
Diagnóstico Pré-natal & Procedimentos EXIT  
(Tratamento Extra-útero Intraparto)

Gavin Morrison e José Nélio Cavinatto

Introdução
José Nélio Cavinatto

As anomalias congênitas de cabeça e pescoço podem causar a obstrução 
das vias aéreas do recém-nascido e requerem intervenção imediata. No passado, 
muitos recém-nascidos sucumbiam devido à obstrução das vias aéreas e à impos-
sibilidade de se estabelecer a segurança das vias aéreas no momento do parto. Os 
avanços tecnológicos na ultrassonografia e ressonância magnética fetal melhora-
ram a capacidade de diagnosticar as anomalias congênitas in utero. Desta forma, 
é possível avaliar corretamente as vias aéreas para evitar problemas inesperados 
no parto. Acreditamos que grande parte das emergências de vias aéreas podem ser 
evitadas mediante o uso das imagens do pré-natal, com o início da abordagem das 
vias aéreas nesse mesmo período. 

A cirurgia fetal e o procedimento de tratamento extra-útero intraparto (EXIT, 
ex utero intrapartum treatment) são utilizados na abordagem de casos que apre-
sentam esse nível de complexidade. Esses procedimentos foram desenhados para 
oferecer o tempo necessário para garantir a segurança das vias aéreas, ao mesmo 
tempo em que se preserva o intercâmbio gasoso útero-placentário. O presente 
artigo descreve a experiência do King’s College Hospital com o diagnóstico e a 
abordagem de massas cervicais fetais, e discute a eficácia das imagens pré-natais 
e a segurança do procedimento EXIT para esses pacientes.  

 
Gavin Morrison

Trata-se de um assunto incomum. O trabalho que apresentamos neste artigo 
sobre a cirurgia fetal é desenvolvido no King´s College Hospital, na região sul de 
Londres, no Reino Unido. 

Atualmente, a grande sofisticação da ultrassonografia (US) pré-natal e a 
ressonância magnética (RM) fetal permitem a detecção precoce de possíveis pro-
blemas nas vias aéreas, já nos fetos, e o correspondente planejamento da aborda-
gem para evitar o óbito do recém-nascido. A incidência de anomalias congênitas 
detectadas por US em gestantes é de 4,8%. Dessa porcentagem, 2,5% apresentam 
problemas em cabeça e pescoço. 

A literatura médica mundial relata, até 1993, 48 casos de Síndrome CHAOS 
(Congenital High Airway Obstruction Syndrome) ou Síndrome de Obstrução 
Congênita das Vias Aéreas Superiores, e todas as crianças nascidas nesse período 
foram a óbito. 

Entre 1988 e 1994, 16 casos foram relatados e também foram a óbito, mas, 
a partir dessa data, com a evolução do procedimento EXIT ao menos quatro ou 
cinco pacientes sobreviveram. 

EXIT é o nome dado ao Tratamento Extra-Útero Intraparto. Representa uma 
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forma de fornecer oxigenação segura para o feto antes do parto. A idéia consiste 
em expor apenas a cabeça e os ombros do feto mediante secção cesariana, o que 
permite realizar a cirurgia necessária do pescoço, ou a entubação das vias aéreas. 
A seguir, a criança é retirada e o cordão umbilical cortado. 

O procedimento EXIT está indicado em caso de compressão das vias aéreas 
fetais, por massa observada nas imagens, anomalia anatômica das vias aéreas, 
como por exemplo, micrognatia intensa, ou Síndrome CHAOS. No hospital 
Guy’s & St. Thomas e também no King’s College Hospital, até 2009, os autores 
estiveram envolvidos em aproximadamente 20 casos: 10 EXIT para tratamento 
da obstrução de vias aéreas diagnosticada no período pré-natal; uma tentativa de 
traqueotomia fetal intrauterina; e nove tratamentos EXIT/balão, para hérnia con-
gênita do diafragma. Seguem alguns exemplos. A Figura	1 apresenta uma criança 
com uma grande massa tumoral na língua, que na realidade era um rabdomiossar-
coma embrionário. Pensou-se que poderia obstruir a via aérea, e foi realizado o 
procedimento EXIT ao nascimento. 

Figura	1. Características do diagnóstico ultrassonográfico. Grande tumor na língua. Massa cervical ou 
cabeça fetal gigante. Lesão obstrutiva observada em relação às vias aéreas. 

A	Figura	2 apresenta a imagem de RM de uma criança, onde (A) é a cabeça, 
(B) o corpo, e (C) o tumor. Tratava-se de um grande teratoma congênito de tireói-
de, com obstrução das vias aéreas e anomalia na laringe. 

Figura	2. RM Fetal. Teratoma congênito da tireóide. A=cabeça/cérebro, B= corpo, C = Teratoma de tireóide

As condições de cabeça e pescoço descritas na literatura, passíveis de diagnós-
tico pré-natal, e nas quais pode ser utilizado o procedimento EXIT são as seguintes: 

B
C
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●	linfangioma	cervical	(higroma	cístico);
●	linfangioma	da	língua/faringe;	
●	teratoma	cervical;
●	epignatia	(teratoma	congênito	de	orofaringe);
●	atresia/estenose	da	laringe	e	traquéia	(CHAOS);	
●	bócio	congênito	da	tireóide;	
●	tumor	na	língua;
●	micrognatia	grave.	

 Em grande número de pacientes o diagnóstico mais freqüente é a malfor-
mação linfangiomatosa (higroma cístico ou linfangioma). Quando a malformação 
está localizada apenas no pescoço, raramente ocorrem problemas nas vias aéreas. 
Por tanto, não é necessário realizar o procedimento EXIT. Entretanto, quando se 
trata de um higroma com envolvimento da língua, faringe e laringe, há compro-
metimento anatômico e pode ser planejado o procedimento EXIT. 

Quais são as características encontradas na ultrassonografia? Claramente, 
uma das características observadas é a lesão obstrutiva, a massa detectada na US, 
como por exemplo, ocorre com a língua na Figura	 1. Observa-se uma grande 
massa na boca fetal como uma lesão obstrutiva das vias aéreas. Quando há uma 
obstrução completa das vias aéreas, com atresia da laringe, ou Síndrome CHAOS, 
ocorre que os pulmões se expandem (traquéia dilatada secundária e pulmões 
ecogênicos) porque o líquido que se forma nos pulmões não se transfere para 
o fluido amniótico. Há então uma dilatação da traquéia e os pulmões tornam-se 
hiperecogênicos. 

O problema que ainda não está resolvido é a situação onde aparece a este-
nose laríngea/subglótica incompleta ou a atresia laríngea com fístula traqueoeso-
fágica. Esses casos podem se apresentar sem características de diagnóstico, pois 
nessas situações o líquido dos pulmões flui através da fístula e não se observa 
dilatação da traquéia. Nesta situações, fica muito difícil para os especialistas em 
ultrassonografia realizar um diagnóstico in utero. 

Os achados de US são muito importantes nos casos de atresia completa de 
laringe. A atresia está presente, a traquéia está bastante dilatada e há aumento de 
fluido nos pulmões, com aumento da ecogenicidade. Isso empurra para baixo o 
diafragma e provoca a ascite. Em nosso primeiro caso ocorreu compressão cardí-
aca, inclusive, representando risco de morte. 

Qual é a conduta, em geral, quando se diagnostica uma obstrução potencial 
das vias aéreas no período pré-natal? É necessário discutir o assunto com os pais 
(aconselhamento aos pais). No Reino Unido, a legislação permite a interrupção 
da gravidez de rotina antes de 24 semanas de gestação, e em casos excepcionais, 
até mais tarde se for considerado apropriado (opção de interrupção < 24 semanas). 
Entretanto, fica claro que devem ser discutidos o risco de realizar o parto, ou as 
expectativas a longo prazo, se for realizado o procedimento EXIT e demais cirur-
gias que possam ser necessárias no futuro. 

A equipe multidisciplinar envolvida em partos com procedimento EXIT é 
muito numerosa: especialista em medicina fetal, radiologista, obstetra, anestesista 
obstétrico, otorrinolaringologista pediátrico, cirurgião pediátrico, anestesista pedi-
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átrico, intensivistas neonatais, enfermeiras do centro cirúrgico, enfermeiras com 
prática no período neonatal. 

Quando se trabalha em um centro cirúrgico geralmente há muitas pessoas 
presentes, e todas tentam participar nos procedimentos. O procedimento EXIT é 
realizado da seguinte forma: os anestesistas aplicam uma anestesia geral e profun-
da para relaxar o útero e manter a circulação feto-placentária. A cabeça e a porção 
superior do torso fetal são expostas através de incisão uterina; podemos paralisar 
os músculos do feto por via intramuscular; monitoramos o eletrocardiograma 
(ECG) e  a oximetria de pulso; não realizamos a ligadura do cordão umbilical; 
entubamos ou perfuramos a traquéia, ou realizamos a traqueotomia para assegurar 
a via aérea, e, posteriormente, completa-se o parto. Em seguida, podemos "clam-
pear" o cordão umbilical. 

Os agentes anestésicos administrados à mãe e sua seqüência de uso em 
nossa instituição são os seguintes: isoflurano e N2O; interromper N2O anterior à 
histerotomia; vecurônio por via intravenosa, para manter relaxamento muscular; 
"grampeamento" uterino; após o parto - oxitocina. A sequência para anestesia 
fetal consiste em: agentes por via intramuscular, assegurar as vias aéreas, aplicar 
surfactante, "clampear" e cortar o cordão umbilical. Este método permite trabalhar 
durante 20 a 60 minutos com suporte placentário.  

Em um dos nossos primeiros procedimentos EXIT, e que realmente não fun-
cionou muito bem, o cirurgião obstetra realizou a histerotomia e tentou expor a 
cabeça do feto. Ele fez, corretamente, uma incisão muito pequena - tentamos evi-
tar ao máximo a perda de líquido amniótico. Isso porque uma redução de pressão 
pode afetar a circulação placentária. Foi o que aconteceu neste caso; infelizmente 
perdeu-se muito líquido amniótico e foi interrompida a circulação placentária pre-
cocemente. Normalmente, esperamos contar com 60 a 90 minutos para completar 
a cirurgia na criança antes do parto, contando com plena oxigenação do cérebro 
do neonato. Entretanto nem sempre funciona dessa forma. Assim, foram expostas 
a cabeça e o ombro. Mas, quando há muitas pessoas tentando fazer o mesmo pro-
cedimento, muitas situações costumam sair erradas, ou seja, havia muitas pessoas 
na equipe multidisciplinar.  O inglês diz que há "muitas cozinheiras mexendo 
no mesmo caldo da sopa". O neonatologista queria estar envolvido e mostrar 
que podia fazer o procedimento; portanto ele tentou entubar o feto, embora os 
especialistas fossemos nós, os otorrinolaringologistas. Desafortunadamente, ele 
não conseguiu introduzir o tubo na laringe pois a anatomia apresentava grande 
distorção. Perdemos a circulação placentária, a freqüência cardíaca da criança 
ficou abaixo de quarenta, e eles tentaram resolver, sem sucesso. Mas, o motivo 
pelo qual nós estávamos presentes nesse centro cirúrgico, e como cirurgiões pedi-
átricos de vias aéreas, era exatamente para tentar resolver o problema. Consegui 
então entubar o feto com um endoscópio, muito facilmente, e posteriormente foi 
completado o parto.

Outro aspecto que considero muito importante para o sucesso do procedi-
mento EXIT é manter elevada a temperatura da sala de cirurgia, para que o ar frio 
não provoque mudanças na circulação fetal, antes do tempo. 

Agora, gostaria de comentar, brevemente, sobre um desenvolvimento mais 



46 IX MANUAL DE OTORRINOLARINGOLOGIA PEDIÁTRICA DA IAPO

recente; trata-se do tratamento da hérnia diafragmática congênita (CDH - conge-
nital diaphragmatic hernia), que envolve os mesmos princípios. Gostaria tam-
bém de reconhecer o trabalho dos meus colegas, especialmente do Prof. Kypros 
Nicolaides, especialista em medicina fetal do King’s College Hospital. O concei-
to, nesse caso, é que as crianças com hérnia diafragmática congênita apresentam 
pouco desenvolvimento dos pulmões. Para auxiliar no desenvolvimento coloca-se 
um balão na traquéia, para obstruí-la (Figura	3). Assim, simulamos uma situação 
de síndrome CHAOS, na qual a traquéia e os pulmões irão expandir-se até chegar 
a termo.  

Figura	3. Oclusão traqueal com balão para hérnia diafragmática congênita.

A incidência de hérnia diafragmática congênita  é de um caso em 3.000 nas-
cidos vivos. Nesses casos o fígado e o intestino penetram no tórax e os pulmões 
não se desenvolvem. O prognóstico geralmente é muito reservado. No passado, a 
conduta consistia em interromper a gestação, ou aguardar, e esperar que os pul-
mões tivessem atingido a maturidade suficiente ao nascimento, para que a criança 
pudesse sobreviver. O surgimento da cirurgia fetoscópica introduziu uma terceira 
opção. Nosso grupo de pesquisa cunhou o termo FETO para denominar este pro-
cedimento (Foetal Endoluminal Tracheal Occlusion). Coloca-se um balão na tra-
quéia, que deve ser retirado ao nascer. O procedimento tem como base o conceito 
que os pulmões do feto produzem fluido e, se for bloqueada a saída desse fluido, 
os pulmões poderão se desenvolver e empurrar para baixo os órgãos que os estão 
protruindo para dentro do tórax. No momento do nascimento, retira-se o balão. 

O Professor Kypros Nicolaides criou instrumentos especiais para realizar a 
fetoscopia. A Figura	4 apresenta um feto de 25 semanas que recebeu o tratamento 
com laringoscopia. Este foi o feto mais jovem no qual eu realizei uma broncosco-
pia e laringoscopia. Observamos as pregas vocais, in utero, e em seguida identi-
ficamos os anéis traqueais, o seja, estamos na traquéia e não no esôfago. A seguir 
foi inserido o balão, insuflado, e deixado no local, para permitir que os pulmões 
alcançassem a maturidade. Por último, planeja-se um parto com o procedimento 
EXIT, quando a gestação chegar ao termo e o balão for então retirado. 
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Figura	4. Feto de 25 semanas com hérnia diafragmática congênita.

Somente os casos mais graves foram tratados com esta técnica. O grupo 
controle, para avaliar se o tratamento funcionava, era formado por fetos que, 
apresentavam a mesma gravidade de HDC em parâmetros de tomografia e de US, 
cujos pais não concordaram em continuar o estudo. Este grupo controle teve uma 
mortalidade de 90%.

Estamos colaborando em um estudo que envolve nosso grupo do King’s 
College Hospital, o Professor Jan de Prest, na Bélgica e a Professora Anne Debeer, 
em Barcelona. Todas essas instituições trabalham para realizar o mesmo tipo de 
cirurgia. Os últimos 24 pacientes tratados com esse procedimento tiveram uma 
sobrevida em longo prazo de 50%. Recentemente, tem sido colocado o balão mais 
cedo na gestação e, posteriormente, o balão é estourado mediante técnicas endos-
cópicas transuterinas controladas por ultrassonografia, para evitar a necessidade 
de realizar um parto com o procedimento EXIT. 

Para concluir, a obstrução pré-natal das vias aéreas pode ser diagnosticada 
mediante US e RM fetal, o que permite antever o problema e realizar o planeja-
mento correspondente. O aconselhamento permite ter a opção entre interromper 
a gestação ou realizar um procedimento EXIT, com abordagens terapêuticas para 
assegurar as vias aéreas. Em alguns casos, isso tem permitido aumentar a sobrevida. 
Os estudos iniciais têm demonstrado que a hérnia diafragmática congênita pode ser 
tratada mediante a obstrução das vias aéreas, para permitir o desenvolvimento e, 
posteriormente, remover a obstrução com o procedimento EXIT. 
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