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Resumo O trabalho de parto pré-termo (TPPT) assim como as outras causas de 

prematuridade respondem pela maior parcela da mortalidade e morbidade neonatal no mundo. Várias vias 

metabólicas já foram estudadas e diversas alterações já foram encontradas em pacientes que desenvolve TPPT. 

A via metabólica do óxido nítrico (NO) é reconhecida como um dos possíveis mecanismos de desencadeamento 

fisiopatológico do TPPT. Níveis elevados de dimetil-arginina assimétrica (ADMA), substância endógena inibidora 

da NO sintetase, estão relacionados com o desencadeamento de TPPT e com maiores taxas de complicações 

neonatais. O presente estudo aborda as evidências sobre a relação do TPPT e ADMA e as possíveis aplicações 

clínicas dessa associação.

Abstract Pre-term labor (PTL), as well as the other causes of prematurity, account 

for the largest portion of neonatal mortality and morbidity in the world. Several metabolic pathways were studied 

and a significative number of impairments have already been found in patients who develop PTL. The metabolic 

pathway of nitric oxide (NO) is recognized as one of the possible mechanisms of pathophysiological PTL’s trigger. 

High levels of asymmetric dimethyl arginine (ADMA), endogenous inhibitory substance of NO synthetase, are 

related to the triggering of PTL and with higher rates of neonatal complications. The present study addresses the 

evidence on the relationship of PTL and ADMA and possible clinical applications of this association.
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Introdução

A prematuridade persiste como importante questão de 

saúde pública em todo mundo, apesar dos significativos avan-

ços científicos e tecnológicos ocorridos nas últimas décadas. 

Complica cerca de 3% das gestações antes de 34 semanas e 

entre 7 a 12% antes de 37 semanas1 (C), trazendo grande 

impacto sobre a mãe, a criança e a sociedade. Ainda corres-

ponde à maior causa mundial de morbidade e mortalidade 

perinatal, sendo responsável por aproximadamente 75% dos 

óbitos nesse período2 (C).

As estatísticas revelam alta incidência de partos pré-termo, 

tanto nos países desenvolvidos quanto nos países em desen-

volvimento. Na Europa, a taxa se situa entre 5 e 9%. Nos 

Estados Unidos a incidência de prematuridade tem aumen-

tado nos últimos anos, tendo passado de 9,5% em 1981 para 

12,7% em 20053 (C). No Brasil a taxa de prematuridade foi de 

6.6% em 2007 e vem se mantendo estável desde 2001 (6,3%), 

mas esses dados provavelmente sofrem grande influência da 

subnotificação4 (C).

Trata-se de uma condição heterogênea, onde de 30 

a 40% dos casos resultam de interrupções gestacionais 

indicadas em decorrência de complicações maternas ou 

fetais. Os demais 60 a 70% dos partos prematuros ocorrem 

subsequentemente a trabalho de parto espontâneo1 (C), e o 

grande desafio está em identificá-los precocemente e atuar 

em sua prevenção. 

O processo que desencadeia o trabalho de parto consiste 

em uma série de eventos fisiopatológicos que culminam 

com contrações uterinas efetivas, capazes de promover 

a progressiva dilatação do colo uterino. O papel do 

óxido nítrico (NO), potente vasodilatador endógeno de 

produção endotelial, vem sendo estudado com interesse 

nesse processo. Evidências suportam que a substância 

endógena inibidora da NO sintetase (enzima responsável 

pela produção de NO), a di-metil arginina assimétrica 

(ADMA), possa estar envolvida no desencadeamento do 

trabalho de parto. Essa substância estaria aumentada na 

circulação materna durante o parto, particularmente em 

trabalhos de parto desencadeados antes de 37 semanas de 

gestação5,6 (C).

O presente estudo se propõe a revisar as evidências 

atualmente disponíveis sobre o papel do ADMA e da via 

do NO no processo de trabalho de parto pré-termo (TPPT). 

Será abordado também o papel de inibição farmacológica da 

ADMA ou do estímulo à produção de NO como estratégia 

de prevenção do TPPT.

Metodologia

No período de março a junho de 2014, foi realizada 

uma busca de artigos na base de dados do MEDLINE via 

PubMed, usando como descritores os termos do MESH: “ar-

ginina di-metil assimétrica”; “trabalho de parto pré-termo”; 

“prematuridade” e “l-arginina”. Foram usados como limite 

textos na língua inglesa, completos (via Portal de Periódicos 

CAPES), publicados nos últimos 10 anos. Ao final da busca 

foram encontrados 34 artigos, sendo que 20 foram escolhidos 

para confecção desse texto por melhor adequação ao tema/ os 

demais, excluídos por não tratarem do assunto em questão. 

Outros três artigos foram incluídos, mesmo estando fora dos 

critérios estabelecidos, por relevância particular ao objeto 

de estudo, considerados marcos iniciais para a revisão sobre 

o tema.

Trabalho de parto pré-termo: o papel do 
óxido nítrico

O trabalho de parto prematuro tem etiologia complexa, 

podendo ser precipitado por diferentes eventos fisiopa-

tológicos, que incluem resposta imunológica, infecção 

intra-uterina e estresse oxidativo. Nas últimas duas dé-

cadas, as evidências acumuladas indicam que mecanismos 

imunológicos desempenham papel chave no sucesso ou 

falha do curso da gestação. Má adaptação imunológica 

pode envolver resposta inflamatória ao nível da interface 

materno-fetal, e poderia estar associada a diversos desfechos 

gestacionais adversos. Infecção e inflamação, na maioria 

das vezes subclínicas, poderiam, portanto, representar 

uma importante causa subjacente de trabalho de parto 

prematuro, com a participação de citocinas inflamatórias 

nos mecanismos responsáveis pelo seu desencadeamento. 

Estudos em animais já demonstraram que um aumento das 

citocinas pró-inflamatórias precede o início das contrações 

uterinas e é capaz de induzir a produção das prostaglandinas 

associadas ao trabalho de parto, que atuam sinergicamente 

para promover o amadurecimento cervical e estimular a 

contratilidade uterina7-10 (D,B,C,C).

Revisão sistemática do American College of Obstetricians 

and Gynecologists (Colégio Americano de Obstetrícia e Gine-

cologia – ACOG) publicada em 2010 sugere que a elevação 

da concentração das citocinas pró-inflamatórias interleucina 

6 (IL-6) e proteína C reativa (PCR) no líquido amniótico, 

mas não no plasma materno, está fortemente associada com 

risco aumentado de parto prematuro espontâneo em gestante 
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assintomática. Tal achado indica que a presença de inflamação 

na interface materno-fetal, e não necessariamente processo 

sistêmico, pode desempenhar papel crucial na etiologia do 

parto prematuro espontâneo8 (B). 

O óxido nítrico é um dos principais mediadores infla-

matórios endógenos e potente vasodilatador, produzido por 

células endoteliais. É uma molécula ativa e de meia vida 

curta, produzida pela sintetase do óxido nítrico (NOS), que 

converte o aminoácido L-arginina em L-citrulina e NO. 

As células musculares lisas do miométrio expressam a NOS 

endotelial, e o útero representa um dos ‘tecidos de exceção’ 

que expressam a NOS mesmo sob ausência de estímulo. 

É reconhecido que o NO exerce funções importantes durante 

a gestação e que suas vias metabólicas estão envolvidas no 

processo do trabalho de parto. 

A relação entre a síntese de NO e a geração de prosta-

glandinas já foi demonstrada, particularmente no útero8 (B). 

Modificações na produção de prostaglandinas uterinas e na 

síntese de NO parecem estar envolvidas na regulação da 

atividade miometrial durante a gestação e o parto. Diver-

sos estudos já demonstraram que a produção de NO sofre 

upregulation durante a gestação e downregulation durante e 

após o parto. Cella et al. observaram aumento na síntese de 

prostaglandinas e diminuição da produção de NO na gestação 

a termo em modelo animal. Evidências recentes suportam 

que a substância endógena inibidora da NO sintetase (enzi-

ma responsável pela produção de NO), a di-metil arginina 

assimétrica (ADMA), possa estar aumentada na circulação 

materna durante o trabalho de parto (particularmente, se 

este é desencadeado antes de 37 semanas de gestação)7 (D).

Arginina di-metil assimétrica: fisiologia e 
aplicações clínicas

A ADMA é um inibidor endógeno da NO sintetase 

endotelial, atuando através da competição pelo sítio de 

ligação do substrato endógeno, a L-arginina, e impedindo 

a produção endotelial de NO. Assim como o NO, é sinte-

tizada e liberada pelas células endoteliais. O catabolismo 

de proteínas metiladas libera resíduos de arginina metilada 

na circulação materna. Ocorre excreção urinária, mas a 

degradação da ADMA se faz principalmente pela enzima 

di-metil arginina dimetil-amino hidrolase (DDAH), que a 

metaboliza em citrulina e metilamina, e se encontra inibida 

em situações de estresse oxidativo5 (C).

A ADMA exerce papel crítico na função vascular, por 

dois mecanismos principais: inibe a vasodilatação endotélio 

dependente através da diminuição da produção de óxido 

nítrico e da conversão da NOS em produtora de superóxidos, 

aumentando o estresse oxidativo; e afeta negativamente a 

angiogênese através da inibição do VEGF, reconhecido fator 

pró-angiogênico6 (C).

Estudos recentes indicam que a ADMA seja um forte 

marcador e mediador de diversos aspectos da síndrome de 

disfunção endotelial, que é fator crucial na patogênese da 

pré-eclâmpsia (PE). Na gravidez normal, o aumento do ritmo 

de filtração glomerular e o consequente aumento do clearance 

renal promovem diminuição dos níveis circulantes de ADMA. 

O endotélio, então, aumenta a produção de NO, promovendo 

vasodilatação e diminuição da resistência vascular periférica. 

Quando ocorre elevação dos níveis de ADMA, a produção 

de NO diminui, cursando com elevação da pressão arterial 

e aumento da resistência vascular. Chen et al.6 dosaram 

ADMA em sangue venoso de gestantes saudáveis e de 

gestantes com pré-eclâmpsia e encontraram concentrações 

significativamente elevadas no grupo com PE. Em casos 

de pré-eclâmpsia, a atividade da DDAH e a função renal 

encontram-se reduzidas, além de haver maior produção 

de precursores6 (C).

Disfunção endotelial representa ainda elemento chave 

para o desenvolvimento futuro de aterosclerose, diabetes, 

resistência insulínica e obesidade. A disfunção endotelial 

seria um estado patológico subliminar que se manifestaria 

em gestantes com parto prematuro e aumentaria risco futuro 

de doença cardiovascular. Chen et al. demonstraram que 

níveis aumentados dos marcadores de disfunção endotelial  

molécula de adesão intercelular solúvel-1 (sICAM-1) e 

molécula de adesão vascular-1 (sVCAM-1) associaram-se 

consistente e significativamente a parto prematuro, indepen-

dente de fatores de confusão como pré-eclâmpsia, tabagismo 

e história pregressa de trabalho de parto pré-termo. Essa 

associação foi detectada precocemente, com idade gestacional 

de 16 semanas:  slCAM-1:  OR=1,73 (IC95% 1,09–2,74) 

e sVCAM-1: OR=2,17 (IC95% 1,36–3,46), e persistiu no 

terceiro trimestre6 (C).

Arginina di-metil assimétrica como 
possível marcador de risco aumentado 
para trabalho de parto pré-termo

Estudos recentes vêm sendo direcionados para a inves-

tigação do papel da via do óxido nítrico e da ADMA no 

desencadeamento do trabalho de parto. Sabe-se que o óxido 

nítrico atua na promoção do relaxamento da musculatura 
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uterina durante a gestação, garantindo a sua manutenção. 

Evidências suportam que a ADMA encontra-se aumentada 

na circulação materna durante o parto (particularmente, 

em trabalhos de parto desencadeados antes de 37 sema-

nas de gestação). Através da comparação dos valores séricos 

de ADMA em gestantes com diagnóstico de trabalho de 

parto pré-termo com os de gestantes em trabalho de parto 

a termo espontâneo, poderia-se estabelecer se o ADMA, e 

consequentemente toda a via fisiológica do NO, exercem 

papel importante no processo do trabalho de parto5 (C).

Já foi demonstrado aumento nos valores de ADMA, não 

só na circulação sérica materna em pacientes em TPPT quan-

do comparadas às pacientes em trabalho de parto a termo, 

mas também no sangue de cordão de recém-nascidos (RN) 

pré-termo, se comparados a RNs a termo. De maneira mais 

intrigante, já se demonstrou valores ainda mais elevados de 

ADMA em RNs com pior prognóstico respiratório5,9 (C).

A avaliação das concentrações séricas de ADMA na cir-

culação materna poderia não só ser clinicamente útil como 

marcador de TPPT, como também de prognóstico fetal. 

Além disso, correlações entre valores de ADMA e idade 

gestacional de desencadeamento do trabalho de parto po-

deriam fornecer importantes informações científicas sobre 

o processo fisiopatológico do TPPT, e mesmo do trabalho 

de parto a termo. 

Evidências atuais: arginina di-metil 
assimétrica e prematuridade

O aumento de ADMA e a redução da síntese do NO são 

observados progressivamente à medida que a gestação se 

aproxima do termo7,11,12 (D,C,D).  Estudos experimentais 

em camundongos suportam estes achados, à medida que 

alterações na via do NO, por meio da inibição da NOS, 

demonstraram interromper o estado de quiescência uterina, 

levando ao parto prematuro7,11 (D,C). Diante destes fatos 

e tendo em vista a limitação de recursos para identificar 

mulheres em risco para o parto pré-termo, muitos esforços 

têm sido direcionados no sentido de melhor compreender 

os mecanismos moleculares intimamente envolvidos na 

iniciação do trabalho de parto1,10 (C). 

A determinação dos níveis de ADMA no sangue de cordão 

e sangue materno tem sido uma importante ferramenta na 

investigação do papel da via L-arginina-ADMA-NOS em 

diversos desfechos perinatais. Os níveis de ADMA parecem 

ser significativamente maiores no sangue do cordão umbilical 

do que no sangue materno em partos pré-termo e a termo. 

A explicação para estes achados ainda precisa ser melhor 

elucidada; porém, acredita-se que a ADMA encontrada no 

sangue de cordão seja originada dos vasos, fígado, rins fetais 

e, principalmente, da placenta9,13,14 (C,D,C).

Tsukahara et al. determinaram a concentração de ADMA 

e a relação de ADMA e NO no sangue de cordão de recém-

-nascidos com diversas idades gestacionais. O estudo de-

monstrou níveis de ADMA duas vezes maiores no sangue 

de cordão de recém nascidos em comparação com o sangue 

materno. Além disso, a concentração de ADMA e a razão 

ADMA/NO mostrou relação inversamente proporcional à 

idade gestacional e peso ao nascer, independente da via de 

parto. A explicação para estes achados ainda está sob in-

vestigação; porém, os autores acreditam que se relacionem 

aos maiores índices de proteólise e reduzida excreção de 

ADMA nos fetos prematuros. Além disso, é suposto que 

os maiores níveis de ADMA possam atuar na adaptação 

circulatória do neonato, através da preservação da perfusão 

cardíaca e cerebral e prevenção do choque circulatório após 

o nascimento13 (D). 

A associação do óxido nítrico com a função e a maturação 

pulmonar de recém-nascidos pré-termo também tem sido 

alvo de estudos. Sabe-se que o NO produzido nos pulmões 

é um importante mediador do relaxamento muscular 

liso, defesa imunológica, neurotransmissão e excreção de 

muco pela via aérea. Além disso, na forma inalatória, o 

NO demonstrou benefícios no tratamento da síndrome do 

desconforto respiratório e reduziu o índice de hipertensão 

pulmonar em prematuros sob ventilação mecânica15 (B). 

Richir et al.9 demonstraram maiores níveis de ADMA no 

sangue de cordão umbilical de recém-nascidos pré-termo 

que necessitaram de ventilação mecânica, comparado a pre-

maturos que não necessitaram deste suporte ventilatório. 

Além disso, foi observada uma relação positiva entre os 

níveis de ADMA e o tempo de ventilação mecânica reque-

rido nestes neonatos. Estes achados sugerem que a redução 

na síntese de NO, possivelmente provocada pelo aumento 

de ADMA, parece ser prejudicial para o desenvolvimento 

pulmonar fetal9,16 (C).

L-arginina e perspectivas 

A L-arginina é um aminoácido essencial utilizado como 

substrato na produção de NO pela ação da enzima NOS nas 

células endoteliais. O estímulo à formação de NO, por outro 

lado, é antagonizado pela inibição competitiva de análogos 

de arginina substituídos por guanina, como a ADMA e a 
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NG-monometil-L arginina16. À luz destas evidências, a 

suplementação de L-arginina tem demonstrado ser uma 

alternativa terapêutica promissora para condições clínicas e 

obstétricas relacionadas a disfunções na via do óxido nítrico 

e aumento dos níveis de ADMA. 

Diversos trabalhos têm demonstrado efeitos protetores da 

L-arginina em doenças cardiovasculares como a hipertensão, 

aterosclerose e hipercolesterolemia. Lima et al. demonstraram 

que a suplementação diária de L-arginina por quatro 

semanas foi capaz de reduzir a pressão arterial em repouso 

de mulheres hipertensas17 (B). Além disso, a administração 

de L-arginina reverteu níveis aumentados de ADMA em 

pacientes portadores de hipercolesterolemia e melhorou a 

vasodilatação endotélio-dependente na aterosclerose18,19 (B,C). 

Em relação a condições obstétricas, muitas publicações 

relacionam a suplementação de L-arginina à melhora dos 

níveis pressóricos e dos desfechos neonatais na pré-eclâmpsia. 

Vadillo-Ortega et al. avaliaram os efeitos da suplementação 

oral de L-arginina associada a anti-oxidantes em mulheres 

com alto risco para pré-eclâmpsia, tendo observado redução 

significativa da ocorrência de pré-eclâmpsia e eclâmpsia, 

além de menor indicação de parto prematuro nestas mu-

lheres20 (C). Os estudos realizados em seres humanos são, 

entretanto, ainda conflitantes, possivelmente devido a varia-

ções na forma e dose de administração da L-arginina20,21 (C).  

A L-arginina parece atuar na prevenção da pré-eclâmpsia 

através do aumento da síntese de óxido nítrico e, possi-

velmente, também reduzindo os níveis de ADMA.  Um 

estudo experimental conduzido por Altun et al. demonstrou 

redução significativa nos níveis de ADMA em ratas com 

pré-eclâmpsia, após a administração de L-arginina22 (C). 

Apesar do aumento dos níveis de ADMA e alterações na 

via do NO também terem sido relacionados à prematuridade, 

existem poucos trabalhos demonstrando o efeito da 

suplementação de L-arginina no desfecho do parto pré-

termo. Estudo realizado por Giannella et al.12 demonstraram 

redução do número de contrações uterinas, após a infusão 

de L-arginina em mulheres em trabalho de parto pré-termo. 

Porém, devido ao pequeno número de pacientes envolvidas, 

novos trabalhos precisam ser realizados para confirmação 

destes achados. Além de sua ação promissora na inibição 

do parto pré-termo, a suplementação enteral de L-arginina 

para neonatos prematuros, demonstrou benefício na redução 

da severidade de enterocolite necrotizante23 (D).

Conclusões

A via metabólica que envolve a ação endógena e a me-

tabolização do óxido nítrico desempenha papel central na 

fisiopatologia do trabalho de parto pré-termo. As aplicações 

clínicas do estudo molecular dessa via podem ser de extre-

ma importância na conduta obstétrica, sobretudo no que 

se refere à suplementação alimentar com L-arginina como 

possível estratégia de prevenção do TPPT.
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