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SAKAMOTO K. Estudo dopplervelocimétrico das artérias uterinas em
três períodos de gestações normais. São Paulo, 2003. 113 p. Dissertação

(Mestrado) – Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo.

Neste estudo longitudinal, prospectivo e comparativo foram realizados
exames de dopplervelocimetria das artérias uterinas direita e esquerda
(AUTD e AUTE) de 37 gestantes sem patologias, com feto único, em três
períodos da gestação (16ª a 24ª, da 25ª a 33ª e da 34ª a 42ª semana).
Todas as pacientes foram acompanhadas no Serviço de Pré-Natal e no
Setor de Avaliação da Vitalidade Fetal da Clínica Obstétrica do Hospital das
Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo e  não
apresentaram complicações durante a gravidez. Todos os recém-nascidos
tiveram peso ao nascimento adequado para a idade gestacional, Apgar de 5º
minuto maior que 7 e não foi constatada nenhuma doença no nascimento.
Os índices dopplervelocimétricos analisados foram a relação S/D, o índice
de pulsatilidade (IP) e o índice de resistência (IR) das artérias uterinas.
Ainda foi analisada a correlação entre os parâmetros dopplervelocimétricos e
a presença de incisuras nos três períodos estudados e a correlação entre os
índices, presença de incisura e a posição da placenta (direita, esquerda ou
central). Houve diferença significativa nos resultados dos índices
dopplervelocimétricos no três períodos da gestação (S/D AUTD: p<0,001;
S/D AUTE: p=0,005; IP AUTD: p<0,001; IP AUTE: p<0,001; IR AUTD:
p=0,008; IR AUTE: p<0,001), sendo observada redução nos valores dos
índices com a evolução da gravidez. Quando considerada a posição da
placenta, somente a relação S/D AUTE dos casos com placenta à direita
apresentou média superior a dos grupos com placenta a esquerda ou central
(p=0,043). A  incidência de incisura uterina variou de 5 a 28,6%, sendo que
nas duas artérias uterinas foi observada maior incidência no período entre a
16ª e a 24ª semana de gestação. A análise da relação entre os índices
dopplervelocimétricos e a presença de incisura foi feita em determinadas
idades gestacionais dentro dos períodos estudados, apesar  de a variação
dos valores destes parâmetros serem maiores quando a incisura estava
presente, não foi encontrada diferença estatisticamente significativa tanto na
artéria uterina direita como na artéria uterina esquerda. No estudo da
associação entre a presença de incisura e a posição da placenta nos três
períodos, foi aplicado o teste exato de Fischer e não foi verificado resultado
estatisticamente significativo.
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SAKAMOTO, K.  Study of the uterine arteries Doppler ultrasound in
three periods of normal pregnancies. São Paulo, 2003. 113 p. Dissertação

(Mestrado) – Faculdade de Medicina. Universidade de São Paulo.

In this prospective, longitudinal and comparative study, Doppler evaluations
of the right and left uterine arteries of 37 healthy women with singleton
pregnancies were performed in three periods of pregnancy (16th to 24th,
25th to 33rd and 34th to 42nd weeks of gestational age). All patients were
examined in the Pre-natal Care Unit and Fetal Surveillance Unit of the
Department of Obstetrics – Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina
da Universidade de São Paulo and no complications were detected during
pregnancy. The newborns had normal outcome, i.e. birth weight was
appropriate for gestational (percentile 10 to 90) according to our population
standards, Apgar score superior to 7 after 5 minutes post-partum and no
abnormalities were diagnosed. S/D ratio, pulsatility index (PI) and resistance
index (RI) of the uterine arteries were analysed. Correlation between the
indices, number of notches and placental site (left, right or center) were also
analysed. Significant differences were found when the indices were
compared in the three periods of gestational age (S/D AUTD: p<0,001; S/D
AUTE: p=0,005; PI AUTD: p<0,001; PI AUTE: p<0,001; RI AUTD: p=0,008;
RI AUTE: p<0,001), and a decrease in the values of all the indices were
observed with advancing gestation. When considering the site of the
placenta, only one significant difference was found in the Doppler indices.
When the placenta was on the right side, the left uterine artery S/D ratio
showed increased mean values (p=0,043) when compared to the groups with
the placenta on the center or on the left side of the uterus. The incidence of
uterine notch had a range from 5 to 28.6%, and the incidence was higher
between the 16th and 24th week of gestation in both uterine arteries. Doppler
indices values and the presence of uterine notches were analysed. Although
the variation in indices was higher with the presence of uterine notch, no
significant difference was found.  When analyzing the association between
the presence of uterine notch and the placental position, Fischer’s exact test
was used due to the size of the sample, and no significant statistically
significant correlation was found.


