielina, 

fosfatidilinositol, fosfatidilglicerol e outras substâncias no 

líquido amniótico (LA), além da demonstração de que os 

mesmos eram provenientes do pulmão fetal, direcionou as 

pesquisas para a predição da maturidade pulmonar fetal4 (B).

Portanto, conhecer o grau de maturidade pulmonar torna-se 

extremamente importante na condução das gestações com 

risco de trabalho de parto prematuro. O ACOG (American 

College of Obstetrics and Gynecologists) recomenda que a con-

firmação da maturidade pulmonar fetal seja realizada em 

partos eletivos antes de 39 semanas de gestação5 (C).Vários 

são os métodos capazes de fazer tal avaliação. O presente 

estudo visa revisar os principais métodos disponíveis.

Metodologia

Foi realizada revisão bibliográfica pelo PUBMED utilizan-

do as seguintes palavras-chave: “fetal lungmaturitytesting”

Foram identificados 120 artigos, publicados entre 1976 

e 2013. Destes, 110 haviam sido realizados em humanos. 

A leitura dos abstracts identificou os 16 artigos que foram 

utilizados nessa revisão.

Definição

A SDR é definida pela presença de dois ou mais dos 

seguintes critérios: 

1) Evidência de comprometimento respiratório imedia-

tamente após o nascimento (taquipnéia, retração, e/ou 

batimento de aleta nasal) e requerimento persistente 

de oxigênio por mais de 24 horas;

2) Administração de surfactante pulmonar exógeno;

3) Evidência radiográfica de doença da membrana hialina6 (C).

Epidemiologia

A SDR neonatal afeta aproximadamente 1% de todos 

os nascimentos, mas afeta 10 a 15% de todos os neonatos 

com peso abaixo de 2.500 g3 (D).

Quanto menor a Idade Gestacional ao nascimento, 

maior é o risco de desenvolvimento de SDR. Assim, com 

29 semanas, o risco de SDR é >60%, 20% com 34 semanas 

e <5% com 37 semanas ou mais. Em 2003, o número de 

mortes nos EUA por SDR foi de 20 por 100.000 nascidos 

vivos2 (D).

Observa-se diminuição da incidência de SDR após o au-

mento da utilização de corticoterapiaantenatal em mulheres 

com risco de parto antes de 34 semanas de gestação3 (D).

A Figura 1 mostra o riscode SDR entre 32 e 37 semanas 

de gestação.
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Figura 1 - Risco de síndrome do desconforto respiratório em 
crianças nascidas entre 32 e 37 semanas de gestação

SDR: síndrome do desconforto respiratório; Modificado de McElrath7 (B)
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Fisiologia da maturidade pulmonar

O pulmão fetal inicia seu desenvolvimento por volta 

da terceira semana de vida e, entre 16 e 24 semanas de 

gestação, ocorre aumento da angiogênese e diferenciação 

do epitélio cuboide que reveste os ácinosem pneumócitos 

do tipo I e II. O pneumócito do tipo I é uma célula com 

funções principalmente relacionadas ao revestimento al-

veolar. Já o pneumócito do tipo II é a célula responsável 

pela produção do surfactante2 (D).

O surfactante é produzido pelos pneumócitos tipo II e 

armazenado em estruturas granulares chamadas de corpos 

lamelares (CL), que medem de 1 a 5 μm de diâmetro e 

são ricas em lipídios. Os CL aparecem no citoplasma dos 

pneumócitos por volta de 24 semanas de gestação, apesar 

do surfactante no líquido amniótico começar a aumentar 

após 32 semanas, sugerindo que a secreção de surfactante 

pelos CL não coincide com o seu aparecimento2 (D).

O surfactante pulmonar é composto por aproximada-

mente 90% de fosfolipídios e 10 % de proteínas. Os fosfo-

lipídios mais abundantes são fosfatidilcolina (ou lecitina) 

e o fosfatidilglicerol.Esfingomielina e outros fosfolipídios 

estão presentes em menor quantidade. A síntese de lecitina 

aumenta gradualmente a partir de 28 semanas de gestação 

até o parto, sendo o pico de produção com 36 semanas. 

O último fosfolipídio a aparecer no pulmão fetal é o fos-

fatidilglicerol, aparecendo com 36 semanas e aumentando 

até o termo2 (D).

O surfactante pulmonar diminui a tensão superficial 

entre ar e líquido no interior dos alvéolos. Alterações na 

proporção, na quantidade ou na qualidade dos fosfolipí-

dios que compõem o surfactante pulmonar resultam em 

colapso alveolar, ocasionando a SDR, também conhecida 

como doença pulmonar das membranas hialinas com conse-

quente atelectasia progressiva, edema, alteração da relação 

ventilação/perfusão, levando à hipóxia tecidual2,8 (D,B).

Métodos disponíveis para a avaliação da 
maturidade pulmonar fetal

Como o líquido proveniente do pulmão fetal contribui 

para a formação do Líquido Amniótico, a quantidade de 

surfactante pulmonar fetal pode ser estimada ao mensu-

rarmos o surfactante no líquido amniótico2 (D).

Para ser clinicamente útil, um teste para avaliação da 

maturidade fetal deve ter alta sensibilidade para imatu-

ridade e alto valor preditivo negativo (maturidade)2 (D).

Os principais métodos utilizados para avaliar a matu-

ridade pulmonar fetal serão descritos a seguir.

Relação Lecitina/Esfingomielina (L/E)

A relação lecitina/esfingomielina foi o primeiro teste bio-

químico a ser relatado, em 1971. Como dito anteriormente, 

a lecitina é o fosfolipídio mais abundante na composição do 

surfactante e sua concentração aumenta a partir de 28 sema-

nas até o parto. A relação L/E descreve a alteração relativa 

na concentração de lecitina em relação à esfingomielina no 

líquido amniótico através da técnica de cromatografia. Como 

a concentração de esfingomielina se mantém constante no úl-

timo trimestre de gestação, ela serve como um padrão com o 

qual a concentração de lecitina pode ser comparada. Assim, 

quanto maior a idade gestacional, maior a relação L/E, o que 

se correlaciona com a maturidade do pulmão fetal. O ponto 

de corte frequentemente usado para indicar maturidade 

pulmonar fetal é 2,02 (D).

Muitos estudos têm demonstrado que a relação L/E tem 

boa sensibilidade, mas baixa especificidade. Os valores 

preditivos positivos variam de 33 a 50%, dependendo do 

estudo, e os valores preditivos negativos variam de 95 a 

100%. Hunink et al. demonstraram que a acurácia da rela-

ção L/E melhora com o aumento da idade gestacional1 (D).

A melhor forma de colher o líquido amniótico para 

analisar a relação L/E é através da amniocentese, uma vez 

que o líquido via vaginal após rotura prematura de mem-

branas pode conter muco e bactérias que interferem na 

análise2 (D).Um resultado referente à maturidade pulmonar 

com a presença de sangue no líquido amniótico pode ser útil 

clinicamente, mas um resultado de imaturidade não, pois a 

presença de sangue pode diminuir um resultado “maduro” 

e aumentar um resultado “imaturo”. A contaminação do 

líquido amniótico por mecônio interfere nos resultados do 

teste de relação L/E e, portanto, não deve ser utilizado2,3 (D).

O material para exame pode ser armazenado em tem-

peratura ambiente por até 24 horas. Se congelado a -20°C, 

pode ser armazenado por até 12 meses2 (D).

A relação L/E é considerada por muitos o teste padrão 

ouro para avaliação da maturidade pulmonar fetal, mas 

devido ao seu alto custo, tempo gasto(aproximadamente 

4 horas) e dificuldade técnica para realizá-lo, muitos estudos 
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têm comparado a relação L/E com os demais testes para 

avaliar se há diferença estatisticamente significativa entre 

eles na predição da maturidade pulmonar3 (D).

Pesquisa de corpos lamelares 

O surfactante é armazenado no citoplasma do pneu-

mócito tipo II sob a forma de corpos lamelares, que são 

secretados no espaço alveolar. A similaridade do tamanho 

dos corpos lamelares (1,7 a 7,3 fL) com as plaquetas (5 a 

7 fL) permite o uso de um contador automático de células 

hematológicas para quantificar a quantidade de corpos 

lamelares no líquido amniótico2 (D).

O líquido amniótico não deve ser centrifugado para a aná-

lise, pois diminui a contagem de corpos lamelares (CL)2 (D).

A contagem de corpos lamelares acima de 50.000/µL sugere 

maturidade, e abaixo de 15.000/µL, sugere imaturidade. 

Para valores intermediários, sugere-se o uso de um teste 

secundário para auxiliar na decisão do parto (geralmente 

a relação L/E)2,3 (D).

A contaminação do líquido amniótico com sangue ou 

mecônio interfere na contagem de corpos lamelares2 (D).

É importante ressaltar que o ponto de corte para a 

contagem de corpos lamelares pode variar de acordo com 

o aparelho de análise, e cada laboratório deve realizar es-

tudos para estabelecer o ponto de corte adequado2,9 (D,B). 

O material para exame pode ser armazenado em temperatura 

ambiente por até 10 dias. A 4°C, pode ser armazenado por 

até 2 semanas. O congelamento não é recomendado2 (D).

Em estudo realizado por Wijnberger et al., conclui-se que em 

idade gestacional abaixo de 30 semanas, a relação L/E é superior 

à contagem de corpos lamelares, mas, acima de 30 semanas, o 

uso isolado dos CL parece ser suficiente10 (C).

Wijnberger et al., em estudo publicado em 2001, con-

cluíram que ambos os testes, relação L/E e contagem de 

corpos lamelares, têm uma boa precisão na predição da SDR, 

com uma pequena vantagem para a contagem de corpos 

lamelares. Porém, essa diferença não foi estatisticamente 

significativa1 (D).

Anouk et al., em estudo publicado em 2003, recomen-

dam que a relação L/E seja substituída como padrão ouro 

pela contagem de corpos lamelares, uma vez que este é 

tecnicamente fácil de ser realizado, rápido, barato e pode 

ser feitoem qualquer hospital, a qualquer hora do dia11 (C).

Tsuda et al. fizeram um estudo sobre a contagem de 

corpos lamelares para avaliação da maturidade pulmonar 

fetal em gestações gemelares. Este ainda é um assunto 

controverso. Neste estudo, conclui-se que o mesmo valor 

de corte para LBC pode ser utilizado tanto nas gestações 

únicas como nas gestações múltiplas.Porém, mais estudos 

são necessários12 (B).

Relação Surfactante/Albumina 

O ensaio TDx-FLMII usa luz polarizada para quanti-

ficar a ligação competitiva de uma sondaà albumina e ao 

surfactante no líquido amniótico, através de umanalisador 

automático, sendo uma medida direta da concentração de 

surfactante3 (D). A polarização é alta quando a sonda se 

liga à albumina e baixa quando se liga ao surfactante2 (D).

O resultado é expresso em miligramas de surfactante 

por grama de albumina. Uma taxa elevada tem sido cor-

relacionada com a presença de maturidade pulmonar fetal, 

embora a presença de sangue e/ou mecônio no líquido am-

niótico possa interferir com a interpretação. O limiar para 

maturidade pulmonar é maior ou igual a 55 mg/g; medida 

menor que 40 mg/g pode ser considerada como imatura e 

níveis de 40 a 54 mg/g podem ser considerados indeter-

minados, requerendo um teste secundário para decidir se 

deve ou não prosseguir com o parto3 (D).

Resultados do TDx-FLMII têm se mostrado estáveis 

quando o líquido amniótico se encontra até 24 horas a 4°C 

e por 16 horas em temperatura ambiente. Resultados de 

amostras armazenadas a -20°C podem ser muito variáveis 

e diminuir com o tempo2 (D).

Contaminação por sangue pode aumentar os resultados 

de amostras com TDx-FLMII<39 mg/g. Entretanto, não 

parece ser clinicamente significante, bem como nenhum 

resultado mudou a interpretação de imaturidade para 

maturidade2 (D).

Estudos que examinaram o uso de amostras de líquidos 

via vaginal após rotura prematura de membrana das pes-

quisas com ensaio TDx-FLM II demonstraram que a taxa 

surfactante/albumina das amostras vaginais eram mais bai-

xas que aquelas amostras de líquido amniótico colhido por 

amniocentese. Concluíram que o resultado de maturidade 

originado de amostras vaginais predizem a ausência de SDR 

com um alto grau de acurácia. Entretanto, uma amniocen-

tese pode ser necessária nos casos em que amostras vaginais 

originam resultados de imaturidade ou indeterminados2 (D).

Em um estudo comparando TDx-FLM II e taxa de L/E, 

não houve diferença na sensibilidade entre os dois (sensibi-
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lidade de 100%). Entretanto, foi observada uma tendência 

a maior especificidade de L/S comparada à TDx-FLMII, que 

não foi estatisticamente significativa. Houve concordância 

dos resultados (predição de maturidade ou imaturidade em 

ambos os testes) em 79%dos testes realizados em mulhe-

res que tiveram o parto dentro de 72 horas após coleta do 

líquido amniótico e em 76% de todos os resultados13 (B).

Haymond et al., em estudo publicado em 2006, de-

monstraram que a contagem de corpos lamelares e a de 

TDx-FLM II têm aplicabilidades clínicas semelhantes8 (B).

A medida da taxa surfactante/albumina através da po-

larização fluorescente é atualmente o método quantitativo 

mais comum para avaliar a maturidade pulmonar nos EUA. 

Vários estudos têm mostrado que o ensaio TDx-FLM II 

tem alta sensibilidade2 (D). É um ensaio de fácil execução 

e rápido, além de medir quantitativamente o surfactantee 

ser facilmente reprodutível13 (B).

Fosfatidilglicerol

Este teste mede a presença ou ausência de fosfatidilgli-

cerol no líquido amniótico.

O fosfatidilglicerol (FG) é um constituinte do surfactante 

que começa a aumentar algumas semanas após o aumen-

to da lecitina3 (D). É o último surfactante a aparecer no 

pulmão fetal, aparecendo com 36 semanas e aumentando 

com a  idade gestacional2 (D). Como o fosfatidilglicerol 

aumenta a dispersão dos fosfolípides através do alvéolo, sua 

presença indica um estado avançado de desenvolvimento e 

função pulmonar do feto.

Uma vantagem deste teste é que a determinação do 

fosfatidilglicerol não é geralmente afetada por sangue, 

mecônio ou outros contaminantes, e assim, sua presença 

no líquido amniótico é um achado válido,mesmo se os 

resultados de L/Eforem duvidosos2,3 (D).

Entretanto, assim como a L/E, é um teste demorado, 

caro, e não está disponível todo o tempo. Além disso, há 

variações na técnica que afetam sua reprodutibilidade, e 

a expressão de fosfatidilglicerol como uma porcentagem 

do total de fosfolípides pode subestimar o FG em espécies 

contendo grande quantidade de fosfolípides não surfactan-

tes (como as contaminadas com sangue ou mecônio)2 (D).

Em um estudo com 358 espécies de líquido amniótico, 

observou-se que a presença de PG >2%, em conjunto com 

uma taxa de L/E >2,0, foi 100% preditivo de ausência de 

SDR em 292 RN, comparado com 71% quando a taxa de L/E 

foi >2,0, mas a PG foi indetectável. Notou-se ainda que 

6 RN nasceram sem SDR quando a FG foi >2%, apesar da 

taxa L/E ter sido <2. Apesar de outros estudos mostrarem o 

contrário, a detecção de fosfatidilglicerol ainda permanece 

um indicador muito forte de que não ocorrerá SDR2 (D).

Índice de Estabilidade da Espuma e Shake Test ou Teste 

de Clements

A capacidade de o surfactante manter a estabilidade 

da espuma é uma função da tensão superficial da interface 

ar-solvente. Clements et al. (1972) relataram um proce-

dimento envolvendo a adição de líquido amniótico em 

um mesmo volume de etanol a 95%. Depois, a mistura 

era balançada (shaked) e um anel de bolhas se formava, 

indicando maturidade. Um ano depois da sua descrição, o 

shake test foi modificado por Edwards e Baillie, que usa-

ram etanol 100%, alterando o volume final de etanol até 

47,5 a 50%. Enquanto o método de Clements apresentava 

resultados falso-maduros em pacientes que desenvolviam 

SDR, o método de Edwards e Baillie demonstrou 100% 

de sensibilidade.

O índice de estabilidade da espuma diferencia do shake 

test por utilizar múltiplos volumes de etanol, apresentando 

excelente sensibilidade (98%), porém com especificidade 

de 85%. Adiciona-se 0,5 de líquido amniótico em fras-

cos contendo diluições seriadas de etanol. O teste indica 

maturidade pulmonar quando a estabilidade da espuma 

persiste utilizando uma diluição de etanol a 47% ou mais. 

Apresenta como vantagens o baixo custo e a rapidez com 

que é realizado. Contaminação com sangue ou mecônio 

pode produzir resultados falso-maduros2,3 (D).

A Tabela 1 faz uma comparação entre os testes dispo-

níveis para avaliar a maturidade pulmonar fetal.

A Tabela 2 mostra a aplicabilidade dos testes de ava-

liação de maturidade pulmonar fetal no líquido amniótico 

por via vaginal, e com a presença de sangue ou mecônio.

Conclusão

A SDR é a principal causa de morbidade e mortali-

dade neonatal e afeta aproximadamente 1% de todos os 

nascimentos. É associada muito frequentemente ao nasci-

mento prematuro, e quanto menor a idade gestacional ao 

nascimento, maior é o risco de desenvolvimento de SDR. 

O principal fator associado à SDR é a produção insuficiente 
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de surfactante pulmonar, e como a maior produção ocorre 

no final da gestação, prevenir a prematuridade é a forma 

mais eficiente de prevenir SDR.

Conhecer o grau de maturidade pulmonar torna-se 

extremamente importante na condução das gestações 

com risco de trabalho de parto prematuro. Myers et al. 

estudaram o custo-benefício de três estratégias para pre-

venir a SDR em trabalho de parto prematuro: tocólise e 

corticoterapia de rotina; teste para maturidade pulmonar e 

tratamento de acordo com o resultado; e ausência de teste 

e de tratamento. Concluíram que deve-setratar todos os 

casos abaixo de 34 semanas, realizar o teste entre 34 e 36 

semanas e não testar nem tratar quando idade gestacional 

fosse superior a 36 semanas3 (D). O ACOG recomenda que 

a confirmação da maturidade pulmonar fetal seja realizada 

em partos eletivos antes de 39 semanas de gestação.

A presença dos fosfolipídios lecitina, esfingomielina, 

fosfatidilinositol ,fosfatidilglicerol e outras substâncias no 

líquido amniótico (LA), além da demonstração de que os 

mesmos eram provenientes do pulmão fetal, direcionou as 

pesquisas para a predição da maturidade pulmonarfetal.

A importância dos testes de avaliação de maturidade pul-

monar fetal consiste em prevenir a Síndrome do Desconforto 

Respiratório em partos eletivos ou prematuros e prevenir o 

uso desnecessário de corticoide para maturação pulmonar.

Vários são os métodos capazes de fazer a avaliação da 

maturidade pulmonar fetal. O entendimento da fisiologia 

da produção do surfactante e do mecanismo utilizado por 

cada teste para avaliá-la ajuda na escolha do melhor teste 

para determinar a presença de maturidade pulmonar. As-

sim, a Figura 2 mostra, de forma simplificada, o parâmetro 

avaliado por cada teste de acordo com as etapas envolvidas 

na síntese de surfactante pulmonar fetal.

Segundo recente publicação do ACOG, a amniocentese 

para determinação da maturidade pulmonar fetal em gesta-

ções com idade gestacional bem definida não deve ser usada 

como um referencial para o momento do parto. Essa decisão 

deve ser individualizada nos casos de parto pré-termo tardio 

(34 semanas a 36 semanas e 6 dias) e “termo recente” (37 

semanas a 38 semanas e 6 dias). Segundo o ACOG (2013), 

devem ser avaliados os riscos maternos e neonatais do parto 

pré-termo tardio e termo recente e os riscos de se dar conti-

nuidade à gestação. Os argumentos utilizados são: caso haja 

indicação bem definida para o parto em benefício materno 

e/ou fetal, o parto deve ocorrer independentemente do teste 

de maturidade pulmonar; além disso, a amniocentese não 

Tabela 1 - Testes para avaliar maturidade pulmonar

Teste
Cut-off
Maduro

Cut-off
Imaturo

VPN
maturidade

VPP 
imaturidade

Custo

L/E >2,0 <2,0 95–100 33–50 Alto

Fosfatidilglicerol Positivo Negativo 95–100 23–53 Alto

TDx-FLM ≥55 mg ≤39 mg 96–100 47–61 Moderado

FSI ≥47% <47% 95 51 Baixo

CL >50.000/μL <15.000/μL 97–98 29–35 Baixo

Modificado de Luo e Norwitz3 (D). VPN: valor preditivo negativo; VPP: valor preditivo positivo; L/E: Relação lecitina/esfigomielina; TDx-FLM: teste que avalia a relação albumina/surfactante; FSI: índice 
de estabilidade da espuma; CL: corpúsculos lamelares.

Tabela 2 - Aplicabilidade dos testes de avaliação de maturidade pulmonar no líquido amniótico por via vaginal após rotura prematura 
das membranas

Teste LA Vaginal Sangue Mecônio

L/E OK OK se maduro Não

Fosfatidilglicerol OK OK OK

TDx-FLM OK OK se maduro Não ?

FSI OK ? ?

CL
OK 

(não realizar se houver muco)
Menos confiável se Ht>1%

Aumenta contagem
(±5000)

Modificado de Luo e Norwitz3 (D). LA: líquido amniótico; L/E: Relação lecitina/esfigomielina; TDx-FLM: teste que avalia a relação albumina/surfactante; FSI: índice de estabilidade da espuma; 
CL: corpúsculos lamelares.
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Figura 2 - Relação dos testes utilizados na avaliação da maturidade pulmonar fetal com a fisiologia da produção do surfactante
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necessariamente reflete a maturidade dos outros órgãos 

além dos pulmões15 (D).

Porém, outros autores consideram que os testes para 

avaliação da maturidade pulmonar não devem ser abando-

nados. Deve-se considerá-los em casos de parto pré-termo 

tardio e termo recente, nos quais não está clara a decisão 

entre realizar o parto imediatamente ou aguardar um 

tempo a mais16 (D).

L/E: Relação lecitina/esfigomielina; TDx-FLM: teste que avalia a relação albumina/surfactante; FSI: índice de estabilidade da espuma; CL: corpúsculos lamelares; FG: fosfatidilglicerol.
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