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RESUMO 

 
Miyadahira MY. Diástole zero e/ou reversa na Dopplervelocimetria de artérias 
umbilicais em gestações monocoriônicas diamnióticas: resultados obstétricos e 
perinatais na conduta expectante [dissertação]. São Paulo: Faculdade de 
Medicina, Universidade de São Paulo; 2018. 

 
OBJETIVOS: Descrever os resultados obstétricos e perinatais em três grupos 
de gestações gemelares monocoriônicas diamnióticas (MCDA) conduzidas de 
forma expectante: com diástole zero (DZ) e/ou reversa (DR) fixas na 
Dopplervelocimetria de artérias umbilicais (AU) e restrição de crescimento fetal 
seletiva (RCFs) (tipo II de Gratacós); com DZ e/ou DR intermitente e RCFs (tipo 
III de Gratacós) e com DZ e/ou DR intermitente sem RCFs (Sem RCFs). 
MÉTODOS: Estudo retrospectivo, realizado no período de abril de 2007 a abril 
de 2017. Foram incluídas todas as gestações MCDA no período com DZ e/ou 
DR no Doppler de AU com IG < 26 semanas e ausência de Síndrome de 
Transfusão feto-fetal (STFF) ou malformações fetais e das quais foi possível 
obtenção dos dados obstétricos, fetais e dos recém-nascidos (RNs) até a alta 
hospitalar. Todas as variáveis foram analisadas descritivamente. Além disso, 
para as variáveis qualitativas foram calculadas as frequências absolutas e 
relativas. RESULTADOS: 33 pacientes preencheram os critérios de inclusão; 6 
no tipo II, 22 no tipo III e 5 no grupo Sem RCFs. A mediana da IG do 
diagnóstico foi semelhante em todos os grupos. As discordâncias entre os 
pesos dos fetos e RNs foram maiores no tipo II. Quando a DZ e/ou DR eram 
intermitentes (tipo III e Sem RCFs), a latência entre o diagnóstico e o óbito fetal 
(OF) foi superior. Quanto aos resultados obstétricos, a IG mediana do parto foi 
de 29; 32,71 e 30,78 semanas nos tipos II, III e Sem RCFs, respectivamente, e 
as indicações foram, em sua maioria, por deterioração dos parâmetros 
ultrassonográficos ou biofísicos fetais. A taxa de OF foi maior no tipo II (33,3%), 
ocorreu em 20% no Sem RCFs e 11,36% no tipo III. Em relação aos dados 
perinatais gerais, o pior resultado ocorreu no tipo II, em que nenhuma paciente 
levou 2 RNs vivos para casa, sendo que isso sucedeu em 72,7% no tipo III e 
60% no Sem RCFs. No que concerne à morbidade neonatal, o peso de 
nascimento foi menor no tipo II. Já, a HIV mostrou-se mais comum no tipo III 
(30,3%), porém, no tipo II, a ocorrência foi similar (28,57%), não acometeu 
nenhum RN no grupo Sem RCFs. CONCLUSÃO: A prematuridade foi 
preponderante. O acompanhamento da vitalidade dos fetos é de suma 
importância, uma vez que a piora de seus parâmetros indica a resolução da 
gestação em considerável parcela desses casos. O tipo II foi o que apresentou 
os desfechos perinatais mais desfavoráveis, além da maior discordância de 
peso entre os fetos e os RNs. 
 
Descritores: mortalidade perinatal; morbidade; gravidez de gêmeos; restrição 
de crescimento fetal; restrição de crescimento seletiva; Dopplervelocimetria 
umbilical.   

  



 

SUMMARY 
 

Miyadahira MY. Absent and/or reversed end-diastolic flow in the umbilical 
arteries Dopplervelocimetry of monochorionic diamniotic twin pregnancies: 
obstetric and perinatal outcomes of the expectant management [dissertation]. 
São Paulo: “Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo”; 2018. 
 

OBJECTIVES: To describe obstetric and perinatal outcomes in three groups of 
monochorionic diamniotic (MCDA) twin pregnancies under expectant 
management: with absent and/or reversed end-diastolic Doppler flow (AREDF) 
in the umbilical arteries (UA) and selective intrauterine growth restriction 
(sIUGR) (Gratacós’ type II); with intermittent AREDF (iAREDF) and sIUGR 
(Gratacós’ type III) and with iAREDF without sIUGR (Without sIUGR). 
METHODS: This was a retrospective study, from April 2007 to April 2017. All the 
MCDA twin pregnancies presenting AREDF or iAREDF in the UA at less than 
26 weeks of gestational age (GA), without signs of Twin to Twin Transfusion 
Syndrome (TTTS) or fetal anomalies and of whom it was possible to obtain 
obstetrical data and information of the fetuses and neonates until hospital 
discharge were included. All the variables were descriptively analysed. 
Furthermore, absolute and relative frequencies were calculated for the 
qualitative variables. RESULTS: 33 patients were included; 6 in type II, 22 in 
type III and 5 in the group Without sIUGR. Median GA at diagnosis was similar 
among the groups. Fetal and neonate’s weight discordances were greater in 
type II. The groups with iAREDF (type III and Without sIUGR) had the longest 
latency between diagnosis and intrauterine fetal demise (IUFD). Regarding 
obstetric outcome, median GA at delivery were 29, 32.71 and 30.78 weeks for 
type II, III and Without sIUGR respectively and sonographic and biophysical 
parameters deterioration was the main reason to indicate deliveries. IUFD was 
also more frequent in type II (33,3%), occurred in 20% of type III and 11,36% in 
the group Without sIUGR. As far as general perinatal outcome is concerned, 
type II had the worst result, in which no patient took 2 neonates home; it 
happened in 72.7% in type III and 60% in the group Without sIUGR. In relation 
to perinatal morbidity, type II neonates presented the lowest weight at birth. 
Type III and II had the highest, but similar proportions of intraventricular 
hemorrhage (30.3% and 28.57% respectively), it didn’t happen in the group 
Without sIUGR, though. CONCLUSION: Prematurity was preponderant. It is of 
the highest importance to monitor fetal wellbeing, since the great majority of 
deliveries were indicated by the deterioration of its parameters. Type II sIUGR 
showed the most unfavorable perinatal outcome and additionally, the greatest 
fetal and neonatal weight discordances. 
 

Descriptors: perinatal mortality; morbity; pregnancy, twin; fetal growth 
restriction; selective growth restriction; umbilical Dopplervelocimetry 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

Nas últimas décadas, observou-se aumento da incidência de gestações 

gemelares, mundialmente 1-7. No Brasil, segundo o DATASUS, o acréscimo foi 

de 34%, entre 1994 e 2015, e considerando apenas o Município de São Paulo, 

nesse mesmo período, foi de 61% 8.  

No Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de 

São Paulo (HC-FMUSP), entre os anos de 2000 a 2005, do total de partos 

ocorridos, 3,4% corresponderam a gemelares 9. Ressalte-se que quase todas 

as possíveis complicações materno-fetais são mais incidentes nesse tipo de 

gestação 10-14. 

Gestações gemelares monocoriônicas (MC) são responsáveis por uma 

notável proporção dessa alta morbimortalidade, principalmente devido ao risco 

de desequilíbrio hemodinâmico imposto pelas anastomoses vasculares entre 

os dois territórios da placenta única 15. Ao redor de 95- 99% das placentas das 

gestações monocoriônicas apresentam anastomoses vasculares em sua 

superfície, conectando as duas circulações, o que suscita o aparecimento de 

complicações como: síndrome de transfusão feto-fetal (STFF), sequência 

anemia-policitemia, perfusão arterial reversa, restrição de crescimento seletiva 

(RCFs) 16-18. De modo geral, 1 em cada 3 gestações gemelares MC pode ter 

complicações. A mortalidade perinatal é duas e quatro vezes maior que em 

gemelares dicoriônicas (DC) e únicas, respectivamente; morbidade neurológica 
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é quatro a cinco vezes maior que nas DC e 25 a 30 vezes maior que nas 

únicas 19.  

 Um dos principais sinais, que quando observado, contribui para o 

aumento dessas taxas de morbimortalidade é a Diástole Zero (DZ) ou Diástole 

Reversa (DR) nos sonogramas das artérias umbilicais (AU). A presença desses 

tipos de fluxo em gestações monocoriônicas diamnióticas (MCDA), de maneira 

persistente, está habitualmente relacionada a distribuição desigual de territórios 

placentários entre os fetos e a número e diâmetro reduzidos de anastomoses 

placentárias. Frequentemente, cursam com deterioração fetal antes de 30 

semanas, evoluindo de maneira similar às gestações DC com discordância 

placentária importante, seguindo o curso de piora de parâmetros 

ultrassonográficos e biofísicos fetais das insuficiências placentárias 20. 

No entanto, a DZ e/ou DR podem ocorrer de forma intermitente, 

alternando ou não com fases de diástole positiva, indicando a existência de 

anastomose artério-arterial (AAA) calibrosa 16, 20-23. A DZ e/ou DR intermitente é 

a transmissão do fluxo bidirecional da AAA no cordão umbilical de um dos fetos 

23-25. A discordância placentária observada é substancial, podendo ser notadas 

relações dos territórios placentários extremas como 10 vezes ou até maiores 26. 

Todavia, a AAA compensa esse desbalanço, pois permite transfusão maciça de 

sangue entre os fetos. Em troca, há alto risco de episódios de transfusão aguda 

na ocasião de bradicardia de um dos fetos 26. De fato, esse tipo de fluxo 

diastólico está relacionado a óbito fetal (OF) inesperado, geralmente do feto 

com crescimento restrito, em até 15-20% dos casos 21, 27, 28. A despeito do fato 

de que o prognóstico, quando há fluxo intermitente, é claramente melhor do 
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que quando a DZ ou DR são persistentes, o manejo desses casos é 

possivelmente o mais desafiador, em virtude da evolução clínica imprevisível. 

Raramente há sinais de deterioração fetal como ocorre no fluxo zero/ reverso 

persistente. 

A conduta expectante e a cirúrgica- oclusão de cordão ou fetoscopia 

com laser das anastomoses placentárias (LAVP) - são opções descritas no 

manejo dessas alterações graves da Dopplervelocimetria das AU. Na primeira, 

uma alternativa razoável é o acompanhamento seriado, com resolução da 

gestação dependendo de fatores como o tipo de fluxo no Doppler de AU, a 

gravidade da discordância de peso entre os fetos e o índice de pulsatilidade 

(IP) do ducto venoso (DV). A oclusão de cordão é uma opção direta, nos casos 

de diagnóstico muito precoce, formas extremas de DZ e/ou DR e de 

discordância entre pesos fetais estimados (PFE), contudo, não é permitida no 

Brasil. A fetoscopia com LAVP é factível 29, 30, no entanto, com dificuldades 

técnicas mais pronunciadas do que nas STFF, devido à proximidade da 

inserção dos cordões umbilicais, ao calibre da AAA (quando o fluxo é 

intermitente), e pela ausência de polidrâmnio na grande maioria das vezes 29, 

31. Nos casos de RCFs com fluxo intermitente (DZ e/ou DR), após o laser pode 

ocorrer OF do feto restrito em 60-80% e do outro feto em 15-30% 31.  

DZ ou DR podem acometer gestações MC de outra forma não 

complicadas, mas ocorrem mais frequentemente naquelas com RCF, 

intercorrência que certamente adiciona piora considerável no prognóstico 

obstétrico e perinatal. Em comparação com as gestações únicas, as gemelares 

tem risco 10 vezes maior de RCF 32.  
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Aproximadamente 10 a 15% das gestações MC são acometidas por 

restrição de crescimento fetal seletiva (RCFs) 20. Apesar de representar 

entidade de extrema importância pelas potenciais consequências nefastas para 

os produtos conceptuais, a definição de RCFs não é uniforme na literatura, o 

que torna a análise e extrapolação dos dados problemáticas. Diversos critérios 

diagnósticos distintos têm sido usados, isolados ou em conjunto: peso fetal 

estimado (PFE) < percentil 10, circunferência abdominal (CA) < percentil 5 ou 

10 ou < 2 desvios-padrões de diferentes curvas de referência, discordância 

entre PFE ou CA dos fetos  20% ou 25% 20, 33-35.  

Gratacós et al., em 2007, com o intuito de agrupar os casos de evolução 

clínica semelhante e, dessa forma, auxiliar na sua condução, propuseram 

sistema de classificação da RCFs em gestações MCDA, baseando-se nas 

características do fluxo diastólico das AU na avaliação Dopplervelocimétrica do 

feto menor, no qual estão contemplados, além dos fluxos positivos (tipo I), as 

DZ e/ou DR fixas (tipo II) e intermitentes (tipo III) 36. A RCFs, por si, está 

relacionada a riscos expressivos de óbito fetal e resultado neurológico adverso 

do feto restrito, do feto de crescimento normal ou de ambos 27, 31, 34, 36-41. 

Portanto, adicionando-se esses riscos inerentes à RCFs àqueles próprios da 

alteração grave da Dopplervelocimetria de AU (tipos II e III), compõem-se 

quadros extremamente críticos, que devem ser seguidos em centros terciários 

qualificados para realização da assistência clínica e ultrassonográfica.  

Entretanto, em razão da raridade desses tipos de complicações (DZ e/ou 

DR nas AU com ou sem RCFs) nas gestações MC, não existem estudos com 

números expressivos de casos na literatura e, apesar de fortemente 
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desejáveis, estudos prospectivos randomizados, com o intuito de se verificar o 

melhor seguimento e conduta, seriam provavelmente inexequíveis.  

A revisão sistemática com meta-análise de maior expressão no assunto 

foi publicada recentemente, na qual foram incluídos 13 estudos (2000-2016), 

com resultados de morbimortalidade perinatal em gestações gemelares MC 

com RCFs, sendo 238 delas classificadas como tipo I, 233 como tipo II e 139 

como tipo III. Ainda assim, apresenta limitações notáveis, como o pequeno 

número de casos em alguns dos estudos. A maior parcela dos trabalhos 

incluídos foi de natureza retrospectiva e, além disso, houve considerável 

heterogeneidade no acompanhamento pré-natal 42.  

Em vista disso, no momento, estudos retrospectivos com a experiência 

de grandes centros terciários, como é o HC-FMUSP, são de imensa utilidade 

no sentido de se tentar elaborar a melhor assistência a esse tipo de gestante, 

com a compilação de mais resultados publicados. A valorosa experiência nesse 

serviço é indubitavelmente com a conduta expectante, opção da vasta maioria 

das gestantes.  
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2 OBJETIVOS 

 
 
 

O presente estudo, envolvendo gestações gemelares MCDA com RCFs 

e fluxo diastólico ausente ou reverso, de forma fixa (tipo II de Gratacós) ou 

intermitente (tipo III de Gratacós); e sem RCFs, com DZ e/ou DR intermitente 

na Dopplervelocimetria de artérias umbilicais (Sem RCFs), submetidas à 

conduta expectante, teve como objetivos: 

 

2.1 Objetivo Primário 

 

 Descrever os resultados obstétricos nos três grupos. 

 

2.2 Objetivos Secundários 

 

 Descrever os resultados perinatais nos três grupos. 
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3 REVISÃO DE LITERATURA  

 

 

Em gestações únicas, a Dopplervelocimetria das AU auxilia no manejo 

da insuficiência placentária, em diversas situações, norteando o melhor 

momento para a resolução e, consequentemente, reduz a mortalidade perinatal 

e intervenções obstétricas desnecessárias 43, 44. A DZ e/ou DR são 

diagnosticadas na insuficiência placentária grave. Todavia, nas gestações 

gemelares MC, acredita-se que não apenas a insuficiência placentária, mas 

também as conexões vasculares entre os fetos e a consequente transfusão 

entre eles podem colaborar para o surgimento desse tipo de fluxo nas AU 23. 

Os achados de Vanderheyden et al., em 2005, substanciam essa hipótese.  Os 

autores observaram que a latência entre o diagnóstico da DZ e o óbito fetal ou 

parto é maior em gêmeos MC do que em fetos únicos, tendo início mais 

precoce e durando aproximadamente o dobro do que em gemelares DC. A 

mediana da latência nas gestações MC (sem STFF) foi de 54 dias, em 

comparação com 30 dias nas DC e 11 dias nas únicas. Ademais, as medianas 

das IG de diagnóstico da alteração de Doppler foram de 20 semanas nas MC 

(sem STFF) e 27 semanas tanto nas DC quanto nas únicas 35.  

Essas alterações graves da Dopplervelocimetria de AU podem ser 

verificadas em qualquer gestação MC, no entanto, são mais frequentes 

naquelas com RCFs 22, 23. O crescimento dos fetos em gestações MC é 

determinado pela divisão da placenta única entre os gêmeos e pelas 

anastomoses vasculares entre eles 26, 45. Esses dois fatores são responsáveis 
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pelo retorno venoso, do qual o feto depende para sua oxigenação e aporte 

nutricional. Por conseguinte, o principal motivo para a ocorrência de RCFs em 

gestações gemelares MC é a distribuição desigual do território placentário 

correspondente a cada feto, associada frequentemente à inserção velamentosa 

ou marginal do cordão umbilical 17, 26, 45-48 e o padrão de anastomoses 

placentárias interfere imensamente na história natural dos fetos restritos. Estes 

podem receber sangue oxigenado e com nutrientes adequados de seu co-

gemelar por meio delas, sendo assim protegidos por esse intercâmbio de fluxo. 

Contudo, o padrão das anastomoses vasculares pode variar significativamente 

entre gestações gemelares MC, com graus similares de discordância de pesos, 

ao quais, dessa forma, podem ter evolução e desfechos distintos porque 

diferentes formas clínicas coexistem sob o diagnóstico comum de RCFs 21, 23, 26, 

35, 49.  

Gratacós et al., em 2007, ao notarem que o padrão do fluxo diastólico 

das AU nas gestações MC com RCFs constituía um parâmetro eficaz para se 

distinguir as diferentes evoluções clínicas e resultados perinatais, propuseram 

um sistema de classificação para RCFs em gestações MCDA, baseado nas 

características da Dopplervelocimetria de AU do feto menor, relacionando-as 

com os resultados perinatais e com o padrão de anastomoses placentárias 31, 

36. O estudo foi prospectivo e envolveu 134 gêmeos MCDA diagnosticados com 

RCFs (entre 18 e 26 semanas), tendo como controle 76 gêmeos MCDA sem 

complicações. As gestações foram divididas em 3 grupos de acordo com os 

padrões do fluxo diastólico das AU: Tipo I, fluxo diastólico positivo; Tipo II, fluxo 

diastólico persistentemente ausente (zero) ou reverso; Tipo III, fluxo diastólico 
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ausente (zero) ou reverso de forma intermitente. Esses tipos de fluxo podem 

ser observados precocemente na gestação (antes de 20 semanas) e, em geral, 

permanecem com o mesmo padrão até o nascimento 36.  

Nesse estudo 36, os autores constataram que a RCFs do Tipo I possui 

padrão de anastomoses semelhante a gestações MC sem complicações, 

contando com um número razoável dessas anastomoses, que atenuam os 

efeitos da insuficiência placentária no feto menor. Esteve associada a bons 

resultados, com taxas de óbito fetal de 2- 4%. Portanto, nesses casos, 

preconiza-se a conduta expectante com avaliações frequentes (a cada semana 

ou 2 semanas) para monitorar a evolução para Tipo II 31, 33, 36.  

Em contrapartida, Gratacós et al. observaram que a RCFs Tipo II 

apresenta padrão de anastomoses semelhante a gestações MC sem 

complicações, porém com maior discordância na distribuição da massa 

placentária entre os fetos 36. AAA estão presentes em somente 18% dessas 

gestações 16. Assim, esse tipo de RCFs tende a cursar com deterioração 

hipóxica, com alto risco de OF 36, 50.  

A conduta apropriada para a RCFs tipo II ainda não está estabelecida. 

Sujeita-se à idade gestacional (IG) e à presença de deterioração fetal. Posto 

que o Doppler das AU não indica piora fetal, não pode ser utilizado para 

monitorização 20. Já, em algumas séries clínicas, o Doppler do ducto venoso 

(DV) mostrou-se um bom preditor desse agravamento fetal 36, 51. Além do DV, o 

perfil biofísico fetal (PBF) pode ser utilizado na viabilidade fetal para o 

acompanhamento desses casos 33.  
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A tabela 1 mostra os resultados dos estudos relativos à RCFs tipo II, sob 

conduta expectante. 

 

Tabela 1 -  Estudos relativos à restrição de crescimento seletiva tipo II, sob 
conduta expectante 

 

 
IG (semanas) OF (%) 

Sobrevivência 
(%) 

Lesão 
neurológica (%) 

Diagnóstico Parto Restrito Normal Restrito Normal Restrito Normal 

Quintero, 
2001 (n=14) 

21,1 30,3 42,8 14,2 42,8 78,5 7,1 14,2 

Gratacós, 
2007 (n=30) 

20 30,7 0 0 - - 28,5 6,6 

Ishii, 2009 
(n=27) 

- 28 29,6 22,2 37 55,5 14,8 11,1 

Visentin, 
2013 (n=14) 

23 30 0 0 100 100 50 

Machado, 
2014 (n=11) 

- - 18,1 9,0 - - - - 

Rustico, 
2017 (n=62) 

- 30 9,6 12,9 37 67,7 - - 

 

No estudo em que classificaram a RCFs, Gratacós et al. reportaram os 

resultados de 30 gestações MC com RCFs do Tipo II e em 90% dos casos 

ocorreu deterioração fetal grave, caracterizado por Doppler venoso ou PBF 

anormal. A discordância média entre os PFE dos fetos foi de 38%. Lesões 

neurológicas, hemorragia intraventricular (HIV) ou lesões de parênquima 

cerebral, incidiram em 7,1% dos fetos restritos e 14,2% nos de crescimento 

normal. Não houve OF inesperado do feto menor provavelmente pelo fato de a 

oclusão de cordão (< 28 semanas) ter sido executada nos casos de 
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agravamento importante do quadro do feto restrito (DV com onda-a ausente ou 

reversa) 36.  

De fato, Quintero et al., em 2001, já tinham observado resultados 

perinatais adversos em 14 gestações com RCFs tipo II manejadas de maneira 

expectante. A taxa de sobrevivência do feto restrito foi de 42,8% e 78,5% do 

maior. Além disso, 15% dos recém-nascidos (RNs) evoluíram com lesões 

neurológicas graves 52.  

Analogamente, Ishii e colaboradores, em 2009, puderam estudar a 

história natural das gestações gemelares MC com RCFs do Tipo II, pois o 

feticídio seletivo não era permitido. Acompanharam 27 gestantes com esse 

diagnóstico de maneira expectante. O OF ocorreu em 29,6% dos fetos 

menores e em 22,2% dos maiores e o óbito neonatal em 18,5% e 11,1% dos 

RNs restritos e dos gemelares com crescimento normal, respectivamente. A 

taxa de sobrevivência intacta, portanto, foi de apenas 37% para o feto menor e 

55,6% para o maior. A IG média de nascimento foi 28 semanas e a taxa de 

dano cerebral neonatal (definido como qualquer achado anormal na 

ultrassonografia ou Ressonância Magnética cerebral, incluindo HIV Grau III ou 

IV, leucomalácia periventricular- LPV, cegueira ou surdez) do feto menor aos 6 

meses de idade foi de 14,8% e do maior 11,1% 27. Nesse trabalho, as RCFs do 

tipo II foram as que tiveram pior prognóstico perinatal.  

Esses dados são complementados por estudo realizado no HC-FMUSP, 

publicado em 2014 (Machado et al.), em que foi observada taxa de OF do feto 

menor de 18,1% e 9% de OF concomitante do feto maior no acompanhamento 

de 11 gestações com RCFs tipo II 53. 
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Adicionalmente, os desfechos perinatais não foram reconfortantes em 

estudo atual, de 2017, no qual Rustico et al. (n=62) notaram OF duplo em 

12,9% e do feto restrito em 9,6% das RCFs tipo II, considerando-se que 

24,19% foram submetidos à oclusão do cordão por comprometimento grave do 

feto menor (DV com onda-a ausente ou reversa antes de 24 semanas). A 

sobrevivência do gêmeo restrito foi de 37% e do cogemelar de 67,7% 50.  

De modo antagônico, Visentin e colaboradores, em 2013 54, em trabalho 

longitudinal prospectivo, seguindo 14 gestações MC com RCFs tipo II com 

conduta expectante e utilizando-se DV com onda-a ausente ou reversa como 

critério de resolução não obtiveram resultados perinatais desfavoráveis. Não 

houve óbito perinatal. HIV (Grau III) também não sucedeu. A mediana da IG de 

diagnóstico de RCFs tipo II foi de 20 semanas, da IG do parto foi de 30 

semanas.  

A mais antiga descrição de fluxo diastólico intermitente nas AU se deu 

em 1986 e foi publicada no estudo de Erskine e colaboradores 55. Esse tipo de 

fluxo diastólico pode ser explicado pela presença de AAA 21-23. Zhao et al., em 

2013, relataram 98% de prevalência de AAA em placentas das RCFs 56. Elas 

facilitam a transmissão da forma de onda sistólica de um feto no cordão do 

outro e geram temerária instabilidade hemodinâmica, que determina fatalidade 

imprevisível. Já em sua pioneira descrição de fluxo intermitente, Erskine et al. 

se depararam com um OF repentino e inesperado 55. Além do avantajado 

diâmetro das AAA, outros dois fatores facilitam o aparecimento do fluxo 

intermitente- a curta distância entre as inserções dos cordões na placenta e a 

grande discordância de PFE entre os fetos 21.  
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De fato, o feto normal sustenta parcela da circulação do menor por meio 

das AAA, o que parece explicar o desenvolvimento de alterações cardíacas 

semelhantes à cardiomiopatia hipertrófica em até 20% dos fetos nas RCFs tipo 

III em comparação com apenas 2,5% nos tipos I e II 57.  

A tabela 2 expõe os resultados dos estudos relativos à RCFs tipo III, sob 

conduta expectante. 

 

Tabela 2 -  Estudos relativos à restrição de crescimento seletiva tipo III, sob 
conduta expectante 

 

 
IG (semanas) OF (%) 

Sobrevivência 
(%) 

Lesão 
neurológica (%) 

Diagnóstico Parto Restrito Normal Restrito Normal Restrito Normal 

Gratacós, 
2004 (n=18) 

24,7 31,8 27,8 11,1 - - - - 

Gratacós, 
2004 (n=22) 

- 31,8 27,3 13,6 - - 6,3 42,1 

Gratacós, 
2007 (n=65) 

22 31,6 15,4 6,2 - - 8,0 22,9 

Gratacós, 
2008 (n=65) 

22 31 19,4 9,7 80,6 90,3 4,0 21,4 

Ishii, 2009 
(n=13) 

- 31 15,4 0 61,5 38,5 23,1 38,5 

Rustico, 2017 
(n=13) 

- 32 8,0 0 62 92 - - 

 

Um dos principais estudos que demonstra as características dos casos 

com intermitência de fluxo é o de Gratacós e colaboradores, em 2004, 

prospectivo, que verificaram incidência de 45% (18/40) desse tipo de fluxo em 

gestações MC complicadas por RCFs e em apenas 5% (4/80) das MC sem 

complicações. Na análise de 100% das placentas das gestações que 
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apresentaram intermitência de fluxo foram encontradas AAA. Além disso, no 

grupo com RCFs, a mediana da IG do diagnóstico (DZ e/ou DR intermitente) foi 

de 24,7 semanas e do parto, de 31,8 semanas. O OF ocorreu em 27,8% (5/18) 

dos fetos menores e em 11,1% de seus cogemelares 21. A alta taxa de 

mortalidade ressalta a dificuldade de monitorização da vitalidade fetal nesses 

casos. Em todos os casos, o OF ocorreu 1 a 6 dias após uma avaliação 

normal.  

No mesmo ano, os autores publicaram outro estudo, no qual em um 

número pouco maior (22 casos) de RCFs e DZ e/ou DR intermitente, seguidos 

com conduta expectante, a taxa de OF teve frequência semelhante, de 27,3% 

dos fetos menores e 13,6% dos maiores. A incidência de HIV foi semelhante 

nos fetos restritos (6,3%) e de crescimento normal (5,3%); entretanto, a lesão 

de parênquima cerebral foi notavelmente mais habitual no feto maior (36,8%) 

versus nenhum feto menor 37. O dano pode suceder durante episódios breves 

de desequilíbrio hemodinâmico. A mediana da IG do parto foi de 31,8  

semanas 37. 

O mesmo grupo, em 2007, estudando 65 gestações gemelares MCDA 

com RCFs tipo III, atestou a evolução clínica atípica, com pequena proporção 

de fetos menores com sinais sugestivos de deterioração (10,8%). Por outro 

lado, houve considerável incidência de óbito inesperado do feto restrito 

(15,4%), sendo que, em quase 50% desses casos, o feto maior também foi a 

óbito. A idade gestacional média de diagnóstico desses óbitos foi de 24 

semanas. A prevalência de lesões neurológicas nos exames neonatais dos 

gemelares menores foi de 8,0% (maioria HIV), sendo que dos 12 casos de 
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lesões cerebrais, 2 ocorreram nos sobreviventes únicos e 10, quando ambos 

sobreviveram. Já nos fetos maiores, foram constatadas em 22,9% (na maioria, 

lesões de parênquima cerebral) 36.  

Além disso, em estudo descritivo em RCFs tipo III, Gratacós e 

colaboradores relataram 19,4% (6/31) de OF do feto menor, associada a óbito 

do cogemelar em 50% (3/6), com sobrevivência perinatal geral de 85,5% 

(53/62) nas gestações com RCFs tipo III, na conduta expectante. A IG média 

de nascimento foi de 31 semanas 29.  

Desfechos adversos também foram obtidos por Ishii e colaboradores, 

em 2009, que observaram 13 gestações gemelares com o mesmo diagnóstico 

submetidas à mesma conduta. A taxa de OF foi de 15,4% do feto restrito e 0% 

do feto maior, diversamente ao estudo anterior. Apesar de não ter ocorrido 

óbito neonatal do RN menor, chama a atenção que 23% dos RNs de peso 

maior obituaram. Ademais, foram encontradas anormalidades neurológicas 

com 6 meses de idade em 23,1% dos RNs menores e 38,5% dos maiores. A IG 

média de nascimento também foi de 31 semanas 27. 

Por sua vez, Rustico et al., 2017, com o mesmo número de casos que 

Ishii, 13 pacientes, em estudo retrospectivo, diferentemente do estudo japonês, 

observaram taxas de sobrevivência do feto maior de 92%, e do feto restrito 

semelhante, de 62%. A IG do parto foi de 32 semanas. OF do feto menor 

incidiu em apenas 8%, e em nenhum dos cogemelares de peso normal 50. 

No que concerne às RCFs tipos II e III, depreende-se que as casuísticas 

são tímidas, com número de casos bastante reduzido, supostamente devido à 
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baixa incidência dessas complicações. Além disso, constata-se que os 

resultados descritos podem ser bastante díspares entre os estudos.  

A maior e mais recente revisão sistemática com metanálise sobre o 

tema foi publicada em 2016, por Buca e colaboradores 42 e incluiu 13 estudos 

(610 gestantes) que versam sobre os resultados perinatais das gestações 

gemelares MC, de acordo com a Dopplervelocimetria das AU do feto menor 27, 

36, 50, 53, 54, 58-65. Em relação à mortalidade, OF ocorreu em 11% dos fetos na 

RCFs tipo II e 9,6% no tipo III; OF duplo em 7,0% e 4,9% nos tipos II e III 

respectivamente. Óbito perinatal aconteceu em 16,1% dos gêmeos no tipo II e 

11,5% no III. O risco de mortalidade foi significativamente superior no feto 

restrito vs. feto maior no tipo II (Odds ratio- OR 2,4, IC 95%, 1,3-4,4), ao passo 

que, no tipo III, essa diferença não foi relevante.  

No que se refere à morbidade neonatal, HIV ocorreu nos tipos II e III em 

8,2% e 5,4%; a HIV  Grau III ocorreu em apenas um RN com crescimento 

restrito do tipo III em um estudo 53. Já a LPV sucedeu em 15,7% no tipo II e 

11,7% no III. Não houve diferença estatística entre as ocorrências de HIV e 

LPV entre os tipos II e III.  

Nessa metanálise, o resultado adverso composto (qualquer parâmetro 

de mortalidade e achado de imagem anormal no sistema nervoso) foi mais 

prevalente nos tipos II (OR 4,9) e III (OR 5,1) em comparação com o tipo I. 

Esse resultado é compatível com a revisão sistemática de Inklaar et al., a 

respeito de injúria cerebral grave em gestações gemelares MCDA com RCFs, 

na qual a incidência de dano neurológico nos fetos de RCFs tipo II e III foi de 
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13,5% com um OR de 7,69, quando comparadas com a RCFs tipo I 66. Porém, 

a diferença entre os tipos II e III não teve significância estatística 42.  

A incidência de deterioração fetal foi de 58,9% nas RCFs tipo II e 10,1% 

nas III, determinando um risco maior do primeiro tipo em relação ao segundo 

(OR 16,1). Quanto à IG média do parto, foi de 30,9 semanas no tipo II e 32 

semanas no III, não alcançando diferença estatística. Em relação à 

discordância de pesos de nascimento entre os RNs, novamente os do tipo II 

apresentaram maior grau de discordância em comparação com o tipo III, 44,3% 

e 32,5%, respectivamente, obtendo significância estatística. 

As conclusões da revisão sistemática de Buca e colaboradores não 

foram díspares dos estudos inclusos, quando analisados individualmente.  De 

maneira geral, concluiu-se que as gestações do tipo II estão sujeitas à maior 

morbimortalidade perinatal. Entretanto, a probabilidade de resultado 

desfavorável não foi significativamente distinta entre as RCFs tipos II e III, 

apesar de essa última ter mostrado curso imprevisível 42.  

Finalmente, em se tratando das alterações graves de Doppler de AU (DZ 

e/ou DR), naqueles casos sem RCFs, a literatura é ainda mais escassa. 

Gratacós et al., em 2004, em estudo prospectivo, constataram incidência de DZ 

e/ou DR intermitente em 5% (4/80) das gestações MC sem complicações, em 

cujas placentas (100%) foram observadas AAA de grosso calibre. Em nenhuma 

das gestações foi relatado OF. A mediana da IG do parto foi de 35 semanas e 

do diagnóstico do fluxo intermitente, 32,2 semanas. Notou-se uma discordância 

entre os PFE dos gêmeos consideravelmente menor do que quando há RCFs, 

de 13,5%. Ademais, a mediana do peso de nascimento do feto menor foi de 
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2030 gramas e do maior, de 2345 gramas, como esperado, maiores que nas 

RCFs. A frequência de 5% é semelhante a observada por Nakai e 

colaboradores, em 2001, de 3%, em estudo prospectivo em que se realizou 

avaliação seriada de 33 gestações gemelares MCDA. Todavia, Wee e 

colaboradores, também em estudo prospectivo, seguindo 83 gestações MCDA 

a cada 15 dias, não detectaram nenhum caso de fluxo intermitente naquelas 

sem RCFs 23. A despeito do diminuto número de ocorrências na literatura, esse 

tipo de fluxo em gestações MCDA Sem RCFs aparenta ter melhores resultados 

perinatais.  

Verifica-se, então, que a literatura dispõe de casuísticas limitadas e, por 

vezes, com resultados contraditórios. A importância do tema advém do fato de 

que tanto a RCFs bem como as alterações graves da Dopplervelocimetria de 

AU, apesar das prevalências reduzidas, constituem quadros com desfechos 

potencialmente desfavoráveis, de acordo com o exposto nesta revisão. 

Destarte, é imprescindível que sejam apresentadas as experiências e 

resultados dos grandes centros terciários que recebem essas pacientes, na 

tentativa de embasar as condutas tomadas e o aconselhamento dos casais.  
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4 CASUÍSTICA E MÉTODO 

 

 

Foi realizado estudo do tipo retrospectivo. 

 

4.1 Casuística  

 

Foram selecionadas todas as gestações gemelares MCDA com DZ e/ou 

DR na Dopplervelocimetria de artérias umbilicais, acompanhadas no período 

de abril de 2007 a abril de 2017, no Setor de Gestação Múltipla da Clínica 

Obstétrica do HC-FMUSP, as quais foram divididas nos seguintes grupos: 

- RCFs tipo II de Gratacós: DZ e/ou DR, de forma fixa/ persistente; 

- RCFs tipo III de Gratacós: DZ e/ou DR, de forma intermitente; 

- Sem RCFs: sem RCFs e DZ e/ou DR, de forma intermitente. 

O projeto de pesquisa foi aprovado pela comissão de análise de projetos 

de pesquisa da FMUSP (CAPPesq), parecer número 1.633.075. 

Os critérios de inclusão foram: 

 Gestações gemelares MCDA com: 

1. Diagnóstico de DZ e/ou DR na Dopplervelocimetria de artérias 

umbilicais em idade gestacional inferior a 26 semanas, na primeira 

avaliação, em pelo menos um feto; 

2. Ausência de realização de conduta cirúrgica (fetoscopia com LAVP); 
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3. Ausência da síndrome da transfusão feto-fetal (STFF); 

4. Ausência de malformações acometendo um ou os dois fetos, à 

ultrassonografia e ao exame pós-natal; 

5. Obtenção dos dados obstétricos, fetais e dos recém-nascidos até a alta 

hospitalar.  

 

Tamanho da Amostra: 

 Amostra de conveniência: foram incluídas todas as mulheres com 

gestações gemelares MCDA, obedecendo aos critérios de inclusão, no período 

abril de 2007 a abril de 2017.  

 

4.2 Método 

 

4.2.1 Coleta de dados 

As gestantes foram selecionadas do banco de dados do Sistema de 

Laudos Ultrassonográficos da Clínica Obstétrica do HC-FMUSP, no período 

entre abril de 2007 a abril de 2017. Os dados demográficos, obstétricos e 

ultrassonográficos foram obtidos desse mesmo banco de dados ou do 

Programa Informatizado dos Dados da Enfermaria da Clínica Obstétrica do HC-

FMUSP. Os dados perinatais foram obtidos nos livros de parto do Centro 

Obstétrico do HC-FMUSP e do Sistema de Prontuários Digitalizados do 

Berçário e do Instituto da Criança. Quando as informações não estavam 
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disponíveis nessas fontes, foi realizado contato telefônico com as pacientes a 

fim de obtê-las.  

 

4.2.2  Definições e rotina de acompanhamento das gestações gemelares 

4.2.2.1 Idade gestacional 

Para a datação da gestação, foi considerada a idade gestacional pela 

data da última menstruação (DUM), quando esta estava de acordo com a 

primeira ultrassonografia realizada na gestação. 

O parâmetro ultrassonográfico utilizado para datar a gestação no 

primeiro trimestre foi o comprimento cabeça-nádega, obtido em imagem sagital 

estrita do pólo cefálico e tronco fetais em posição neutra 67. No segundo 

trimestre de gestação, foram utilizados múltiplos parâmetros (DPB, CC, CA, 

CF) 68. Considerou-se a idade gestacional do maior feto para a datação da 

gestação. 

A IG foi estimada por meio da ultrassonografia nos seguintes casos: 

 DUM incerta / desconhecida; 

 Discrepância entre a idade gestacional menstrual e a biometria fetal maior 

que 5 dias, na avaliação do primeiro trimestre, antes de 9 semanas e maior 

que 7 dias, entre 9 semanas e 13 semanas e 6 dias 69, 70; 

 Discrepância entre a idade gestacional menstrual e a biometria fetal maior 

que 10 dias, na avaliação do segundo trimestre. 
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4.2.2.2 Corionicidade 

 A classificação de gestação gemelar em MC e DA foi baseada na 

ultrassonografia realizada no primeiro trimestre da gestação, até 13 semanas e 

6 dias, quando observada placenta única, com duas cavidades amnióticas 

divididas por membrana que se insere em formato de "T" na placenta. Se a 

corionicidade não pôde ser determinada devido à idade gestacional avançada 

na primeira ultrassonografia, na presença de sexos iguais e placenta única, 

consideramos massa placentária única 71 e, nesses casos, a corionicidade foi 

definida pela avaliação anatomopatológica das placentas no pós-parto. 

 

4.2.2.3  Definição de Restrição de Crescimento Fetal Seletiva e 

Classificação de Gratacós 

 Definiu-se RCFs quando o peso estimado de um dos gemelares 

estivesse abaixo do percentil 10 72 e/ou discordância maior que 25% entre os 

pesos fetais estimados 33, 36. 

Foi utilizada a classificação de RCFs de acordo com Gratacós 36, 

baseada nas características do Doppler de AU do feto menor 36, divididas em 3 

padrões de ondas, definidos pelas características do fluxo diastólico do feto 

menor: Tipo I: positivo; Tipo II: persistentemente ausente (zero) ou reversa; 

Tipo III: ausente (zero) ou reverso de forma intermitente, também referida como 

de padrão cíclico. O fluxo diastólico intermitente é definido pela alternância de 

fluxo diastólico presente e fluxo diastólico ausente ou reverso em artéria 

umbilical, em curto período de observação, na ausência de movimentação fetal 
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e de movimentos respiratórios fetais e maternos 36. Os casos de fluxo diastólico 

intermitente foram confirmados no mínimo cinco vezes.  

As figuras 1 a 5 expõem sonogramas ilustrativos dos fluxos diastólicos 

da Dopplervelocimetria das AU, segundo a classificação de Gratacós et al., 

200736. 

 

 

Figura 1 -  Sonograma ilustrativo do fluxo diastólico Tipo I de Gratacós 
(positivo) 

 

 

Figura 2 -  Sonograma ilustrativo do fluxo diastólico Tipo II de Gratacós 
(persistentemente ausente) 

 

 

Figura 3 -  Sonograma ilustrativo do fluxo diastólico Tipo II de Gratacós 
(persistentemente reverso) 
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Figura 4 -  Sonograma ilustrativo do fluxo diastólico Tipo III de Gratacós 
(presente e ausente, intermitente) 

 

 

Figura 5. Sonograma ilustrativo do fluxo diastólico Tipo III de Gratacós 
(presente, ausente e reverso, intermitente) 

 

4.2.2.4 Avaliação da Dopplervelocimetria dos vasos fetais 

 A Dopplervelocimetria foi realizada com aparelhos de ultrassonografia 

equipados com mapeamento colorido de fluxo da marca Phillips (modelo 

Envisor), marca GE (modelos Voluson 730 e E8) e marca Samsung (modelos 

UGEO WS80a e Accuvix XG). Foram utilizados filtros de baixa frequência, 

entre 25 e 100 Hertz. O tamanho da janela da amostra do Doppler foi ajustado 

entre 2 e 10 mm, conforme o calibre do vaso avaliado. O ângulo entre o feixe 

de ultrassom emitido e o vaso (ângulo de insonação) foi sempre o menor 

possível e nunca excedeu 60º. 

No intuito de minimizar a hipotensão materna pela compressão da veia 

cava inferior, adotou-se a posição semi-sentada da paciente. O uso do 

mapeamento de fluxo colorido permitiu a identificação precisa dos vasos a 
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serem avaliados e o dispositivo de Dopplervelocimetria permitiu a avaliação da 

velocidade do fluxo sanguíneo no vaso, com apropriado ajuste do tamanho da 

janela da amostra no vaso. 

Foram considerados adequados os sonogramas que apresentaram pelo 

menos cinco ondas consecutivas, uniformes e com contorno bem definido, isto 

é, tendo velocidades de fluxo semelhantes e apresentando índices similares. 

 

 Dopplervelocimetria da artéria umbilical 

Na avaliação da circulação fetoplacentária, o fluxo das artérias umbilicais 

foi avaliado em alça livre e em pelo menos cinco sonogramas distintos. 

Observando-se o cordão umbilical na inserção do abdome fetal e seguindo seu 

curso foi possível se insonar, com certeza, a artéria umbilical daquele feto 

específico. 

 

 Dopplervelocimetria de ducto venoso 

O ducto venoso (DV) foi identificado em corte transversal oblíquo da 

região superior do abdome fetal, ao nível da veia umbilical, com uso do 

mapeamento colorido para a visualização do turbilhonamento do fluxo 

sanguíneo (aliasing) nesse vaso. O tamanho da amostra foi ajustado ao calibre 

do vaso para evitar interferência de outros tecidos e vasos da proximidade. 

Utilizou-se o índice de pulsatilidade para veias (IPV) e considerou-se os 

valores de referência obtidos no estudo de Francisco et al., 2006 73. 

 



Casuística e Método  

  

 

30 

4.2.2.5 Avaliação do Perfil Biofísico Fetal (PBF) 

A avaliação do PBF foi realizada pela cardiotocografia (CTG), pela 

análise dos movimentos respiratórios, dos movimentos corpóreos, do tônus 

fetal e do volume de líquido amniótico. A cada um dos cinco parâmetros 

avaliados foram atribuídos dois pontos ou zero; assim, o índice do PBF oscilou 

entre zero e 10 74. Valores entre 8 e 10 foram considerados de baixo risco para 

asfixia aguda e crônica. Como os índices de 6 podem indicar asfixia aguda ou 

crônica, nesses casos, repetiu-se a avaliação em 6 horas ou procedeu-se à 

resolução da gestação quando acima de 32 semanas. Em casos de PBF 

abaixo de 6, indicou-se a resolução da gestação a partir de 26 semanas. 

 

4.2.2.6  Acompanhamento das gestações monocoriônicas 

diamnióticas  

As grávidas de gemelares MCDA retornaram a cada 2 semanas até a 

26a semana, para avaliar eventuais sinais da STFF, RCFs e Sequência 

Anemia-Policitemia. 

 Gestações com padrão de Dopplervelocimetria de AU dos tipos II e III de 

Gratacós foram acompanhadas da seguinte forma: 
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Figura 6 -  Fluxograma da rotina de acompanhamento das gestações 
monocoriônicas diamnióticas com padrão de Dopplervelocimetria 
do tipo II de Gratacós 

 

TIPO II 

< 26 semanas 

DZ ou DR DZ  

• Avaliação 
ambulatorial 2 vezes 
por semana; 

• DV anormal: 
oferecido LAVP ou 

conduta expectante. 

• Internação e 
avaliação diária 
(corticoprofilaxia); 

• DV ou PBF 
anormal: 
resolução. 

• Internação e 
avaliação diária 
(corticoprofilaxia); 

• DV com 
anormalidade 
grave: resolução 
imediata. 

DR  

≥ 26 semanas 
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Figura 7 -  Fluxograma da rotina de acompanhamento das gestações 
monocoriônicas diamnióticas com padrão de Dopplervelocimetria 
do tipo III de Gratacós 

 

 

As avaliações incluíram Dopplervelocimetria das AU, artéria cerebral 

média (ACM), DV e PBF (na viabilidade), além do volume de líquido amniótico.  

As gestações enquadradas no grupo Sem RCFs foram submetidas ao 

mesmo seguimento que as do tipo III de Gratacós.  

As avaliações fetais incluíram a estimativa de peso quinzenal dos fetos. 

Diante do óbito de um dos fetos, a conduta foi expectante, com 

acompanhamento do cogemelar sobrevivente, por meio de monitorização da 

TIPO III 

< 34 semanas 

Fluxo 
positivo + 

DZ 

Intermitência 
com DR 

• Avaliação 
ambulatorial 2 
vezes por 
semana; 

• DV anormal: 
oferecido LAVP 
(a partir de 
2012) ou 
conduta 

expectante. 

• Avaliação 
ambulatorial 1 vez por 
semana; 2 vezes por 
semana após 32 
semanas; 

• Corticoprofilaxia às 32 
semanas. 

• Internação e 
avaliação diária 
(corticoprofilaxia); 

• DV ou PBF anormal: 
resolução. 

< 26 semanas ≥ 26 semanas 

Intermitência 
com DR 
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incidência de lesões neurológicas e sinais de anemia fetal (Pico de velocidade 

Sistólica-PVS máx. da ACM) à ultrassonografia. Realizou-se a conduta 

obstétrica equivalente a feto único.  

A deterioração da Dopplervelocimetria de AU na RCFs tipo II foi definida 

quando, em um feto no qual se observava fluxo diastólico do tipo DZ 

persistente, passou a se verificar DR. Já no fluxo intermitente (com ou sem 

RCFs), definiu-se piora do padrão uma vez que um gemelar que apresentasse 

diástole positiva, intercalando com DZ e/ou DR, deixou de apresentá-la ou nas 

ocasiões em que sobreveio DR onde não era constatada previamente. Da 

mesma forma, considerou-se deterioração do quadro fetal quando DV ou PBF 

se alteraram.  

Indicou-se resolução da gestação com 34 semanas, quando essa idade 

gestacional foi alcançada. Além disso, as alterações do PBF que indicaram 

parto foram: CTG alterada e PBF de valor menor que 6. Da mesma forma, DV 

alterado antes de 28 semanas implicou onda- a ausente ou reversa e IPV ≥ 1,0 

após essa idade gestacional (valor de referência utilizado para gestações com 

idade até 34 semanas) 73.  
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4.2.3 Variáveis analisadas no estudo 

 

4.2.3.1 Variáveis maternas 

 idade (anos); 

 cor (branca / não branca);  

 nuliparidade (sim/ não); 

 tabagismo (sim/ não); 

 etilismo (sim/ não); 

 uso de drogas ilícitas (sim/ não); 

 doenças associadas (sim/ não). 

 

4.2.3.2 Variáveis ultrassonográficas, Dopplervelocimétricas e 

Perfil Biofísico Fetal 

 Foram realizadas as análises das seguintes variáveis, obtidas em todas 

as avaliações em que eram cabíveis:  

 idade gestacional (semanas); 

 cardiotocografia (normal, suspeita, anormal); 

 perfil biofísico fetal (0 a 10); 

 medida do maior bolsão de líquido amniótico (centímetros); 

 Dopplervelocimetria de artérias umbilicais (IP quando fluxo positivo, 

DZ, DR: fixa ou intermitente); 

 Dopplervelocimetria de artéria cerebral média (IP e PSVmáx-ACM); 
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 Dopplervelocimetria do ducto venoso (IPV, onda-a ausente ou 

reversa); 

 Estimativa dos pesos fetais (gramas); 

 Peso fetal estimado abaixo do percentil 10 de Liao et al.72, 2012 

(sim/não); 

 Discordância entre os pesos fetais (%); 

 Óbito fetal (sim/ não). 

 

4.2.3.3 Variáveis obstétricas 

 Idade gestacional do parto (semanas); 

 Parto abaixo de 28 semanas (sim/ não); de 32 semanas (sim/ não); de 

34 semanas (sim/ não); de 37 semanas (sim/ não);  

 Tipo de parto (vaginal / cesárea); 

 Parto espontâneo (sim/ não); 

 Indicação do parto; 

 Realização de corticoprofilaxia (sim/ não). 

 

4.2.3.4 Variáveis neonatais 

 Condição de nascimento (nativivo/ natimorto); 

 Sexo (feminino / masculino); 
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 APGAR (1˚ / 5˚ minuto de vida); 

 Peso ao nascimento de ambos os fetos (gramas); 

 Peso ao nascimento abaixo de 2.500 g (sim/ não); de 1.500 g (sim/ 

não); do percentil 10 de Alexander et al., 1988 (sim/ não) 75; 

 Óbito antes da alta hospitalar (sim / não); 

 Hemorragia intraventricular (sim / não); 

 Morbidade/ mortalidade composta: ocorrência de qualquer dos 

seguintes eventos: hemorragia intraventricular, desconforto 

respiratório, sepse, óbito antes da alta hospitalar; 

 Tempo de internação (dias). 

 

4.2.4 Análise dos dados 

 

4.2.4.1 Análise estatística 

 Inicialmente, todas as variáveis foram analisadas descritivamente. Para 

as variáveis quantitativas, essa análise foi feita pela observação dos valores 

mínimos e máximos, e do cálculo de medianas. As variáveis qualitativas foram 

descritas pelas frequências absolutas e relativas.  
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5 RESULTADOS 

 

 

Foram selecionadas 33 gestações MCDA com DZ e/ou DR na 

Dopplervelocimetria de artérias umbilicais, submetidas à conduta expectante, 

que foram acompanhadas no Setor de Gestação Múltipla da Clínica Obstétrica 

do HC-FMUSP, de abril de 2007 a abril de 2017. O grupo de pacientes com 

RCFs e DZ e/ou DR, de forma fixa (tipo II de Gratacós), foi composto por 6 

gestantes; o conjunto de gestações com RCFs e DZ e/ou DR, de forma 

intermitente (tipo III de Gratacós), por 22 casos e o sem diagnóstico de RCFs e 

DZ e/ou DR, de forma intermitente (Sem RCFs), por 5 pacientes. 

Em razão dos números de casos reduzidos, mormente nos grupos do 

tipo II e sem RCFs, não foram aplicados testes estatísticos entre eles na maior 

parte dos parâmetros analisados. Como apresentado anteriormente, a literatura 

também é escassa por consequência da baixa ocorrência das complicações 

estudadas. Os dados devem ser interpretados à luz desses fatos.  

A tabela 3 mostra as características de base da população de acordo 

com os grupos de estudo. 
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Tabela 3 -  Características da população, de acordo com os tipos II e III de 
Gratacós e Sem restrição de crescimento fetal seletiva (RCFs); HC-
FMUSP (abril/2007- abril/2017) 

 

 Tipo II 

(n=6) 

Tipo III 

(n=22) 

Sem RCFs 
(n=5) 

Características maternas 

Idade (anos) 24,5 (17-34) 30,5 (17-45) 26 (18-34) 

Cor branca  3/6 (50) 20/22 (90,9) 2/5 (40) 

Nulíparas  4/6 (66,7) 12/22 (54,5) 4/5 (80) 

Tabagismo  0 1/16 (6,3) 0 

Etilismo  0 0 0 

Uso de drogas ilícitas  0 0 0 

Doenças associadas 1/6 (16,7) 4/17 (23,5) 2/3 (66,7) 

Dados descritos como mediana (mínimo-máximo) e n (%). 

 

A mediana da idade materna foi próxima no Tipo II e Sem RCFs (24,5 e 

26 anos), e no Tipo III foi mais elevada: 30,5 anos. Enquanto nesse grupo, a 

maioria era de cor branca (90,9%), no Tipo II e Sem RCFs, representava 

aproximadamente metade (50% e 40%) dos casos. A nuliparidade predominou 

em todos os grupos, mais acentuadamente no Sem RCFs (80%), seguido pelo 

Tipo II (66,7%) e pelo Tipo III (54,5%). Apenas uma paciente (do Tipo III) do 

total era tabagista. Nenhuma era etilista ou fazia uso de drogas ilícitas. Duas 

pacientes (66,7%) apresentavam alguma doença associada no Sem RCFs, 

somente uma (16,7%) no Tipo II e 4 (23,5%) no Tipo III de Gratacós.  
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A tabela 4 expõe as características da gestação e da avaliação 

ultrassonográfica de acordo com os grupos de estudo. 

 

Tabela 4 -  Características da gestação/ ultrassonografia de acordo com os 
tipos II e III de Gratacós e Sem restrição de crescimento fetal 
seletiva (RCFs); HC-FMUSP (abril/2007- abril/2017) 

 

 
Tipo II 

(n= 6) 

Tipo III 

(n= 22) 

Sem RCFs  

(n= 5) 

IG diagnóstico, 
semanas  

20 (16,43-22,57) 20,35 (16,57-25,86) 21,71 (19,43-23,28) 

PFE < P10 Liao* no 
diagnóstico 

5/6 (83,3) 18/22 (81,8) 0/5 

Discordância PFE no 
diagnóstico, % 

38,67 (4,52-57,27) 32,54 (6,36-46,70) 13,42 (1,69-21,48) 

Discordância PFE na 
última avaliação, % 

46,36 (29,39-65,50) 39,11 (7,04-58,50) 16,98 (10,18-28,09) 

Discordância pesos dos 
RNs, % 

(n=3) 

36,58 (32,74-58,11) 

(n=18) 

32,43 (3,92-70,91) 

(n=4) 

15,75 (12,9-18,09) 

Latência até o óbito 
fetal, dias 

(n=3) 

25 (17-46) 

(n=4) 

35 (3-86) 

(n=1) 

102 

IG óbito fetal, semanas 
(n=3) 

25,43 (21,57-26,14) 

(n=4) 

28 (20,43-32) 

(n=1) 

34,28 

Casos graves ** 5/6 (83,3) 18/22 (81,8) 4/5 (80) 

Dados descritos como mediana (mínimo-máximo) e n (%). IG = idade gestacional; PFE = peso fetal 
estimado; RNs = Recém-nascidos.; *Liao et al, 2012 72; **Casos graves definidos na presença de 
qualquer um dos seguintes critérios: início precoce (IG < 22 semanas), discordância de pesos estimados 
entre os fetos > 35%, DR na artéria umbilical ou IP do DV > percentil 95 para a idade gestacional. 

 

A mediana da idade gestacional na entrada do estudo foi similar nos três 

grupos: 20 semanas no Tipo II; 20,35 semanas no III e discretamente maior, 

21,71 semanas no Sem RCFs. Como se trata de um dos parâmetros para o 

diagnóstico de RCFs, um dos fetos com peso estimado abaixo do percentil 10 

de Liao 72 ocorreu na maioria das gestações do Tipo II e III.  

A discordância entre os PFEs dos fetos, tanto no diagnóstico do fluxo 

ausente ou reverso nas AU, quanto na última avaliação e a discordância entre 



   Resultados  

  

 

41 

os pesos dos RNs foram maiores no Tipo II, as medianas no Tipo III 

apresentaram valores intermediários. Já no Sem RCFs (uma vez que engloba 

pacientes sem diagnóstico de RCFs), as medianas das discordâncias foram 

menores.  

Ainda quanto à avaliação ultrassonográfica, o OF foi mais precoce no 

tipo II (mediana de 25,43 semanas), seguido pelo tipo III (28 semanas), o OF 

no grupo Sem RCFs deu-se com 34,28 semanas. Na ocorrência de OF, o 

tempo de latência entre o diagnóstico de DZ e/ou DR e o evento foi maior no 

Tipo III, em relação ao Tipo II (diferença na mediana de 10 dias). No único caso 

de OF no Sem RCFs, a latência foi de 102 dias. A notável maioria dos casos, 

em todos os grupos, apresentou pelo menos um dos seguintes critérios, que 

compõem a definição de casos graves: IG precoce no diagnóstico (< 22 

semanas), discordância de pesos estimados entre os fetos > 35%, DR na AU 

ou IP do DV > percentil 95 para a IG (tabela 4).  

A tabela 5 indica os resultados obstétricos de acordo com os grupos de 

estudo. No tocante a esses resultados, os dados foram avaliados em 2 

situações diferentes dentro dos grupos: quando nasceram 2 vivos e quando 

nasceu apenas 1 vivo (óbito fetal de um deles), dado que a evolução e o 

prognóstico tendem a ser díspares, como exposto anteriormente.  
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Tabela 5 -  Resultados obstétricos das gestações monocoriônicas diamnióticas 
de acordo com os tipos II e III de Gratacós e Sem restrição de 
crescimento fetal seletiva (RCFs); HC-FMUSP (abril/2007- 
abril/2017) 

 

 Tipo II Tipo III Sem RCFs 

2 vivos 

 (n=3) 

1 vivo 

(n=2) 

2 vivos 

(n=18) 

1 vivo 

(n=3) 

2 vivos 

(n=4) 

1 
vivo 

Latência até o 
parto, semanas 

10,28 
(6,72-11,57) 

15,35 
(14,43-16,28) 

10,93 
(6,0-17,0) 

5,15 
(3,28-12,28) 

9,64 
(3,43-16) 

0 

IG do parto, 
semanas  

29 
(26,71-32,43) 

36,07 
(35,14-37) 

32,71 
(27,71-34,43) 

30,86 
(23,28-31,71) 

30,78 
(26,71-37,71) 

0 

    < 28 semanas 1/3 (33,3) 0/2 1/18 (5,6) 1/3 (33,3) 1/4 (25) 0 

    < 32 semanas 2/3 (66,7) 0/2 6/18 (33,3) 3/3 (100) 2/4 (50) 0 

    < 34 semanas 3/3 (100) 0/2 16/18 (88,9) 3/3 (100) 3/4 (75) 0 

     < 37 semanas 3/3 (100) 1/2 (50) 18/18 (100) 3/3 (100) 3/4 (75) 0 

Parto espontâneo 1/3 (33,3) 2/2 (100) 0/18 1/3 (33,3) 1/4 (25) 0 

Cesárea 3/3 (100) 0/2 18/18 (100) 2/3 (66,7) 4/4 (100) 0 

Dados descritos como mediana (mínimo-máximo) e n (%). IG= Idade Gestacional. 

 

Nas ocasiões em que os dois fetos nasceram vivos, a latência do 

diagnóstico (DZ e/ou DR na AU) até o parto foi semelhante em todos os grupos 

(tabela 3). Naqueles casos em que houve OF de um dos fetos, essa latência foi 

maior no Tipo II (mediana de 15,35 semanas) do que no Tipo III (mediana de 

5,15 semanas). Não houve OF único no Sem RCFs.  

A prematuridade foi soberana no estudo, de maneira geral. A mediana 

da IG do parto duplo foi de 29; 32,71 e 30,78 semanas nos Tipo II, III e Sem 

RCFs, respectivamente. Já no parto único, esses valores foram 36 e 30,86 

semanas nos primeiros dois grupos, não tendo nenhuma ocorrência no grupo 

Sem RCFs. Parto no termo sucedeu em apenas uma paciente do Tipo II que 
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teve parto único e outra do Sem RCFs em um parto duplo. A prematuridade 

abaixo de 28 semanas, aquela mais crítica, incidiu com maior frequência no 

tipo II e Sem RCFs. No entanto, aconteceu em apenas 1 caso (5,6%) com 

parto de 1 recém-nascido (RN) no Tipo III. Nota-se que a maioria substancial 

nasceu antes da IG em que se indicava o parto quando havia estabilidade do 

quadro, que é no máximo 34 semanas. Somente nos 2 casos de parto único do 

Tipo II (100%) e em 1 dos casos de parto duplo (25%) do Sem RCFs, a 

gestação passou de 34 semanas (tabela 5).  

Quanto à via de parto, a cesárea foi preponderante; o parto vaginal 

ocorreu apenas na ocasião de OF, em 2 pacientes do Tipo II e 1 do Tipo III. A 

totalidade das gestantes do Tipo II que tiveram parto único (n=2) entraram em 

trabalho de parto (TP) espontaneamente; no mesmo grupo, dentre aquelas que 

tiveram parto duplo (n=3), apenas uma entrou em TP espontâneo. No Tipo III, o 

TP não ocorreu em nenhuma paciente que teve parto com dois RNs e 

sobreveio em uma (33,3%) com um RN. De forma distinta, no grupo Sem 

RCFs, o TP sucedeu em uma gestação (25%) em que os 2 nasceram vivos.  

Os gráficos 1 e 2 exibem as condições de nascimento e de alta 

hospitalar de acordo com os grupos de estudo. 
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Gráfico 1 -  Condição de nascimento nas gestações monocoriônicas 
diamnióticas de acordo com os tipos II e III de Gratacós e Sem 
restrição de crescimento fetal seletiva (RCFs); HC-FMUSP 
(abril/2007- abril/2017) 

 

 

Gráfico 2 -  Condição de alta hospitalar dos recém-nascidos das gestações 
monocoriônicas diamnióticas de acordo com os tipos II e III de 
Gratacós e Sem restrição de crescimento fetal seletiva (RCFs); 
HC-FMUSP (abril/2007- abril/2017) 
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Nessa casuística, 3 (50%) gestantes do Tipo II obtiveram 2 nativivos 

(gráfico 1). Porém, esse grupo aparentemente apresenta alta taxa de 

mortalidade neonatal, pois nenhuma paciente levou 2 RNs vivos na alta 

hospitalar (gráfico 2).  Nos Tipo III e Sem RCFs, o cenário foi diverso: a maior 

parte (81,8% no Tipo III e 80% no Sem RCFs) das gestações resultou em 2 

nativivos (gráfico 1) sendo que a maioria (72,7% no Tipo III e 60% no Sem 

RCFs) teve 2 RNs vivos na alta hospitalar (gráfico 2). Entretanto, verifica-se a 

gravidade dos tipos de alterações de Doppler de AU em gestações MC 

estudadas, pois nos 3 grupos, aconteceu o quadro mais catastrófico de não 

levar nenhum RN vivo na alta hospitalar, em 1 caso (16,7%) no Tipo II, em 2 

casos (9,1%) no III e em 1 caso (20%) no Sem RCFs. O desfecho intermediário 

de levar 1 RN na alta hospitalar ocorreu em 83,3%, 18,2% e 20% nos Tipo II, III 

e Sem RCFs, respectivamente (gráfico 2). 
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A tabela 6 apresenta os dados de morbidade e mortalidade perinatais de 

acordo com os grupos de estudo e a tabela 7 expõe os mesmos aspectos, 

adicionalmente de acordo com o feto menor ou maior. 

 

Tabela 6 -  Morbidade e mortalidade perinatais de acordo com os tipos II e III 
de Gratacós e Sem restrição de crescimento fetal seletiva (RCFs); 
HC-FMUSP (abril/2007- abril/2017) 

 

 Tipo II Tipo III  Sem RCFs 

Peso de nascimento, gramas 
(n=8) 

975 (520-2770) 
(n=39) 

1290 (550-2300) 
(n=8) 

1280 (770-2190) 

< 2.500  7/8 (87,5) 38/40 (95) 8/8 (100) 

< 1.500  7/8 (87,5) 21/40 (52,5) 5/8 (62,5) 

< Percentil 10* 4/8 (50) 16/39 (41,02) 2/8 (25) 

HIV 2/7 (28,57) 10/33 (30,30) 0/5 

Óbito fetal 4/12 (33,33) 5/44 (11,36) 2/10 (20) 

Óbito antes da alta hospitalar 3/8 (37,5) 3/39 (7,69) 1/8 (12,5) 

Óbito perinatal 7/12 (58,33) 8/44 (18,18) 3/10 (30) 

Morbidade/ mortalidade 
composta** 

7/8 (87,5) 34/35 (97,14) 6/6 (100) 

Tempo de internação dos RN 
alta vivos, dias  

(n=5) 

27 (6- 70) 

(n=34) 

40 (14-104) 

(n=7) 

40,5 (16- 99) 

Dados descritos como mediana (mínimo-máximo) e n (%); HIV = Hemorragia intraventricular; *Alexander 
et al, 1998 75; **Ocorrência de qualquer dos seguintes eventos: HIV, desconforto respiratório, sepse, óbito 
antes da alta hospitalar. 
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Tabela 7 -  Morbidade e mortalidade perinatais de acordo com os tipos II e III 
de Gratacós e Sem restrição de crescimento fetal seletiva (RCFs), 
relativas ao feto menor ou maior; HC-FMUSP (abril/2007- 
abril/2017) 

 

 Tipo II Tipo  III Sem RCFs 

Peso de nascimento, gramas 

 
Fetos menores 

(n=3) 
620 (520-760) 

(n=18) 
1150 (650-1700) 

(n=4)  
1175 (770-1880) 

Fetos maiores 
(n=5) 

1430 (820-2770) 
(n=21) 

1680 (550-2300) 
(n=4) 

1380 (940-2190) 

< 2500 g 
Fetos menores 3/3 (100) 19/19 (100) 4/4 (100) 

Fetos maiores 4/5 (80) 21/21 (100) 4/4 (100) 

< 1500 g 
Fetos menores 3/3 (100) 16/19 (84,2) 3/4 (75) 

Fetos maiores 4/5 (80) 5/21 (23,8) 2/4 (50) 

< percentil 10* 
Fetos menores 2/3 (66,7) 14/18 (77,8) 2/4 (50) 

Fetos maiores 2/5 (40) 2/21 (9,5) 0/4 

HIV    

Fetos menores 1/2 (50) 6/15 (40) 0/2 

Fetos maiores 1/5 (20) 4/18 (22,2) 0/3 

Óbito fetal    

Fetos menores 3/6 (50) 4/22 (18,18) 1/5 (20) 

Fetos maiores 1/6 (16,7) 1/22 (4,5) 1/5 (20) 

Óbito antes da alta hospitalar    

Fetos menores 2/3 (66,7) 2/18 (11,1)  1/4 (25) 

Fetos maiores 1/5 (20) 1/21 (4,8) 0/4 

Óbito perinatal    

Fetos menores 5/6 (83,33) 6/22 (27,27) 2/5 (40) 

Fetos maiores 2/6 (33,33) 2/22 (9,0) 1/5 (20) 

Morbidade/ mortalidade composta**   

Fetos menores 3/3 (100) 16/16 (100) 3/3 (100) 

Fetos maiores 4/5 (80) 18/19 (94,7)  3/3 (100) 

Tempo de internação RN alta vivo, dias   

Fetos menores 
(n=1) 

70 
(n=15) 

48,5 (17- 104) 
(n=3) 

34 (16- 54) 

Fetos maiores 
(n=4) 

25,5 (6- 68) 
(n=19) 

33 (14-100) 
(n=4) 

40,5 (16-99) 

Dados descritos como mediana (mínimo-máximo) e n (%); HIV = Hemorragia intraventricular; *Alexander 
et al, 1998 75; **Ocorrência de qualquer dos seguintes eventos: HIV, desconforto respiratório, sepse, óbito 
antes da alta hospitalar. 
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Atendendo-se ao parâmetro temporal, descreveremos a incidência de 

OF nos grupos. De maneira geral, foi maior no Tipo II, seguido pelo grupo Sem 

RCFs e, por último, no tipo III. Nos grupos com RCFs (tipos II e III), foi mais 

comum OF do feto menor: 50% e 18,18%, respectivamente, vs. 16,7% e 4,5% 

dos fetos maiores. No Sem RCFs, houve um caso de OF duplo, representando 

20% dos fetos (tabela 7).  

Considerando-se a mortalidade, o óbito antes da alta hospitalar foi mais 

frequente no Tipo II (tabela 6). Esse desfecho também foi mais usual no feto 

menor (tabela 7).  

O óbito perinatal ocorreu em 58,33% dos produtos conceptuais no Tipo 

II; 18,18% no III e 30% no Sem RCFs (tabela 6). Como esperado, foi mais 

frequente no feto menor (tabela 7).  

Tratando-se da morbidade neonatal, observa-se tendência a menor peso 

ao nascimento no Tipo II e a diferença em relação aos demais grupos torna-se 

mais evidente quando se aparta os fetos em maiores e menores. A mediana de 

peso ao nascimento dos fetos menores, nesse grupo, foi de 620 gramas, ao 

passo que, nos Tipo III e Sem RCFs, o valor se aproximou do dobro- 1150 e 

1175 gramas. Ainda, constata-se considerável proporção de RNs de muito 

baixo peso ao nascer (<1500g), em relação ao feto menor: 100% no Tipo II; 

84,2% no III e 75% no Sem RCFs; quanto ao feto maior, as proporções foram 

mais desiguais: 80% no Tipo II; 23,8% no III e 50% no Sem RCFs. Não 

obstante, quando se leva em consideração o percentil de peso ao nascimento, 

próprio para gemelares, de acordo com a idade gestacional, o panorama é 

diferente. No que se refere ao feto menor, 66,7% no Tipo II nasceram com 
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peso abaixo do percentil 10 de Alexander 75; 77,8% no III e 50% no Sem RCFs; 

considerando-se o feto maior, isso ocorreu em 40%; 9,5% e em nenhum caso 

dos Tipos II, III e Sem RCFs, respectivamente (tabela 7). 

A HIV teve incidência semelhante, discretamente mais comum no Tipo 

III, 30,3% dos fetos, seguido pelo Tipo II, 28,57% e não ocorreu no Sem RCFs 

(tabela 6). O feto menor novamente foi o mais afetado, em 50% dos casos do 

Tipo II e 40% no III, confrontados com 20% e 22,2% no feto maior (tabela 7).  

Os parâmetros de morbidade/ mortalidade composta acometeram quase 

a totalidade dos fetos, com exceção de um feto maior do tipo II e um maior do 

tipo III (tabela 7). 

De maneira geral, o tempo de internação é prolongado, a maior parcela 

dos RNs permanecendo internada por mais de um mês. Nos Tipos II e III, os 

fetos menores têm maior tempo de internação (tabela 7). Entretanto, no Sem 

RCFs, a mediana dos fetos menores foi mais breve que dos maiores (tabela 7). 

A tabela 8 exibe as características das gestações MCDA com DZ e/ou 

DR na Dopplervelocimetria de AU com desfecho de óbito fetal e a tabela 9, 

daquelas que evoluíram com óbito neonatal (ONN). 
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Tabela 8 -  Características das gestações monocoriônicas diamnióticas com diástole zero e/ou reversa na 
Dopplervelocimetria de artérias umbilicais com desfecho de óbito fetal; HC-FMUSP (abril/2007- abril/2017) 

 

 
Grupo 

Doenças 
associadas 

IG diagnóstico 
(semanas) 

AU diagnóstico 
IG OF 

(semanas) 
△ 𝒕  última 

avaliação- OF 

Piora 
parâmetro 

OF DUPLO        

R.R.C.S. Tipo II Não 19,14 DR 21,57 17 Não 

T.L.S.B.F. Tipo III - 20,57 DZ 24,28 1 DV 

E.A.F. Sem RCFs Não 18,57 DZ 34,28 13 Não 

OF ÚNICO        

M.D.L.O.S. Tipo II Hipertensão 22,57 DZ 26,14 4 DV 

M.V.G.M. Tipo II Não 18,86 DZ 25,43 24 Não 

J.S.L. Tipo III Hipertensão 25,71 DR 32 6 AU 

J.F.A.R. Tipo III Não 19,43 DR 31,71 1 Não 

H.M.R. Tipo III Hipotireoidismo 20 DZ 20,43 3 Não 

OF= óbito fetal; IG= idade gestacional; AU= Dopplervelocimetria de artérias umbilicais; △ 𝒕 = intervalo de tempo; DR= diástole zero; DR= diástole reversa; DV= ducto 
venoso, RCFs= restrição de crescimento fetal seletiva. 
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Tabela 9 -  Características das gestações monocoriônicas diamnióticas com diástole zero e/ou reversa na 
Dopplervelocimetria de artérias umbilicais com desfecho de óbito neonatal; HC-FMUSP (abril/2007- abril/2017) 

 

 
Doenças 

associadas 
Feto 

Peso de 
nascimento 

(gramas) 

IG parto 
(semanas) 

Indicação parto Corticoprofilaxia 
Tempo de 
internação 

(dias) 

Tipo II        

T.R. Não menor 520 29 DV feto menor Sim 9 

V.R.C.O. Não menor 620 32,43 SFA Sim 6 

C.S.A.S. Não maior 1130 26,71 TPP 1 dose 4 

Tipo III        

H.T.L. Não menor 750 30,57 DV feto menor Sim 29 

H.M.R. 
Asma, 

hipotireoidismo 
Maior 

(sobrevivente) 
550 23,28 TPP Não 0 

R.C.S. Não menor 832 29,28 
Piora padrão AU 

(DZ+DR) 
Sim (2 ciclos) 13 

Sem RCFs        

M.L.C. 
Asma, cirurgia 

bariátrica 
menor 770 26,71 PBF (4/8) Sim 2 

IG= idade gestacional; SFA= Sofrimento fetal agudo; DV= ducto venoso, PBF= perfil biofísico fetal; AU= Dopplervelocimetria de artérias umbilicais; DR= diástole zero; 
DR= diástole reversa; RCFs= restrição de crescimento fetal seletiva, TPP= trabalho de parto prematuro. 
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No que se refere ao OF (tabela 8), sucedeu-se em um feto em 2 

gestações do tipo II e 3 gestações do tipo III, enquanto que o OF duplo ocorreu 

em 1 caso de cada um dos 3 grupos. Quando ele ocorreu no Tipo II (n=3), em 

66,7% dos casos, o Doppler de AU mostrava DZ na primeira avaliação; no Tipo 

III, em metade das pacientes e, no Sem RCFs, a única gestante cujos fetos 

evoluíram para óbito exibia DZ nas AU.  

A piora dos parâmetros de Dopplervelocimetria e/ ou PBF que 

culminaram com o OF ocorreu em 1/3 casos (33,3%) no tipo II, 2/4 (50%) no 

tipo III e, em nenhuma ocasião, no grupo Sem RCFs (tabela 8). 

Notavelmente, em 2/3 (66,7%) dos casos que evoluíram para ONN nos 

tipos II e III e na única gestação com esse desfecho no Sem RCFs, indicou-se 

o parto por deterioração dos parâmetros de Dopplervelocimetria ou PBF (tabela 

9). Todos os RNs que foram a ONN, com exceção de um do tipo II, nasceram 

com peso abaixo de 1000 gramas. Somente em um caso (33,3%) de óbito 

neonatal do tipo III, a gestante não recebeu ciclo de corticoprofilaxia e, em um 

caso no tipo II (33,3%), houve tempo para apenas 1 dose (tabela 9). 
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O gráfico 3 exibe as indicações de resolução das gestações MCDA com 

DZ e/ou DR, de acordo com o tipo de Dopplervelocimetria das AU. 

 

 

Gráfico 3 -  Indicações de resolução das gestações monocoriônicas 
diamnióticas de acordo com os tipos II e III de Gratacós e Sem 
restrição de crescimento fetal seletiva (RCFs); HC-FMUSP 
(abril/2007- abril/2017) 

 

Observou-se que quando os 2 fetos nasceram vivos, no Tipo II (n=3), 

houve um trabalho de parto prematuro (33,3%), uma alteração de Doppler de 

DV (33,3%) e uma piora do padrão de AU (33,3%). No Sem RCFs (n=4), 

ocorreu um trabalho de parto (25%), uma indicação por PBF (25%) e dois 

casos em que o fluxo diastólico das AU se agravou (50%). Por sua vez, no Tipo 

III (n=17), 3 gestantes atingiram a IG de 34 semanas (17,7%), limite superior 
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Doppler das AU (47%), 4 cursaram com agravamento do Doppler de DV 

(23,5%) e, em 2, o PBF se deteriorou (11,8%).  

O gráfico 4 expõe de maneira esquemática a evolução dos casos 

individualmente, de acordo com os grupos: tipos II e III de Gratacós e Sem 

restrição de crescimento fetal seletiva (RCFs). 

 

Gráfico 4 -  Evolução dos casos individualmente, de acordo com os grupos: 
tipos II e III de Gratacós e Sem restrição de crescimento fetal 
seletiva (RCFs); HC-FMUSP (abril/2007- abril/2017) 
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6 DISCUSSÃO 

 

 

6.1 Aspectos gerais 

 

A casuística exposta atesta a gravidade da alteração de 

Dopplervelocimetria de AU em gestações gemelares MCDA, enfatizando, 

dessa forma, a necessidade de se obter conhecimento aprofundado sobre o 

assunto e de as gestantes serem acompanhadas em serviços terciários.  

Entretanto, em virtude da baixa incidência desse tipo de complicação 

nas gestações MCDA, os estudos abarcam número de casos reduzidos, da 

mesma maneira que o presente. Além disso, um enorme obstáculo à geração 

de conhecimento consistente sobre o tema é a notável heterogeneidade das 

definições na literatura, impedindo a comparação e a soma dos resultados 

obtidos.  

A RCFs, que acomete a maior parte das gestações deste estudo, 

apresenta inúmeros conceitos distintos na literatura. Critérios variados são 

empregados como PFE 20, 37, 38, 42, 50-52, 54, CA 35, 42, discordância entre os pesos 

fetais 20, 30, 33, 37-40, 50, 51, tornando as conclusões não equiparáveis.  

Outro empecilho à extrapolação dos dados obtidos é a questionável e 

grande discrepância na distribuição do número de casos dos tipos II e III de 

Gratacós dos diversos estudos. No presente, que foi realizado em centro de 

referência, durante 10 anos, o tipo III foi notavelmente mais prevalente, sendo 
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22 gestações MCDA desse tipo e 6 do II. Tendo em vista a ineficácia do 

serviço público de saúde brasileiro e a indisponibilidade de exames de 

ultrassonografia adequados e precoces às gestantes, supostamente grande 

parcela das gestações gemelares MCDA com RCFs tipo II, com maior risco de 

OF, evolui com esse desfecho antes de conseguir encaminhamento aos 

serviços terciários, como o HC-FMUSP, dessa maneira, reduzindo a casuística 

desse tipo de complicação. No entanto, é consoante com o estudo de Gratacós 

et al., 2007, que classificou as RCFs, cuja maior parcela das gestações MCDA 

observadas era do tipo III; foram incluídas 65 gestações do tipo III, versus 30 

do tipo II 36. Todavia, nas publicações de Ishii e colaboradores, 200927, e de 

Rustico et al., 201750, o tipo II foi mais numeroso. Na primeira, foram inseridas 

27 gestantes do tipo II e 13 do III e, na segunda, essa disparidade foi ainda 

maior, 62 do II e 13 do III. Por seu turno, no estudo de Visentin et al., 2013 54, 

seguindo prospectivamente 70 gestações MCDA, 14 delas fecharam 

diagnóstico de RCFs tipo II e nenhuma delas pode ser classificada como tipo 

III. Isso provavelmente expõe desigualdade na avaliação dessa preocupante 

intercorrência entre os serviços, gerando dúvidas quanto à compatibilidade dos 

resultados. Presume-se, adicionalmente, que os serviços diferem quanto ao 

número e duração das avaliações de Dopplervelocimetria das AU, em relação 

ao(s) trecho(s) das AU analisado(s) e acerca do rigor da técnica (ausência de 

movimentação fetal ou respiração materna), durante a aquisição, na tentativa 

de se justificar tal disparidade.  

Ainda assim, é possível se estabelecer alguns paralelos com a literatura.  
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Como demonstrado em estudos que correlacionaram a evolução clínica 

com a análise da placenta, a história natural das gestações gemelares MCDA 

com RCFs 16, 36 depende tanto da discordância nos territórios placentários 

quanto do padrão de anastomoses placentárias. Dessa maneira, a 

classificação das RCFs de acordo com a Dopplervelocimetria das AU (cujo 

padrão é resultante de insuficiência placentária e do fluxo nas anastomoses 

placentárias) parece ser exitosa em agrupar os casos com evolução clínica 

semelhante. Assim, inegavelmente pode-se observar, no presente estudo, tal 

como a literatura demonstra, que o tipo II cursa com pior prognóstico, visto que 

essas gestações contam com anastomoses placentárias mais escassas e de 

menor diâmetro combinado com menor território placentário do feto restrito, 

usualmente propiciando quadros de insuficiência placentária grave.  

Complementarmente, notou-se que o padrão de fluxo intermitente nas 

AU, indicando a presença de anastomoses artério-arteriais calibrosas, tem 

evolução mais benigna, já que essas comunicações vasculares podem 

compensar o efeito da discrepância entre os territórios placentários dos fetos, 

permitindo uma latência mais duradoura entre o diagnóstico e os desfechos 

(OF ou parto). Apesar disso, foi possível se constatar que essas anastomoses 

podem, por outro lado, causar temerária instabilidade hemodinâmica, 

envolvendo alto risco de transfusão aguda entre os fetos na ocasião de 

bradicardia de um deles, potencialmente levando o outro a óbito ou a lesões 

neurológicas.    

De fato, da mesma forma que nos diversos estudos, o padrão de 

Dopplervelocimetria das AU tipo II esteve associado a parto (dois fetos) em 
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menor IG20, 27, 33, 36, 50; por sua vez, o padrão intermitente também apresentou 

comportamento imprevisível, com óbitos fetais inesperados, como descrito em 

outras séries20, 27, 36, 50. Tal como nos estudos precedentes27, 36, 42, neste, 

constatou-se maior discordância de peso estimados e ao nascimento entre os 

conceptos no tipo II, em comparação com o III; no tipo II, obteve-se também 

maiores taxas de óbito fetal e neonatal. 

No que diz respeito às lesões neurológicas, no presente estudo, 

verificou-se significativas taxas de hemorragia intraventricular, cuja ocorrência 

está intimamente ligada à prematuridade, nos casos de RCFs, no tipo II: 50% 

nos fetos menores e 20% dos maiores, e no tipo III proporções praticamente 

equivalentes: 40% e 22,2%. Entretanto, a comparação com a literatura é 

inviável, visto que as definições e classificações de lesão neurológica e os 

períodos e métodos de observação e diagnóstico são imensamente variáveis 

entre os estudos. Na grande revisão sistemática com metanálise de Buca et al., 

2017 42, no entanto, da mesma forma que neste estudo, não houve diferença 

relevante entre a incidência de HIV entre os tipos II e III.  

 

6.2 Restrição de Crescimento Fetal Seletiva tipo II  

 

Nas publicações que incluem RCFs do tipo II submetidas à conduta 

expectante36, 52, a IG do diagnóstico (da RCFs com alteração da 

Dopplervelocimetria de AU) é semelhante à obtida neste estudo: 20 semanas, 

com exceção do estudo de Visentin et al., 2013, no qual a IG foi de 23 
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semanas54. A IG do parto apresentada neste estudo foi de 29 semanas, menor 

que a da vasta maioria dos estudos (30 semanas)36, 42, 50, 52, 54, somente no 

estudo de Ishii et al., 2009, essa IG foi um tanto menor, de 28 semanas. 

Destarte, verifica-se que a prematuridade é preponderante.  

Quanto à discordância entre os pesos fetais ao diagnóstico no tipo II, ela 

foi a mesma, de 38% (porcentagem robusta) tanto em Gratacós, 200736, 

quanto neste estudo.  

No estudo pioneiro na classificação das RCFs de acordo com a 

Dopplervelocimetria das AU, Gratacós e colaboradores constataram 90% de 

deterioração dos fetos restritos no tipo II (n=30)36, o que ocorreu em 70,4% na 

série de Ishii et al., 2009 (n=27)27, 58,9% na revisão sistemática de Buca et al., 

2017 (n= 233)42, e 50% na atual casuística (n=6), desigualdade que se 

destaca, mas todos representam percentuais relevantes. Presumivelmente os 

parâmetros de definição de agravamento fetal utilizados foram díspares. No 

estudo de Gratacós, 2007, considerou-se deterioração fetal < 28 semanas, 

apenas com alteração grave da Dopplervelocimetria do DV (onda-a ausente ou 

reversa), enquanto que, no presente estudo, a partir de 26 semanas já se 

incluía piora dos padrões de PBF e da Dopplervelocimetria de AU. Ishii 27 usou 

definição mais abrangente, que adicionava como parâmetro de piora fetal a 

parada do ganho de peso fetal a partir de 32 semanas; Buca 42, por seu turno, 

utilizou os mesmos critérios que Gratacós 36, entretanto, observou 

porcentagem consideravelmente menor de deterioração fetal, fato que talvez 

tenha sido influenciado pela considerável diferença de número de casos entre 

os estudos (233 vs. 30).  
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Evidencia-se a importância e a gravidade do tema ao se descrever a 

incidência de óbito fetal. Neste estudo, constatamos alta taxa de OF tanto do 

feto menor 3/6 (50%) quanto do maior 1/6 (16,7%) nas gestações gemelares 

MCDA com RCFs tipo II de Gratacós (sendo um caso de OF duplo). Quando 

confrontadas com a literatura, essas proporções foram maiores. Quintero e 

colaboradores, em 2001 (n=14), apresentaram taxas de 42,8% e 14,2% para o 

feto restrito e maior, respectivamente, pouco menores que as nossas, mas 

relativamente similares, considerando-se a diferença no número de casos. A 

despeito de terem oferecido oclusão do cordão do feto restrito quando da 

deterioração do seu quadro (n=2), os resultados foram apartados.   

Gratacós et al., 2007 (n=30), e Rustico et al., 2017 (n=62), ofereciam o 

procedimento também (oclusão do cordão do feto restrito), o que certamente 

influenciou nos resultados apresentados, sendo que, no primeiro, não houve 

OF inesperado e, no segundo, ocorreu em 10% do feto restrito e 13% do maior 

(proporções inferiores do que as nossas, sobretudo do feto menor).  

Em paralelo com Ishii et al., 2009 27, apesar da vultosa discrepância 

entre o número de casos (6 vs. 27), obtivemos maior ocorrência de OF nos 

fetos menores (50% vs. 29,6%), o que pode ter sido influenciado pela diferença 

no manejo desses casos entre os serviços. Eventualmente, o fato de que as 

indicações de resolução foram mais abrangentes no estudo japonês, pode ter 

tido efeito nessa dessemelhança.  

Já, Visentin et al., 2013 54, inusitadamente não observaram nenhum OF 

em 14 gestações do tipo II acompanhadas de forma prospectiva. Como 

apresentado anteriormente, a IG mediana do diagnóstico da alteração de 
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Doppler foi mais tardia (23 semanas) do que a do presente estudo (20 

semanas). Quanto mais precoce o diagnóstico, potencialmente pior é a 

evolução, portanto, podem ter sido casos menos graves, o que é corroborado 

pela comparação dos pesos de nascimento dos fetos restritos: 1285 g no 

estudo italiano e 620 g no nosso. Porém, a desconformidade dos resultados 

desse estudo ainda causa estranheza. 

No que concerne ao óbito neonatal, as proporções foram ainda mais 

notáveis na atual casuística: 2/3 (66,7%) dos RNs menores e 1/5 (20%) dos 

maiores das gestações MCDA com RCFs tipo II, acentuadamente diferente de 

Ishii et al., 2009: 11,1% e 18,5%, respectivamente. Salienta-se que, no nosso 

estudo, além do número ser ínfimo (n=3), 2/3 dos fetos restritos nasceram com 

peso muito baixo (520 g e 620 g) e, portanto, encontravam-se em situação 

crítica já ao nascimento. Ademais, pode haver algum desnível entre a 

capacidade (técnica e principalmente estrutural) da assistência neonatal entre 

as UTIs neonatais. No mesmo estudo supracitado de Visentin et al., 2013, não 

houve incidência de ONN, o que novamente produz dúvida em relação a ele.  

A conduta frente às RCFs tipo II ainda não é consensual mundialmente. 

Nos casos graves, com diagnóstico precoce, mormente abaixo de 24 semanas, 

ou nas ocasiões de OF iminente antes da viabilidade, a terapia fetal: oclusão 

do cordão do feto restrito ou fetoscopia com LAVP vêm sendo propostas51, 76-78.  

A série mais recente e com maior número de pacientes de oclusão do 

cordão foi publicada em 2016, por Parra-Cordero, que incluiu 41 gestações 

gemelares MCDA com RCFs tipo II e os resultados foram favoráveis: a IG do 

parto foi de 36,4 semanas e logrou-se sobrevivência de 92,7% do feto maior79.  
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Similarmente, a fetoscopia com LAVP parece produzir mudanças nos 

desfechos. Peeva e colaboradores, em 2015, demonstraram os resultados de 

142 gestações MCDA tipo II submetidas à LAVP, em que a IG média do parto 

foi de 32 semanas, maior que as 30 semanas na conduta expectante; as taxas 

de sobrevivência foram de 38,7% e 67,6% dos fetos menores e maiores, 

respectivamente 30. Casuística nacional, em artigo aceito para a publicação, 

incluindo 30 casos com esse diagnóstico, nos quais Dr. Cleisson Fabio Andriolli 

Peralta (CFAP) realizou a fetoscopia com LAVP nos casos de pré-óbito 

(Dopplervelocimetria de DV com onda-a ausente ou reversa) do feto menor, 

teve como desfechos: IG do parto 32,86 semanas, sobrevivência de 30% dos 

fetos restritos e 86,7% dos maiores 80. Mesmo considerando-se que os casos 

submetidos ao procedimento foram mais graves, demonstrou prognóstico 

melhor do que a conduta expectante do presente estudo, cujas taxas de 

sobrevivência foram de 16,7% e 66,7%. Verifica-se que as RCFs tipo II são 

complicações com prognóstico desfavorável. 

 

6.3 Restrição de Crescimento Fetal Seletiva tipo III 

 

No que se refere à RCFs tipo III sob conduta expectante, notaram-se 

resultados menos desfavoráveis, da mesma forma que os apresentados na 

literatura. Quanto à IG no diagnóstico da alteração de Doppler, no nosso 

estudo, a mediana foi de 20,35 semanas, algo mais precoce que no estudo de 

Gratacós et al., 2007 (n=65), de 22 semanas 36. Em relação à IG do parto (2 

vivos), no presente estudo, ela foi pouco maior, de 32,71 semanas, em 
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comparação com os estudos de Gratacós, 2007 (n=65), 31,6 semanas 36; de 

Ishii, 2009 (n=13), 31 semanas 27 e de Rustico, 2017 (n=13), de 32 semanas 50, 

no entanto, notoriamente mais tardias que no tipo II. Essa desigualdade pode 

ser efeito da heterogeneidade dos protocolos dos diversos serviços e, 

outrossim, da disparidade de número de casos entre os estudos. 

A discordância entre os pesos estimados dos fetos foi substancialmente 

menor neste estudo (n=22), 32,54%, do que naquele em que se classificou as 

RCFs (n=65) 36, 36%, o que pode ter relação, novamente, com a diferença 

entre o número de casos. 

Em relação à deterioração do feto menor, no estudo em que se 

classificou as RCFs, foi verificada a proporção de 10,8% (Gratacós, 2007; 

n=65) 36, analogamente à revisão sistemática de Buca et al., 2017 (n= 139) 42, 

em que a piora foi observada em 10,1% 42; diversamente de Ishii et al., 2009, 

com taxa mais elevada, de 69,2% 27, semelhante à nossa 15/22 (68,18%). Mais 

uma vez, a disparidade entre proporções nitidamente pode ter sido instigada 

pelas discrepantes definições de deterioração fetal, porém, de maneira geral, 

menores que no tipo II.  

No que tange ao óbito fetal, sua incidência, nos casos de RCFs do tipo 

III, no presente estudo, foi de 4/22 (18,18%) dos fetos menores e 1/22 (4,5%) 

dos maiores, sendo que houve um caso de OF duplo. Diversamente do tipo II, 

nossas taxas foram, de modo geral, menos desiguais aos estudos publicados, 

no que se refere ao feto menor, com taxas menores que Gratacós, 2007, e 

maiores que Ishii, 2009, e Rustico, 2017; e, em relação ao feto maior, nossas 

taxas foram menores que os estudos referidos. Gratacós et al., 2004 (n=18) 21, 
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em estudo prospectivo, obtiveram 27,8% e 11,1% de OF no feto menor e no 

maior, respectivamente; o mesmo grupo, em 2007 (n=65) 36, verificou 15,4% e 

6,2%; Ishii et al., 2009 (n=13) e Rustico et al., 2017 (n=13), não observaram 

nenhum OF dos fetos maiores, com porcentagens de 15,4% e 8%, 

respectivamente, para os fetos menores. Supostamente, a menor discordância 

de peso entre os fetos (portanto menos graves), no presente estudo, pode ter 

tido algum efeito sobre essa diferença nos desfechos.  

Não obstante, quanto ao óbito neonatal, as proporções foram bastante 

díspares, no nosso estudo, 11,1% e 4,8% dos RNs menores e maiores, 

respectivamente, e no de Ishii et al., 2009, as porcentagens correspondentes 

foram de 0% e 23%. Novamente, o fato de esses autores não terem observado 

nenhum ONN nos RNs restritos pode estar relacionado à qualidade do berçário 

no Japão. Porém, a maior mortalidade dos RNs maiores nesse mesmo berçário 

é inusitada, apesar da IG do parto no estudo de Ishii ter sido quase duas 

semanas menor que neste estudo. 

A conduta cirúrgica ativa, fetoscopia com LAVP, assim como no tipo II é 

factível. Gratacós e colaboradores, 2008, publicaram resultados de 16 RCFs 

tipo III submetidos ao procedimento, em paralelo com 31 sob manejo 

expectante. Constataram que a dicorionização da placenta aumentou a taxa de 

OF do feto menor (66,7% vs 19,4%), contudo, protegendo o cogemelar de óbito 

concomitante; a proporção de sobrevivência dos 2 fetos foi semelhante entre 

os grupos 29. Na casuística nacional supracitada 80, Dr. CFAP também realizou 

fetoscopia com LAVP em 9 gestações do tipo III pré-óbito do feto menor, nas 

quais a sobrevivência foi de 55,6% dos fetos menores e 77,8% dos maiores, 
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inferior às taxas obtidas neste estudo (conduta expectante, n= 22): 72,73% e 

91% dos fetos menores e maiores, respectivamente. Imprescindível ressaltar, 

entretanto, que os casos submetidos ao procedimento, como referido 

anteriormente, são mais graves (pré-óbito) do que os sob conduta expectante, 

e, dessa forma, é previsto OF de pelo menos um dos fetos no pós-operatório. 

Assim, por ora, não é factível a comparação dos resultados submetidos às 

condutas ativa ou expectante, principalmente no tipo III.  

 

6.4 Diástole Zero e/ou Reversa na Dopplervelocimetria de artérias 

umbilicais na ausência de Restrição de Crescimento Fetal Seletiva 

 

A literatura dispõe de um número extremamente diminuto de casos de 

DZ e/ou DR nas AU em gestações gemelares MCDA sem RCFs e, 

semelhantemente, esses casos não foram muito incidentes na atual casuística 

(n=5). Todavia, exatamente pelo fato de se tratar de intercorrência incomum, a 

descrição dos resultados é de extremo valor.  

Ao se analisar os dados do presente estudo em paralelo com o de 

Gratacós et al., 2004 21, em que se observou a incidência do fluxo intermitente 

em 4 de 80 (5%) gestações MCDA não complicadas, verificam-se 

surpreendentes discrepâncias, com os desfechos nitidamente piores na nossa 

casuística. Enquanto aqueles autores relataram o diagnóstico do fluxo 

intermitente numa IG mediana de 32,2 semanas, neste estudo, ele foi feito 

mais precocemente, com 21,71 semanas. Por esse parâmetro, já se supõe que 
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nossos casos foram mais graves. Ademais, a IG do parto também foi menor 

neste estudo: 30,78 semanas, enquanto que naquele foi de 35 semanas, 

refletindo, por conseguinte, em menores pesos ao nascimento, 1175 g e 1380 

g para os fetos menores e maiores, respectivamente, neste estudo, versus 

2030 g e 2345 g no outro.  

Ainda, chama atenção o fato de que os autores não constataram 

nenhum OF, ao passo que, nesta casuística, sobreveio um caso de OF duplo. 

Na totalidade das placentas dos casos de fluxo intermitente sem RCFs no 

estudo de Gratacós 21, foram encontradas anastomoses artério-arteriais de 

grosso calibre, o que, como citado anteriormente, predispõe à instabilidade 

hemodinâmica, podendo ocasionar OF.  

Essa divergência entre os resultados dos estudos não é facilmente 

decifrável. É evidente que os casos do estudo europeu foram menos graves do 

que os nossos. Porém, o motivo para terem sido tão díspares não fica claro, já 

que a definição de RCFs é semelhante nos dois estudos.  

A importância de se descrever os resultados dessas gestações reside 

na observação de que eles foram piores do que se esperava pelos raros casos 

(de evolução mais benigna) da literatura. Como mencionado, houve um OF 

duplo com 34 semanas e 2 dias, sem que houvesse deterioração de qualquer 

parâmetro de Dopplervelocimetria ou PBF. Apenas em um caso o parto foi a 

termo. O restante, antes de 34 semanas: um deles sucedeu com 33 semanas, 

por piora do padrão do Doppler de AU (DR); outro com 28 semanas e 4 dias, 

pelo mesmo motivo e o derradeiro, o mais prematuro, com 26 semanas e 5 

dias, indicado por alteração de PBF (4/8), sendo que o RN menor (770 g) 
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evoluiu com ONN. A prematuridade é um dos fatores de maior impacto sobre a 

morbimortalidade neonatal.  

Apesar de esporádicas, sobretudo, os serviços de alta complexidade, 

como os do HC-FMUSP, continuarão a receber as gestações MCDA sem RCFs 

com alteração de Dopplervelocimetria de AU e, assim, é imprescindível que 

sejam conhecidos os desfechos dos casos precedentes, em especial, quando 

não foram favoráveis.  

 

6.5 Comentários e implicações para a prática clínica 

 

Os resultados obstétricos e perinatais são de suma relevância no 

aconselhamento do casal que se depara com o diagnóstico infrequente e 

preocupante de alteração grave do Doppler das AU em gestação MC; daí, se 

origina a importância deste estudo, que os descreve.  

Além da RCFs ser condição rara, sua classificação de acordo com o 

fluxo diastólico nas AU do feto restrito é relativamente recente (2007), 

dificultando a existência de estudos com números de casos expressivos e que 

possam ser emparelhados adequadamente. Outro empecilho é a falta de 

uniformidade nas definições utilizadas. 

Dessa maneira, a conduta diante das gestações MCDA com alteração 

de Doppler das AU ainda não está estabelecida, mas é imperioso que se 

busque a melhor condução dos casos com as informações de que se dispõe.  
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Assim, na análise dos estudos, constata-se que um dos principais 

desafios nesse manejo é a seleção dos candidatos ao procedimento cirúrgico 

(fetoscopia com LAVP). Nos casos muito graves (pré-óbito), parece que sua 

realização melhora o prognóstico do feto maior, em especial, na RCFs do tipo 

II, porém, podendo piorar a evolução do menor, o que pode ser considerado no 

aconselhamento dos pais.  

A despeito de existir a classificação das RCFs de acordo com a 

Dopplervelocimetria de AU, nota-se que em cada tipo (I, II e III) pode haver 

imensa variação de gravidade. Ainda, o procedimento cirúrgico pode ser 

tecnicamente difícil ou não factível em alguns casos. Desse modo, a decisão 

final para cada gestante irá depender da combinação de diversos fatores:  

gravidade, desejo dos pais, aspectos técnicos, criando múltiplos cenários 

distintos. Portanto, a realização de ensaios clínicos randomizados, apesar de 

teoricamente ideal é impraticável, uma vez que dificilmente seria possível se 

recrutar número de casos suficientes com as mesmas características. Nessa 

conjuntura, ressalta-se a relevância dos trabalhos retrospectivos, mesmo os 

com números de casos reduzidos.  

Outra conclusão marcante deste estudo é em relação às alterações de 

Doppler de AU nas gestações MCDA sem RCFs, nas quais, contrariamente ao 

que se observa na literatura, o prognóstico pode ser desfavorável. Destarte, 

esses casos merecem ser avaliados com maior frequência, ainda que não 

apresentem RCFs.  

Ademais, a inexistência de um acompanhamento neurológico específico 

(com protocolos e escalas próprias) desses RNs redunda em grande limitação 
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deste estudo. Idealmente, esse seguimento deve ser feito, pois há indícios de 

que esse tipo de intercorrência, objeto do estudo, aumenta o risco de lesões e 

sequelas neurológicas, além do previsto pela prematuridade.  
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7 CONCLUSÕES 

 

 

O presente estudo, envolvendo gestações gemelares MCDA com DZ 

e/ou DR na Dopplervelocimetria de AU, sob conduta expectante, concluiu que: 

 O tipo II de RCFs foi o que apresentou maior discordância de peso 

entre os fetos (tanto no diagnóstico, quanto na última avaliação) e 

entre os RNs; 

 Nas ocasiões de OF, a maior latência até o desfecho foi no grupo 

Sem RCFs, seguido pelo tipo III e o tipo II teve a menor latência; 

 A prematuridade foi preponderante em todos os grupos, sendo que a 

menor mediana de IG no parto (2 vivos) foi no tipo II, seguido do 

grupo Sem RCFs e, subsequentemente pelo tipo III; 

 A deterioração dos parâmetros Dopplervelocimétricos (AU e DV) e 

biofísicos indicou a resolução da gestação (2 vivos) na maioria dos 

casos; 

 O resultado perinatal geral foi mais desfavorável no tipo II, em que 

nenhuma mãe levou 2 RNs na alta hospitalar, e uma não levou 

nenhum RN; 

 No que se refere à morbimortalidade perinatal, os desfechos foram 

piores no tipo II, sobretudo nos fetos menores. 
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