
PROLAPSO DE CORDÃO UMBILICAL 

PCU 

 O prolapso de cordão umbilical (PCU) ocorre quando o cordão umbilical 

passa pelo colo uterino ao mesmo tempo ou antes da apresentação fetal (por 

exemplo a cabeça do bebê). Nesta situação o cordão pode ficar comprimido entre a 

cabeça fetal e os tecidos moles circundantes ou pelve óssea, o que pode levar a 

hipóxia fetal. Pode ser PCU oculto ou evidente. 

 O prolapso oculto ocorre quando o cordão passa através do colo do útero ao 

lado da apresentação fetal, porém não é nem visível nem palpável. No prolapso 

evidente o cordão se apresenta antecipadamente ao feto e é visível ou palpável 

dentro da vagina ou mesmo fora do canal vaginal. Uma vez diagnosticado, o 

prolapso de cordão umbilical necessita de rápida intervenção, devido ao grande 

risco de morbimortalidade fetal. 

 Estudo americano utilizando uma base de dados de mortalidade infantil e 

neonatal no período de 2003 a 2005, considerando a incidência, os fatores 

envolvidos e os desfechos de nascimentos com e sem prolapso de cordão umbilical 

revelou que, durante os anos de 2003 a 2005, dentre 10.040.416 nascimentos 

houveram 16.126 casos de PCU sendo uma prevalência de 16.1 casos para cada 

10 mil nascimentos (0,16 a cada 100).  A maioria dos casos ocorriam em gestações 

de termo e em mulheres com mais de um parto anteriores, sendo que a 

prematuridade, a grande multiparidade, trabalho de parto prolongado, apresentação 

transversa (não vertebral) e manipulação obstétrica para indução do parto 

(aminiotomia e a dilatação do coloco com balão) foram os principais fatores de risco.  

O PCU foi associado a um risco aumentado de descolamento prematuro de 

placenta, HPP, cesariana, índices de APGAR inferiores, convulsões neonatais, 

insuficiência respiratória e outras lesões fetais. As cesarianas foram associadas a 

maior risco de lesão fetal quando comparada ao parto vaginal.  

 Em outro estudo realizado na Turquia entre 2008 a 2013, que investigou 

fatores de risco para o PCU, objetivou-se investigar os fatores de riscos e fatores 

que podem estar relacionados à morbidade neonatal nesses pacientes. Os 

resultados também apontaram que taxas mais altas em partos prematuros, 



apresentação fetal transversa, presença de polihidramnios e a ruptura espontânea 

da membrana aumentaram significativamente o risco de PCU.  

 A mortalidade perinatal por prolapso de cordão vem diminuindo nos últimos 

anos de 430/1.000 para 55/1.000 nascimentos. O intervalo de tempo entre o 

prolapso do cordão e o parto/nascimento, assim como o grau de compressão do 

cordão são fatores determinantes para o prognóstico neonatal. 

 O diagnóstico de PCU manifesto é feito no exame vaginal, que irá revelar um 

cordão umbilical palpável (geralmente uma massa macia, pulsante) dentro do canal 

vaginal ou visível externamente na vulva. Raramente é possível fazer o diagnóstico 

de PCU oculto, porque esse tipo de prolapso não pode ser definitivamente 

diagnosticado, mesmo quando utilizado ultrassom Doppler. A ultrassonografia 

transvaginal pode ser utilizada, embora seu uso não possua aplicabilidade clínica 

para este fim. Vale salientar que as tentativas de identificar o prolapso oculto com 

imagens podem atrasar o tratamento necessário para esta condição emergencial. 

 O primeiro sinal do prolapso de cordão umbilical é bradicardia fetal 

prolongada de início abrupto ou desacelerações, moderadas a graves, auscultada 

durante o exame de cardiotocografia ou ausculta intermitente. Por essa razão, é 

importante realizar a ausculta do BCF regularmente e sempre que ocorrer rotura da 

bolsa amniótica. 

 Vários fatores aumentam o risco de prolapso do cordão umbilical. O principal 

evento é a ruptura de membranas, espontânea ou realizada artificialmente 

(amniotomia) pelo profissional de saúde. 

 Alguns cuidados em relação aos procedimentos obstétricos devem ser 

tomados a fim de diminuir o risco de prolapso de cordão umbilical. A amniotomia, 

por exemplo, quando indicada, deve ser feita quando a apresentação fetal (polo 

cefálico) estiver bem encaixada na cérvice. Deve ser evitado a 

movimentação/empurre da apresentação fetal para dentro da cavidade uterina ao 

realizar procedimentos como a aplicação do fórceps e rotação interna. Uma vez feito 

o diagnóstico de PCU, é necessário realizar a descompressão do cordão para 

minimizar o déficit sanguíneo fetal durante o período pré-operatório. Esta manobra 

consiste em, enquanto se decide pela via de parto, o examinador tente “elevar” e 

manter a apresentação fetal numa condição que evite a compressão do cordão. Por 



meio do toque vaginal o profissional mantém os dedos indicador e médio no canal 

vaginal, movendo/elevando a apresentação para dentro da cavidade uterina.  A 

mulher deve ser posicionada com o quadril/bacia elevado em relação ao tronco. A 

conduta mais recomendada é a cesariana. Entretanto, 20 a 30% dos prolapsos de 

cordão acontecem já com o colo uterino completamente dilatado e a cabeça fetal 

insinuada/encaixada, sendo possível o parto vaginal abreviado pelo fórceps. 
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