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RESUMO 
 



Doro GF. Avaliação da vascularização renal fetal em gestações de fetos com restrição de 

crescimento fetal [Dissertação]. São Paulo: Faculdade de Medicina, Universidade de São Pau-
lo; 2015. 104p. 
 
 
INTRODUÇÃO: A associação entre restrição do crescimento fetal (RCF) e alterações renais 
envolvem questões como a relação entre a redução da vascularização renal nesses fetos e a 
hemodinâmica fetal durante a gestação que, até o momento, não estão suficientemente explo-
radas. Considerando que a causa primária da redução nefrônica nesses fetos seria o hipofluxo 
renal causado pela redistribuição da hemodinâmica fetal frente a estímulos hipoxêmicos, seria 
de esperar que a gravidade do acometimento fetal levasse a menor vascularização renal em 
fetos com RCF. OBJETIVOS: Este estudo objetivou avaliar fetos com restrição de crescimen-
to fetal e, assim, (1) descrever o índice de pulsatilidade das artérias renais, o volume renal e os 
índices de vascularização renal, bem como (2) verificar correlações entre os achados doppler-
velocimétricos das artérias umbilicais, da artéria cerebral média e do ducto venoso e o índice 
de pulsatilidade das artérias renais, o volume renal e os índices de vascularização renal (IV, 
IF, IVF) e entre o índice de pulsatilidade das artérias renais, o volume renal, os índices de 
vascularização e o índice de líquido amniótico. MÉTODOS: Oitenta e um fetos com RCF 
foram avaliados por Power Doppler tridimensional, no sentido de se determinarem dados rela-
tivos ao índice de pulsatilidade das artérias renais, o volume renal, os índices de vasculariza-
ção renal, os índices de pulsatilidade das artérias umbilicais, da artéria cerebral média e do 
ducto venoso, e o índice de líquido amniótico. Os valores identificados foram submetidos a 
análises estatísticas com o intuito de se determinarem eventuais correlações entre os parâme-
tros renais avaliados. RESULTADOS: O índice de pulsatilidade das artérias renais variou 
entre 1,50 e 3,44, com mediana de 2,39 + 0,41; o volume renal variou de 1,90 a 18,90, com 
mediana de 8,54 + 3,43; o IV renal variou de 0,05 a 7,75, com mediana de 1,57 + 1,58; o IF 
variou de 19,04 a 40,0, com mediana de 28,29 + 5,06; e o IVF variou de 0,03 a 5,18, com 
mediana de 0,96 + 1,3. Não houve correlação entre o índice de pulsatilidade das artérias re-
nais e o índice de pulsatilidade das artérias umbilicais, da artéria cerebral média e do ducto 
venoso; tampouco foi observada correlação entre o volume renal e o índice de pulsatilidade 
das artérias umbilicais, da artéria cerebral média e do ducto venoso. O IV renal e o IVF renal 
foram negativamente correlacionados com o índice de pulsatilidade do ducto venoso, e positi-
vamente correlacionados com o índice de líquido amniótico. Não houve correlação entre os 
índices de vascularização e os achados dopplervelocimétricos das artérias umbilicais e da ar-
téria cerebral média, nem entre o índice de pulsatilidade das artérias renais, do volume renal e 
do IF renal com o ILA. CONCLUSÕES: O índice de pulsatilidade do ducto venoso se mos-
trou melhor preditor de alterações nos índices de vascularização renal, indicando que essas 
alterações se tornam mais evidentes em fetos com RCF com maior comprometimento hemo-
dinâmico. 
  
 
Descritores: 1. Ultrassonografia tridimensional  2. Restrição de crescimento fetal  3. Índices 
de vascularização renal fetal   4. Hemodinâmica fetal. 
 
 
 
 
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ABSTRACT 
 



Doro GF. Assessment of renal vascularization in fetuses with intrauterine gowth restriction 

[Dissertation]. São Paulo: School of Medicine, University of São Paulo; 2015. 104p. 
 
 
INTRODUCTION: The association between intrauterine growth restriction (IUGR) and renal 
alterations refers to issues such as the relation between reduced renal vascularization in these 
fetuses and the fetal hemodynamics during pregnancy, which were not sufficiently investigat-
ed so far. Considering that the primary cause of nefrons reduction in these fetuses would be 
the renal hypoflow caused by the redistribution of the fetal hemodynamics resulting from hy-
poxic stimuli, it would be expected that the severety of the fetal impairment could result in 
worse renal vascularization in IUGR fetuses. OBJECTIVES: This study aimed at evaluating 
IUGR fetuses in order to (1) describe the pulsatility index of renal arteries, the renal volume 
and the renal vascularization indexes, as well as (2) verify correlations of the doppler findings 
in the umbilical arteries, middle cerebral artery, and venous duct with the pulsatility index of 
the renal arteries, the renal volume, and the renal vascularization indexes (VI, FI, VFI), and of 
the pulsatility index of the renal arteries, the renal volume, and the renal vascularization in-
dexes with the amniotic liquid index. METHODS: 81 fetuses with IUGR were assessed with 
tridimentional power doppler in order to determine data regarding the pulsatility index of the 
renal arteries, the renal volume, the renal vascularization indexes, the pulsatility indexes of 
umbilical arteries, middle cerebral artery and venous duct, and the amniotic liquid index. Data 
were undertaken to statistical analysis for establishing eventual correlations among such as-
sessed parameters. RESULTS: Pulsatility index of renal arteries ranged from 1.50 to 3.44 
(median of 2.39 + 0.41); renal volume ranged from 1.90 to 18.90 (median of 8.54 + 3.43); 
renal VI ranged from 0.05 to 7.75 (median of 1.57 + 1.58); renal FI ranged from 19.04 to 40.0 
(median of 28.29 + 5.06); and renal VFI ranged from 0.03 to 5.18 (median of 0.96 + 1.3. 
There was no correlation between the pulsatility index of renal arteries and the pulsatility in-
dexes of the umbilical arteries, middle cerebral artery, and venous duct; correlations were not 
observed as well between the renal volume and the pulsatility indexes of the umbilical arter-
ies, middle cerebral artery, and venous duct. Renal VI and VFI correlated negatively with the 
pulsatility index of the venous duct, and positively with the amniotic liquid index. There was 
no correlation betweem renal vascularization indexes and doppler findings in umbilical arter-
ies and in middle cerebral artery, neither between pulsatility index of renal arteries, renal vol-
ume and renal FI and the amniotic liquid index. CONCLUSION: The pulsatility index of the 
venous duct was better predictive of alterations in renal vascularization index, suggesting that 
such alterations are more evident in IUGR fetuses with more severe hemodynamic impair-
ments. 
  
 
Keywords: 1. Tridimentional ultrasonography  2. Intrauterine growth restriction  3. Fetal vas-
cularization indexes  4. Fetal hemodynamics.  
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1 INTRODUÇÃO    2 

1 INTRODUÇÃO 

 

A restrição de crescimento fetal (RCF), definida como peso fetal estimado inferior ao 

percentil 10,67 é causa importante de morbidade perinatal e responsável por sequelas que variam 

em gravidade. Dentre as consequências mais comuns, destacam-se a prematuridade eletiva, 

sequelas respiratórias, retardo de desenvolvimento neuropsicomotor e sequelas renais.9,146 O 

avanço nos métodos de avaliação da vitalidade fetal tem permitido que se postergue o mo-

mento do parto de forma segura, evitando-se o óbito intrauterino e, também, diminuindo as 

taxas de óbito neonatal. 

O diagnóstico de insuficiência placentária se tornou mais factível, seguro e objetivo 

com o advento da dopplervelocimetria de vasos do território placentário. A ausência de velo-

cidade de fluxo sanguíneo e o fluxo reverso no final da diástole no sonograma das artérias 

umbilicais, ou seja, a diástole zero (DZ) ou a diástole reversa (DR) caracterizam, sob o aspec-

to dopplervelocimétrico, a insuficiência placentária grave.7  

Após a instalação da insuficiência placentária, ocorre a resposta hemodinâmica fetal à 

diminuição da oferta de oxigênio. Nesse processo, há nítida tentativa de “proteção” vascular 

de órgãos nobres, principalmente o coração e o sistema nervoso central, o que é propiciado 

pela vasodilatação nesses territórios. Essa resposta hemodinâmica é denominada de centrali-

zação da circulação fetal. Simultaneamente à vasodilatação nos territórios nobres, observa-se 

vasoconstrição em órgãos periféricos, como pele, músculos, área esplênica etc. Entre as alte-

rações hemodinâmicas fetais, a vasoconstrição no território renal provoca o aumento de resis-

tência nas artérias renais que resulta em hipofluxo renal.102  

A diminuição do fluxo nas artérias renais se associa à redução na taxa de filtração glo-

merular,25 o que, muitas vezes, se traduz por oligoâmnio e, mesmo, diminuição da função 

renal neonatal, como relatado por Schreuder et al.150 ao avaliarem fetos com RCF.  
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Considerando-se que a nefrogênese faz parte de um processo intrauterino complexo do 

qual participam, dentre outros, o sistema renina-angiotensina-aldosterona, óxido nítrico e o fator 

de crescimento ligado à insulina (IGF-1),9 a vasoconstrição em artérias renais poderia causar 

alterações nos níveis de renina-angiotensina fetais e ser responsável por redução no número de 

néfrons nesses fetos. Estudos experimentais corroboram essa hipótese ao demonstrar que, em 

várias espécies animais, a presença de RCF se associa à redução no número de néfrons.  

Alguns fatos são amplamente conhecidos, como a prematuridade ser responsável por 

diminuição na função renal pós-natal143 e fetos com RCF apresentarem rins diminuídos de 

tamanho ao ultrassom.55 Sabe-se, ainda, que, após o nascimento, a hipoperfusão renal pode 

levar à insuficiência renal aguda e crônica.  

Estudos epidemiológicos têm demonstrado que o baixo peso ao nascer e a RCF são fa-

tores de risco que contribuem para doença renal e hipertensão na vida adulta.14,74,84 Trata-se 

da hipótese de que um ambiente fetal adverso leva à RCF e a rins menores, com número de 

néfrons reduzidos.32,155 Uma vez que a nefrogênese continua até a 36ª semana de gestação e a 

indução do número de néfrons cessa a partir de então, o crescimento renal abaixo do ideal no 

desenvolvimento da vida fetal pode ter consequências ao longo da vida.71,124 Um número re-

duzido de néfrons permanentemente levaria a maior pressão glomerular compensatória e es-

clerose glomerular progressiva e, subsequentemente, predisporia o indivíduo a função renal 

prejudicada e hipertensão.30 Essa hipótese é apoiada por estudos em animais e seres humanos. 

Estudos em animais mostraram que baixa ingestão de proteína e perfusão placentária reduzida 

levam à RCF e a déficit permanente de néfrons.24,85 Estudos em humanos demonstraram que 

crianças com baixo peso ao nascimento e indivíduos hipertensos têm rim menor e com núme-

ro reduzido de néfrons na vida adulta.70,73,79,96  

Há questões pertinentes à associação entre RCF e alterações renais que, até o presente 

momento, não estão suficientemente exploradas, como a relação entre a redução da vasculari-
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zação renal nesses fetos e a hemodinâmica fetal durante a gestação. Uma vez que a causa pri-

mária da redução nefrônica nesses fetos seria o hipofluxo renal causado pela redistribuição da 

hemodinâmica fetal frente a estímulos hipoxêmicos, seria de esperar que a gravidade do aco-

metimento fetal levasse a menor vascularização renal em fetos com RCF. Autores como Ar-

beille et al.5,6, Mari et al.100 e Yoshimura et al.181 avaliaram a resistência da artéria renal em 

fetos com RCF comparados a fetos adequados para a idade gestacional (AIG), e observaram 

resistência arterial renal significativamente alterada nos fetos com RCF, especialmente nos 

casos de RCF mais severa4, com os índices de resistência e pulsatilidade das artérias renais 

bastante aumentados em relação aos dos fetos AIG.100,181 

Apesar de esses estudos terem demonstrado que o índice de resistência das artérias re-

nais está significativamente aumentado nos casos de fetos com RCF, especificamente nos 

casos mais severos,5,6 nenhum estudo, até o momento, avaliou como se encontra o fluxo san-

guíneo renal nesses fetos e se há correlação dessas modificações com alterações placentárias e 

hemodinâmica fetal que ocorrem conforme a gravidade de restrição. A técnica do Power Do-

ppler tridimensional permite a avaliação quantitativa acurada tanto do volume quanto da vas-

cularização de órgãos abdominais,65,86,88,141 e essa técnica vem sendo estudada por diversos 

autores na tentativa de estabelecer valores de referência para volume e vascularização do rim 

fetal em diferentes fases de gestações normais.75,162,163,182-184 Não encontramos, todavia, estu-

dos publicados na literatura que tenham utilizado essa técnica para avaliar volume e vascula-

rização renal em fetos com RCF.  

A avaliação do fluxo renal pela ultrassonografia tridimensional se justifica pelo fato de 

ser procedimento que, no futuro, pode se constituir em método preditivo da função renal pós-

natal de fetos com RCF, sem adicionar riscos à gestação. Além disso, a caracterização da vas-

cularização renal pode levar a maiores esclarecimentos sobre a fisiopatologia da insuficiência 

renal pós-natal e em longo prazo que pode ocorrer em fetos com RCF na vida intrauterina. 
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2 OBJETIVOS 

 

Este estudo tem como objetivo avaliar fetos com restrição de crescimento fetal e: 

1. descrever o índice de pulsatilidade das artérias renais; 

2. descrever o volume renal; 

3. descrever os índices de vascularização renal (IV, IF e IVF);  

4. verificar se há correlação entre o índice de pulsatilidade das artérias renais e os achados 

dopplervelocimétricos das artérias umbilicais, da artéria cerebral média e do ducto venoso; 

5. verificar se há correlação entre o volume renal e os achados dopplervelocimétricos 

das artérias umbilicais, da artéria cerebral média e do ducto venoso; 

6. verificar se há correlação entre os índices de vascularização renal e os achados dop-

plervelocimétricos das artérias umbilicais, da artéria cerebral média e do ducto venoso; 

7. verificar se há correlação entre o índice de pulsatilidade das artérias renais, o volume 

renal, os índices de vascularização (IV, IF e IVF) e o índice de líquido amniótico. 
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3 REVISÃO DE LITERATURA 

 

3.1 Restrição de crescimento fetal – RCF 

 

A definição mais usual de restrição do crescimento fetal – RCF a associa a nascituros 

cujo peso ao nascimento é inferior a um ponto de corte específico para determinada idade 

gestacional, igualando-o, portanto, ao nascituro pequeno para a idade gestacional (PIG). Há 

autores, porém, que defendem que o conceito de RCF deveria, idealmente, se referir a casos 

em que um processo patológico afeta o crescimento fetal normal e resulta em neonato cujo 

peso é inferior ao seu potencial inerente de crescimento em condições normais.126 Por outro 

lado, a determinação desse potencial ainda é difícil na prática, razão pela qual a maioria dos 

autores ainda considera que fetos com peso inferior ao percentil 10 apresentam restrição de 

crescimento. 

Embora a incidência da RCF seja influenciada por diferentes fatores, incluindo caracte-

rísticas culturais, socioeconômicas e geográficas de determinada população, bem como os 

critérios de definição e as configurações de curva de normalidade adotados, estima-se que seja 

intercorrência clínica reconhecida em 7% a 15% das gestações,41 podendo chegar, excepcio-

nalmente, me algumas populações a cerca de 24%.133 

Seguindo a prematuridade, a RCF constitui a segunda causa de morbidade e mortalidade 

perinatal138 e, por isso, desperta enorme interesse na Obstetrícia moderna, por ser um dos 

grandes desafios relacionados com gestações de alto risco. A morbidade perinatal é cerca de 

cinco vezes maior para os RN com RCF, em consequência da maior frequência de hipóxia, 

aspiração de mecônio, hipoglicemia, hipocalcemia, policitemia, hipotermia, hemorragia pul-

monar e prejuízo no desenvolvimento neuropsicomotor.63,154,161,169 Entre os casos complicados 

associados com RCF, a mortalidade perinatal é seis a dez vezes maior em comparação à de 
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recém-nascidos (RN) adequados para a idade gestacional (AIG).12,51,133,154 RCF em RN pre-

maturos que aumenta em duas a dez vezes as taxas habituais de mortalidade perinatal.161  

Fatores maternos, fetais e placentários, que constituem a tríade envolvida com o cresci-

mento do feto, estão de alguma forma implicados na etiologia da RCF. Todavia, em 40% dos 

casos, a causa da RCF não é identificada. Parece mais provável que os três fatores estejam de 

alguma forma implicados na maioria dos casos de comprometimento do potencial de cresci-

mento fetal, ainda que em graus variáveis.98 De toda forma, na grande maioria dos casos (80% 

a 90%), a RCF decorre de passagem deficitária de nutrientes e oxigênio através da placenta 

para o feto que, por sua vez, resulta de transporte e metabolismo placentários insuficientes.147 

As funções placentárias deficientes dificultam as trocas gasosas entre mãe e concepto, o 

que prejudica a oxigenação, acarretando, assim, alterações hemodinâmicas no feto. Essas alte-

rações são representadas por redistribuições do fluxo sanguíneo que caracterizam um meca-

nismo de proteção dos órgãos nobres nos fetos expostos a condições pobres em oxigênio, de 

modo que as funções desses órgãos (sistema nervoso central, miocárdio e glândulas adrenais) 

sejam preservadas em benefício das atividades vitais para o feto. Por outro lado, trata-se de 

mecanismo que ocasiona a centralização da circulação fetal, caracterizada pela vasoconstrição 

dos demais órgãos,181 como veremos em item posterior.  

A RCF tem sido classificada em três categorias, de acordo com a fase em que ocorre o 

agravo fetal, que associam fatores etiológicos com intensidade da lesão fetal.42 Desse modo, a 

RCF simétrica se refere ao feto que é proporcionalmente pequeno já desde o início da gravi-

dez, e decorre de lesão que afeta o número de células no início da gestação, período em que 

há o predomínio de hiperplasia. As causas dessa RCF, que equivale a aproximadamente um 

terço dos casos, incluem infecções intrauterinas (como citomegalovírus, rubéola, toxoplasmo-

se), cromossomopatias, anormalidades estruturais e síndromes genéticas. Na RCF assimétrica, 

o agravo ocorre a partir do final do segundo trimestre, período em que há predomínio de hi-
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pertrofia celular. Essa categoria de RCF está associada com diminuição do crescimento ab-

dominal em relação ao crescimento cefálico, com efeitos variáveis sobre o comprimento do 

fêmur. A diminuição do crescimento abdominal, por sua vez, pode ser consequência da dimi-

nuição do tamanho do fígado pelo uso de glicogênio hepático para compensar a diminuição de 

provisão de nutrientes em casos de insuficiência placentária, situação em que o fluxo sanguí-

neo irriga preferencialmente a cabeça fetal, em detrimento dos outros órgãos.38 A categoria 

mista de RCF se refere a quando as categorias simétrica e assimétrica estão associadas, o que 

ocorre muitas vezes após privação prolongada da nutrição fetal, o que afeta as fases tanto de 

hiperplasia quanto de hipertrofia celulares.47  

A identificação precoce de RCF depende de acompanhamento pré-natal adequado, 

quando, mediante suspeita de RCF, a gestante pode ser mais bem avaliada, e medidas para 

reduzir a morbidade e a mortalidade perinatais podem ser tomadas. Cerca de 20% dos fetos 

com RCF não são identificados antes do nascimento, ainda que combinação de métodos clíni-

cos e ultrassonográficos possa aumentar a possibilidade de se estabelecer esse diagnóstico.52  

Para o diagnóstico da RCF, é imprescindível a determinação exata da idade gestacional 

(IG), que deve considerar a data exata da última menstruação que, por sua vez, deve estar de 

acordo com a ultrassonografia (USG) realizada até 12 semanas ou com duas USGs compatí-

veis até 20 semanas de gestação. Determinada a IG, as análises ultrassonográficas devem fo-

car o volume de líquido amniótico (LA), a biometria em relação ao esperado para a IG (per-

centil), e a avaliação do crescimento e da função placentária.107,110 

A medida da altura uterina é o método clínico mais importante para a avaliação do cres-

cimento fetal durante o acompanhamento pré-natal. Essa medida nada mais é do que a distân-

cia entre a sínfise púbica e o fundo uterino representada em centímetros com o uso de uma fita 

métrica, e, entre a 20a e a 34a semana de gestação, equivale à IG em semanas.37,135 Para a to-

mada da medida da altura uterina são fundamentais a posição adequada da gestante, ou seja, 
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em decúbito dorsal horizontal com os membros em extensão, e a bexiga vazia.178 De acordo 

com curvas de normalidade que relacionam a altura uterina com a IG, altura uterina inferior 

ao percentil 10 mais ou menos um ou dois desvios-padrão seria sugestiva de RCF. Todavia, 

embora alguns autores tenham relatado boa sensibilidade dessa medida para o diagnóstico de 

RCF,88,104,132 outros não encontraram a mesma eficácia da medida para fins diagnósti-

cos.89,158,165 

Já há mais de três décadas, a ultrassonografia é o instrumento de melhor acurácia para o 

diagnóstico de RCF.3 O diâmetro biparietal, a circunferência cefálica (CC), a circunferência 

abdominal (CA), o comprimento do fêmur (F), o diâmetro transverso do cerebelo (DTC) e a 

estimativa do peso fetal são parâmetros ultrassonográficos tradicionalmente indicativos de RCF, 

e, hoje, somam-se a esses parâmetros as razões biométricas (CC/CA, comprimento do F/CA), as 

medidas de LA, a estimativa da velocidade de crescimento fetal e dados dopplervelocimétri-

cos.38 Para alguns autores, o parâmetro de eleição para o diagnóstico de RCF é a razão 

DTC/CA.166,173  

A RCF também poder ter repercuções posteriores ao período perinatal, e está associada 

com alta morbidade precoce por anomalias congênitas, asfixia perinatal, circulação fetal per-

sistente, hipotermia, hipoglicemia e policitemia, mesmo com os avanços na assistência neona-

tal. Mais em longo prazo, a principal preocupação com os neonatos sobreviventes é com o seu 

desenvolvimento neurológico, que depende do tempo, da duração e da gravidade do eventual 

dano cerebral causado pelo crescimento fetal insuficiente.153 Além disso, estudos epidemioló-

gicos têm demonstrado forte associação entre baixo peso ao nascimento e presença de fatores 

de risco cardiovasculares na vida adulta, tais como hipertensão arterial, níveis séricos eleva-

dos de triglicérides e baixas concentrações séricas de HDL colesterol, além de diabete melito 

não insulina-dependente.12,169 
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3.2 Alteração do volume de líquido amniótico 

 

A estimativa do volume de LA tem baixa acurácia para a predição de RCF,42 mas é fer-

ramenta valiosa tanto para o diagnóstico quanto para o prognóstico. Embora seja difícil esti-

mar exatamente o volume de LA durante a gravidez, os avanços nos métodos ultrassonográfi-

cos associados ao uso rotineiro desse exame nas gestações de alto risco permitiram o desen-

volvimento de várias técnicas para a avaliação desse volume. Dentre essas técnicas se desta-

cam as técnicas semiquantitativas, como o índice de líquido amniótico (ILA)130 ou a medida 

do maior bolsão de LA,42 que superaram as técnicas exclusivamente clínicas. O ILA, também 

conhecido como técnica dos quatro quadrantes, é processo de fácil realização e padronização 

e apresenta boa reprodutibilidade.130 Por qualquer desses métodos, volume de LA aumentado 

em fetos com biometria inferior ao percentil 10 para a IG é sugestivo de aneuploidia ou infec-

ção fetal,49 enquanto volume de LA diminuído é compatível com insuficiência placentária, 

quando não há presença de anomalias do trato urinário ou de ruptura das membranas.42 

A diminuição do volume de LA para níveis inferiores a 300 mL a 400 mL ou ILA infe-

rior ou igual a 5,0 cm determina quadro de oligoâmnio, cuja incidência é estimada entre 0,5% 

a 5,5% das gestações.131 ILA inferior a 3,0 cm caracteriza oligoâmnio grave.121 O mecanismo 

fisiopatológico de oligoâmnio associado com insuficiência placentária se refere à redução gra-

dativa da produção de LA provocada por fenômenos adaptativos desencadeados por hipoxemia 

fetal crônica.139 A hipoxemia decorrente de déficit nutritivo provoca resposta circulatória fetal, 

com centralização da circulação.28 A diminuição gradativa do volume de LA torna o cordão 

umbilical suscetível a compressões e, em graus extremos de oligoidramnia, pode ser fator de-

terminante de óbito fetal.130  

O acompanhamento evolutivo do volume de LA é um dos passos fundamentais para 

propedêutica adequada da vitalidade fetal, já que a presença de oligoâmnio é extremamente 
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importante, especialmente em gestações de alto risco, e já foi associada a eventos perinatais 

adversos.49,123 Entretanto, ainda há controvérsias quanto aos valores do ILA que seriam capa-

zes de indicar gestações com necessidade de atuação mais agressiva e intervencionista, prin-

cipalmente quando o diagnóstico é feito longe do termo.121  

De qualquer forma, tanto o oligoâmnio (ILA inferior a 5,0 cm ou diâmetro vertical do 

maior bolsão inferior a 2,0 cm) quanto o polidrâmnio (ILA superior a 25,0 cm ou diâmetro 

vertical do maior bolsão superior a 8,0 cm), ainda que os critérios que os definem sejam con-

troversos e sejam questionados quanto à sua aplicação na prática clínica,93,94 são condições 

frequentemente associadas a outras morbidades maternas ou fetais, como anomalias congêni-

tas, diabete melito, hipertensão, rotura prematura de membranas, pós-datismo e RCF.40  

 

3.3 Dopplervelocimetria fetal 

 

O conhecimento da relação entre alterações no fenômeno de invasão trofoblástica e de-

senvolvimento de RCF e de hipertensão na gestação,33-35,142 levou à necessidade de se desen-

volver um método não invasivo que permitisse a avaliação da circulação uteroplacentária, 

fetoplacentária e fetal. Assim, já em 1977, FitzGerald e Drumm59 propuseram a aplicação da 

dopplervelocimetria, ao utilizarem o aparelho de ultrassom de onda pulsátil acoplado ao apa-

relho de Doppler para avaliar a circulação sanguínea nas artérias e veia umbilicais de fetos 

humanos em 20 gestações de 12 a 40 semanas. Nesse estudo, evidenciaram as diferenças entre 

os sonogramas, o que permitiu a distinção dos sinais de cada vaso. A partir de então, estudos 

de diversos e diferentes centros demonstraram a evidente associação entre valores anormais 

nesse exame e eventos perinatais adversos, o que resultou em sua inclusão definitiva nos pro-

tocolos propedêuticos em Obstetrícia, na década de 1990, devido à sua importância para o 

seguimento de gestações de alto risco. Tratava-se de nova perspectiva para a avaliação fetal. 
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A dopplervelocimetria é um método que mensura as velocidades de fluxo em vasos da 

circulação materna e fetal. Mudanças na frequência Doppler, de acordo com o ângulo de in-

sonação, permitem a obtenção da velocidade do sangue em vasos específicos. Dessa forma, 

fornece informações sobre o fluxo uteroplacentário e sobre a resposta circulatória fetal a even-

tos fisiológicos e patológicos. Com o mapeamento colorido é possível retratar padrões bidi-

mensionais de fluxo sobrepostos à imagem das estruturas anatômicas, o que permite a investi-

gação de alterações hemodinâmicas na condição fetal.122 A presença e a direção do fluxo, o 

perfil da velocidade, o volume de fluxo e a resistência ao fluxo são informações relevantes 

que podem ser conhecidas com o estudo das velocidades de fluxo por Doppler.  

A interpretação clínica das informações obtidas na análise das ondas de velocidade de 

fluxo varia de acordo com cada vaso específico.171 

 

3.3.1 Dopplervelocimetria das artérias umbilicais (AU) 

 

Os índices dopplervelocimétricos das artérias umbilicais (AU) têm sido amplamente uti-

lizados na avaliação da resistência no território placentário. Dentre esses índices, os mais ha-

bitualmente utilizados incluem a relação sístole/diástole (A/B), que corresponde à razão entre 

o pico sistólico e a velocidade diastólica final; o índice de resistência (IR), que representa a 

divisão da diferença entre o pico sistólico e a velocidade diastólica final com o pico sistólico; 

e o índice de pulsatilidade (IP) que é a razão da diferença entre o pico sistólico e a velocidade 

diastólica final, com a velocidade média obtida pela análise do envelope da onda.122  

O desenvolvimento e o crescimento normal do feto são caracterizados por fluxo diastó-

lico de elevada velocidade nas AU. Em fetos com crescimento restrito, esse fluxo diastólico 

reduz a ponto de estar ausente ou mesmo reverso. A diminuição progressiva do fluxo diastóli-

co nas AU representa danos à vascularização dos vilos placentários, e o aumento na relação 
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A/B já está associado com obliteração das pequenas arteríolas musculares nos vilos terciá-

rios.64 O desenvolvimento insuficiente desses vilos e da estrutura vascular fetoplacentária 

parece promover aumento na impedância, com prejuízo para a transferência de nutrientes e 

gases entre placenta e feto.80 Em estudos com modelos experimentais, já foi observado que, 

quando a obliteração atinge cerca de 30% do território placentário, ocorre aumento da relação 

A/B da AU e, quando 60% a 70% da vascularização estão comprometidos, ocorre diástole 

zero ou fluxo reverso.113 A ausência de fluxo diastólico ou reverso na AU caracteriza quadro 

de insuficiência placentária grave que, na grande maioria dos casos, cursa com RCF. Nessas 

situações, é preconizada a avaliação diária da vitalidade fetal pelo elevado risco de compro-

metimento do concepto. O momento da resolução da gestação deve ponderar os riscos da 

prematuridade iatrogênica e do sofrimento fetal. 

Complicações como a RCF e a pré-eclâmpsia por insuficiência placentária resultam em 

deficiência crônica de nutrição e oxigenação fetal. Com isso, há desaceleração do ritmo de 

crescimento do feto que, por consequência, reduz a movimentação e passa a fazer uso de me-

canismos compensatórios pela centralização da sua circulação frente à hipóxia crônica. A ele-

vação anormal dos índices dopplervelocimétricos da AU precede alterações na frequência 

cardíaca fetal (FCF) e no perfil biofísico fetal (PBF).175 A relação A/B superior a 3,0 ou o 

índice de resistência (IR) inferior a 0,6 são informações úteis para a identificação de casos de 

maior risco após a 28ª semana de gravidez. Ainda, os achados na AU podem ser comparados 

a curvas de normalidade, e são considerados anormais os valores que se encontram acima do 

percentil 95 para a IG em que é realizado o exame.7 

Diástole zero ou reversa na artéria umbilical ocorre em 2% das gestações de alto risco e 

em 0,3% das gestações em geral, e frequentemente é apenas transitória, ocorrendo melhora do 

fluxo diastólico com o tempo. Especialmente nas gestações longe do termo, podem decorrer 

dias ou mesmo semanas até que surjam evidências adicionais de comprometimento do estado 
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de oxigenação do feto, quando se deve considerar ainda manejo expectante. A interrupção 

imediata da gestação é recomendada nos casos de diástole zero ou reversa após a 34ª semana 

gestacional.90,186 

Em casos de RCF, a diástole zero ou reversa da AU está associada com hipóxia fetal,115 

e com maior morbidade e mortalidade perinatal.179 Em estudo com 170 casos de diástole zero 

ou reversa, sem anomalias fetais, foi observada mortalidade fetal de 13,7% e mortalidade neo-

natal de 22,1%. A mortalidade de RN com peso inferior a 1.000 g foi de 74,7% e, quando a 

IG era inferior a 31 semanas, de 66,3%. Análise multivariada demonstrou que o peso do RN 

foi o melhor preditor de óbito perinatal,179 o que já havia sido observado em outros estudos.78  

Há fatores que podem alterar as análises pelo Doppler, como a IG, a FCF (pois as alte-

rações nos índices não são significativas com FCF entre 120 bpm e 160 bpm180), os movimen-

tos respiratórios fetais, os movimentos fetais e o local de onde se obtém a amostra, ou seja, os 

índices dopplervelocimétricos da AU são menores nas proximidades da inserção do cordão na 

placenta, quando comparados ao cordão próximo à inserção abdominal.156  

As anormalidades na dopplervelocimetria das AU auxiliam a distinguir a RCF verdadei-

ra, caracterizada por achados anormais na AU, dos casos em que o feto é constitucionalmente 

pequeno, os quais apresentam valores dopplervelocimétricos normais. Embora não existam 

estudos randomizados que demonstrem a melhor forma de avaliação fetal, a dopplervelocime-

tria se destaca por possibilitar acesso à hemodinâmica fetal nas diversas fases de resposta à 

hipóxia, o que otimiza essas gestações.109,148  

 

3.3.2 Dopplervelocimetria da artéria cerebral média (ACM) 

 

A facilidade técnica na insonação da artéria cerebral média (ACM) consagrou seu uso 

na prática obstétrica para a avaliação dopplervelocimétrica da circulação cerebral fetal. 
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Como resposta à hipóxia fetal, a normoxia fetal é mantida por processo de centralização 

da circulação, enquanto as biofísicas permanecem preservadas.118,119 Quando o quadro é mais 

grave, haverá alterações nas atividades biofísicas do feto, o que leva à anóxia, acidose e so-

frimento fetal. IP da ACM reduzido é sinal de centralização na hipoxemia crônica, mas ainda 

não foi evidenciada qualquer associação com a gasometria de cordão ao nascimento, o que 

indica que o mecanismo compensatório é eficiente para a manutenção da oxigenação cerebral 

por longo tempo.50 Enquanto alguns autores relataram perda da centralização antes do óbito 

fetal,103,119 outros não conseguiram observar esse evento.58 Além disso, fetos com restrição de 

crescimento podem apresentar diferentes padrões do IP da ACM, o que impede que esse com-

portamento seja generalizado.118 Portanto, parece ainda controverso o uso isolado do IP da 

ACM na avaliação da centralização em fetos com RCF. 

Como há certa variabilidade nas velocidades de fluxo da ACM, recomenda-se que se 

avaliem pelo menos três medidas em três conjuntos de ondas na ausência de movimentos cor-

póreos ou respiratórios fetais. Uma estratégia indicada para a avaliação da circulação cerebral 

fetal é acessar os vasos em diferentes ocasiões durante o exame, em intervalos de cinco a 10 

minutos, com a inclusão de pelo menos 10 a 15 ondas em cada análise, e, caso exista variação 

nos valores, a conclusão do exame deve ser fundamentada na média dos dados obtidos.99 

A dopplervelocimetria da ACM tem sido fundamental para o diagnóstico de anemia fe-

tal, pela avaliação do pico de velocidade sistólica máxima.116 Nesse caso, a amostra é obtida 

na região proximal da ACM, logo após a sua origem na artéria carótida interna, e o ângulo de 

insonação deve ser o menor possível, próximo a zero. A correção do ângulo com o próprio 

aparelho de ultrassonografia pode ser aplicada para ângulos com diferença inferior a 30º, ob-

servando-se que a correção inadequada do ângulo aumenta a variabilidade interobserva-

dor.145,164 Mesmo com todos os cuidados, observa-se taxa de erros de 5% e 10% na investiga-

ção da anemia fetal. 
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Em casos de RCF, a velocidade máxima (Vmax) elevada parece ser melhor parâmetro 

do que o IP para predição de mortalidade perinatal. Na avaliação longitudinal desses índices, 

a Vmax parece ser mais consistente, pois os seus valores aumentam conforme progride a IG, 

com discreta tendência à diminuição no período que antecede o parto ou o óbito fetal, ainda 

que, a despeito dessa tendência à diminuição, os valores da Vmax continuem acima do limite 

superior da referência.101 

Geralmente, nas últimas semanas de gestação, observa-se aumento da velocidade diastó-

lica nas artérias cerebrais, sem que isso represente sinal de comprometimento da oxigenação 

fetal ou centralização da circulação. Em fetos com resultados normais na dopplervelocimetria 

da AU, a avaliação da circulação cerebral não demonstra associação com resultados perinatais 

adversos, o que indica a pouca utilidade do método em discriminar casos patológicos.120 Com 

isso, alterações na circulação cerebral devem ser consideradas apenas quando persistentes e 

interpretadas de acordo com a tendência de evolução do caso em avaliação. 

 

3.3.3 Dopplervelocimetria do ducto venoso (DV) 

 

Pelo ducto venoso (DV), a veia umbilical se comunica com a veia cava inferior, o que 

possibilita que o sangue proveniente do território placentário chegue ao átrio direito do feto, 

transpasse o forame oval e atinja órgãos nobres do feto, como o cérebro e o coração. É assim 

que o sangue com maior saturação de O2 é transportado diretamente para o coração fetal.81  

A avaliação dopplervelocimétrica do fluxo no DV é realizada no plano transverso ou 

longitudinal do abdome superior fetal. Na análise qualitativa do sonograma do DV, as anor-

malidades são caracterizadas por fluxo diastólico na contração atrial ou por onda 'a' reversa.19 

A avaliação semiquantitativa reflete a função cardíaca fetal, e consiste na razão da diferença 

entre o pico de velocidade sistólica e a velocidade na contração atrial com a média da veloci-
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dade máxima da onda.54,95 

Redução da contratilidade cardíaca, aumento acentuado da pós-carga e arritmias podem 

causar alterações dopplervelocimétricas do DV, alterações essas que podem ser encontradas 

em fetos de gestações com insuficiência placentária, na síndrome de transfusão feto-fetal, em 

fetos hidrópicos ou com arritmias.54 Nos casos de insuficiência placentária, principalmente 

quando há manifestação precoce de RCF, a dopplervelocimetria do DV pode revelar aumento 

significativo do fluxo para esse vaso, com dilatação do diâmetro do seu istmo, o que favorece 

o aporte de sangue proveniente da veia umbilical para o coração e cérebro.26 No fenômeno de 

centralização da circulação, o aumento do fluxo para o DV é de 30% a 65%.91 

Alterações dopplervelocimétricas do DV estão relacionados com acidose ao nascimento, 

que reflete o déficit respiratório placentário crônico, e com consequente metabolismo anaeró-

bio fetal, e são os únicos parâmetros significativos relacionados a baixos índices de Apgar e 

óbito.16 Em fetos centralizados, alterações do IP do DV já foram mais correlacionadas com 

necessidade de UTI neonatal e com óbito neonatal do que alterações nas AU.4  

Em casos de RCF em gestações com menos de 32 semanas, a taxa de mortalidade neo-

natal é significativamente maior quando a resolução da gestação é realizada nas fases de des-

compensação da circulação fetal, ou quando o DV apresenta onda 'a' ausente ou reversa. Entre 

os RN que apresentam DV com onda 'a' com fluxo positivo antes do nascimento, a taxa de 

sobrevida sem sequelas é maior.16 Por fim, disfunção do miocárdio fetal pode ser indicada por 

níveis elevados da troponina T cardíaca fetal no nascimento associados com aumento do IP do 

DV.117 

O fluxo do DV desempenha papel importante na hemodinâmica fetal como parâmetro pa-

ra a avaliação da função diastólica.68 Alterações na complacência e/ou no relaxamento ventri-

cular aumentam a pressão diastólica final ventricular, levando a fluxo retrógrado durante a 

contração atrial na veia cava inferior, o que resulta em redução ou mesmo perda do fluxo no 



3 REVISÃO DE LITERATURA   20 

DV durante a contração atrial, com aumento da resistência ao fluxo no DV e aumento do seu 

IP.81 Muitos investigadores consideram que padrões de anormalidade no fluxo do DV são 

marcadores bastante sensíveis de sofrimento fetal, particularmente na condição de crescimen-

to intrauterino restrito por disfunção placentária.92 

O estágio de disfunção miocárdica ocorre com a progressão dos padrões de fluxo anor-

mal nas veias precordiais, quando se observa correlação entre o IP do DV e a gravidade da 

acidemia.167 Em estudo com 23 fetos com RCF entre 24-37 semanas, Hecher et al.69 observa-

ram correlação entre os valores dopplervelocimétricos da ACM, do DV e da aorta torácica 

com o valor de pO2 e pH obtidos de sangue de veia umbilical pela cordocentese. 

Baschat et al.20 avaliaram 122 fetos com insuficiência placentária no intuito de comparar 

a eficácia das veias precordiais (veia cava inferior, DV e veia umbilical) na predição de aci-

demia ao nascimento, e observaram que todos os parâmetros estudados foram eficazes, embo-

ra a maior acurácia (84%) tenha sido observada com o uso combinado dos métodos. Em estu-

do caso-controle, Hung et al.76 relataram que a avaliação combinada do IP AU com o IP DV 

apresenta melhor acurácia na predição de acidemia, com sensibilidade e especificidade de 

79%. 

Por sua vez, Bilardo et al.31 observaram, em 70 gestantes com diagnóstico de insuficiên-

cia placentária, que em idades gestacionais inferiores a 30 semanas, o DV é preditor de evento 

neonatal adverso, representado por óbito fetal ou neonatal, displasia broncopulmonar e/ou 

hemorragia intracraniana. Segundo esses autores, a elevação do IPV DV acima de dois desvios-

padrão aumenta a chance de prognóstico desfavorável em três vezes, enquanto a elevação de 

três desvios-padrão aumenta o risco em 11 vezes. 

Carvalho et al.39 observaram em estudo com gestações complicadas com DZ/DR que o 

Doppler do DV é bom preditor de acidemia ao nascimento (pH < 7,20), e que o melhor ponto 

de corte é o IPV > 0,76). Também Francisco et al.61 observaram que nos fetos com insuficiên-
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cia placentária grave o IP AU e o IP DV se correlacionaram ao pH de nascimento, e que o IP 

DV foi a única variável independente preditora de acidemia ao nascimento, avaliada em dife-

rentes níveis de corte de pH (<7,05 a 7,20).  

Turan et a.168 estudaram 56 gestantes com insuficiência placentária, no intuito de com-

parar a eficácia da variação de curto prazo, o PBF e achados dopplervelocimétricos de AU, 

ACM e DV na predição de acidemia, e observaram que, de todos esses parâmetros avaliados, 

apenas o DV apresentou correlação significativa e negativa com o pH (p<0,02). Também ob-

servaram que a presença de pulsação na veia umbilical representa risco aumentado para aci-

demia, com razão de chance de 45,0 (IC 95%, 4,98 - 406,54). 

Maeda et al.92 estudaram 49 gestantes complicadas com insuficiência placentária, com 

idade gestacional entre 26 e 34 semanas, que foram avaliadas pelo Doppler de AU, ACM e 

DV; o sangue de cordão umbilical no parto foi analisado pela CTG para detectar acidemia ao 

nascimento (pH < 7,20) e lesão miocárdica fetal (Troponina T cardíaca > 0,09). Concluíram 

que, em gestações com insuficiência placentária detectada antes da 34ª semana, o IP DV e a 

FCF basal analisada pela CTG são preditores independentes de acidemia ao nascimento, e que 

o valor da STV avaliada pela CTG é a variável que melhor prediz lesão miocárdica fetal. 

Anormalidades decorrentes de insuficiência placentária incluem aumento dos índices do 

DV cerca de cinco a oito dias antes da deterioração maior (onda 'a' ausente ou reversa).167 A 

conduta expectante em casos de insuficiência placentária grave só e possível mediante vigi-

lância estrita da vitalidade fetal, com base nos resultados do IP do DV (que indicam compro-

metimento cardíaco fetal), e dos parâmetros biofísicos fetais que se alteram frente à acidemia 

fetal. Trata-se de vigilância complexa, pois as manifestações cardiovasculares e comporta-

mentais da deterioração da condição fetal nos casos de RCF podem ocorrer de forma inde-

pendente e resultar em achados discordantes da dopplervelocimetria em relação ao PBF.19 
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3.3.4 Dopplervelocimetria das artérias renais 

 

As alterações hemodinâmicas renais em fetos com RCF são foco de interesse de diver-

sos estudiosos. Vyas et al.174 avaliaram o fluxo na artéria renal (AR) em 114 fetos AIG e 17 

fetos com RCF. Os autores observaram IP significantemente mais altos nos fetos com RCF, 

indicando aumento de resistência nas AR desses fetos. Também revelaram correlação direta 

entre déficit em oxigênio avaliado por cordocentese e aumento no IP das artérias renais. 

Arbeille et al.6 avaliaram a circulação fetal em 90 gestantes que apresentaram pré-

eclâmpsia, e observaram fluxo arterial renal significativamente alterado nos casos de RCF 

severa (inferior ao percentil 5), mas não nos casos de RCF mais leve (entre os percentis > 5 e 

10). Os mesmos autores levantaram a possibilidade de a hipóxia grave ser responsável por 

hipofluxo renal e insuficiência renal.5 

Mari et al.100 acompanharam gestações com fetos AIG (57) e com RCF (nove), avalia-

ram as AR por meio de Doppler e verificaram que os índices de resistência e pulsatilidade 

dessas artérias estavam aumentados nos fetos com RCF.  

Yoshimura et al.181 avaliaram Dopplers das AU, ACM e AR em fetos AIG e com RCF e 

encontraram correlação negativa entre o IP das AR e a quantidade de LA. Nas gestações com 

oligoâmnio, o IP da AR se encontrava significantemente mais baixo nos fetos AIG do que 

naqueles com RCF. Em 38 gestações com mais de 38 semanas, Selam et al.153 verificaram 

que, naquelas em que havia oligoâmnio, o IP das AR estava significantemente aumentado, 

enquanto o IP da ACM estava diminuído. Em 87 fetos com RCF, Surányi et al.159 verificaram 

que, em fetos cujo parênquima renal se apresentava hiperecogênico, o IR das AR estava signi-

ficantemente mais alto. Stigter et al.157 avaliaram o Doppler das AU, da ACM e das AR em 16 

fetos com RCF, e encontraram correlação do pico sistólico das AR com peso e pH venoso ao 

nascimento.  
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Iura et al.77 avaliaram os valores hemodinâmicos da AR e da aorta descendente em fetos 

normais e compararam esses valores com aqueles de fetos com doença renal, no sentido de 

verificar a utilidade da análise hemodinâmica para o diagnóstico de doença renal fetal. A 

Vmax da AR e da aorta descendente foi mensurada cinco vezes, entre a 20ª e a 40ª semana de 

gestação, a partir dos exames com Doppler colorido, em 46 fetos normais e em 15 fetos com 

doença renal (seis casos de rins policísticos e nove casos de hidronefrose). A Vmax tanto da 

aorta descendente quanto, especialmente, da AR foi correlacionada com a função renal fetal 

nos fetos com doença renal. Os autores sugeriram que desvios-padrão da média da Vmax de 

menos 1,5 poderiam ser utilizados como o limite inferior da normalidade para predizer doença 

renal fetal, o que seria uma forma indireta de avaliação da função renal. 

Em síntese, diversos estudos já evidenciaram que fetos com RCF apresentam alterações 

dopplervelocimétricas das AR, o que pode levar a hipofluxo renal e, assim, à insuficiência 

renal. 

 

3.4 Centralização da circulação fetal 

 

A redistribuição hemodinâmica do fluxo sanguíneo com perfusão preferencial para cé-

rebro, coração e glândulas adrenais, em detrimento de pulmões, rins, baço e esqueleto, foi 

inicialmente observada em estudos experimentais com fetos de ovelhas,129 e posteriormente 

evidenciada por dopplervelocimetria em fetos humanos.176 Assim, o diagnóstico de centrali-

zação fetal é realizado pela dopplervelocimetria, utilizando relações entre a artéria umbilical e 

a artéria cerebral média em relação aos índices de pulsatilidade e aos índices de resistência, ou 

a relações S/D. Modificações homodinâmicas nessas artérias indicam ação do mecanismo de 

preservação cerebral.91,181 A inversão da relação artéria umbilical / artéria cerebral média de-

termina, de modo geral, o diagnóstico de centralização fetal, que é concluído quando essa 
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relação é maior que um.91 A presença de DZ ou DR na artéria umbilical determina centraliza-

ção de maior gravidade.172 

A instalação de vasoconstrição periférica intensa é seguida pelo aumento da resistência 

desse território, pelo aumento consequente da pressão diastólica final no ventrículo direito, e 

por estase da circulação de retorno às câmaras cardíacas. Alterações dopplervelocimétricas 

constatadas nas artérias umbilicais geralmente são seguidas de aumento do índice de pulsatili-

dade da aorta torácica descendente, redução do índice de pulsatilidade da artéria cerebral média 

(evidenciando vasodilatação), e aumento do índice de pulsatilidade do ducto venoso (indicando 

diminuição do fluxo sanguíneo).91 Nos casos graves, o sonograma pode revelar fluxo reverso do 

ducto venoso durante a contração atrial e presença de pulsações na veia umbilical.181 

Ainda não existe qualquer intervenção terapêutica que possa reverter o quadro de insu-

ficiência placentária e das suas consequências para o feto, razão pela qual a interrupção da 

gestação nos casos em que a sobrevivência extrauterina é possível deve ser considerada para 

fetos com prognóstico reservado. Por outro lado, a antecipação inadequada do parto pode ter 

efeitos dramáticos em gestações prematuras, e mesmo ocasionar nascimentos prematuros des-

necessários.181 

Além da prematuridade e das taxas importantes de morbidade e mortalidade perinatais, 

alguns pesquisadores têm relatado repercussões da centralização fetal sobre a saúde do feto 

em fases posteriores da vida, como alterações no desenvolvimento cognitivo e emocional e 

maior risco de desenvolvimento de doenças crônicas na infância e na adolescência,149 mas 

ainda não há consenso sobre quais alterações hemodinâmicas seriam de fato suportadas pelo 

feto.91  

Por essa razão, os estudos sobre a evolução das alterações hemodinâmicas fetais são ex-

tremamente úteis, de modo que os parâmetros dopplervelocimétricos que fundamentam essa 

decisão sejam os mais acurados possíveis. 



3 REVISÃO DE LITERATURA   25 

3.5 Consequências da restrição de crescimento sobre os rins do feto 

 

Além das investigações que enfatizaram o fluxo renal em fetos com RCF, outros estu-

dos se preocuparam com a avaliação da função renal, especialmente em modelos animais de 

RCF, nos quais se realiza ligadura das artérias uterinas para provocar a RCF. Nesses estudos 

foi possível demonstrar que: 

- os fetos apresentaram diminuição no número de néfrons e, após o nascimento, hipertrofia 

renal compensatória,22,23  

- em seguimento de longo termo, ratos com RCF apresentaram redução nefrônica na vida 

adulta,150,151  

- os ratos com RCF apresentaram tendência à hipertensão na infância e na vida adulta.36,177  

Estudos com modelos experimentais em ovelhas evidenciaram que os rins de fetos com 

RCF nascidos a termo apresentaram, além de diminuição no número de néfrons, também es-

trutura nefrônica mais imatura do que fetos AIG.108,185 

Matsuoka et al.105 não encontraram diferenças na pressão arterial, nos valores da ativi-

dade de renina plasmática e no tamanho renal ao compararem RN de termo sem patologias 

com e sem RCF. Todavia, uma vez que a RCF foi definida como peso abaixo do percentil 10, 

é possível que crianças sem alterações tenham sido incluídas no grupo de RN com RCF, o que 

pode ter interferido nos resultados encontrados. 

As consequências renais possivelmente decorrentes de RCF em humanos vêm sendo 

amplamente discutidas. Hodgin et al.72 relataram seis casos de glomeruloesclerose focal seg-

mentar, cujos pacientes haviam nascido com baixo peso (entre 450 e 1.450 gramas), sugerin-

do que essa patologia possa ser uma das possíveis causas para lesões renais na vida adulta.  
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3.6 Avaliação por USG3D de parâmetros renais em fetos com RCF 

 

A acurácia e a precisão da USG3D para estimar o volume de órgãos abdominais foi avali-

ada por Gilja et al.65 em modelos suínos. Com um scanner de setor mecânico acoplado a um 

motor, imagens do estômago e dos rins dos suínos foram gravadas passo a passo. O transdutor 

foi inclinado em 88 graus, rendendo 81 imagens, e a estimativa de volume foi realizada digital-

mente, após contorno manual, e os órgãos foram reconstruídos em três dimensões. A USG3D 

mostrou boa correlação (r = 0,998) entre o volume estimado e o encontrado. Com o uso de uma 

sonda de 3,25 MHz, os volumes estimados do estômago e dos rins demonstraram limites de 

concordância de 0,88-1,15 e 1,01-1,13, respectivamente. Assim, os volumes estimados corres-

ponderam aos volumes verdadeiros em 95% dos exames, o que conferiu a esse sistema de 

USG3D alta exatidão e precisão para a estimativa de volume de órgãos abdominais. 

Com relação ao rim fetal, ele não pode ser estabelecido no útero materno, e o volume re-

nal medido por ultrassonografia é um substituto válido.105 Em estudo in vitro, Barker et al.13 

buscaram determinar a precisão e a reprodutibilidade da ressonância magnética (RM) e da USG 

na avaliação do comprimento e do volume renal. Imagens de RM e de USG de 20 rins de cadá-

veres de porcos foram avaliadas duas vezes por dois observadores. Os volumes renais foram 

calculados a partir das imagens de RM e da USG, utilizando a fórmula elipsoide, e os resultados 

indicaram que, em ambos os exames, o volume renal foi subestimado em média de 24%. 

Já foi demonstrado por diferentes autores que a USG3D é mais precisa do que a USG2D 

na avaliação de órgãos fetais,86,87,134 na avaliação de distâncias e volumes de órgãos em forma 

regular ou irregular,140,141 e na determinação do volume do rim fetal.141 

Konje et al.83 avaliaram 87 fetos únicos, com IG entre 22 e 38 semanas, no sentido de 

identificar mudanças na morfometria renal durante a gestação tanto nos AIG quanto nos PIG, 

e de verificar a relação entre a morfometria renal e a renina ativa do plasma da veia umbilical 
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colhido no momento do parto. Houve crescimento renal fetal mais lento nos fetos PIG em 

relação aos AIG. O crescimento renal máximo ocorreu no período entre 26 e 34 semanas de 

gestação. Os níveis de renina plasmática ativa da veia umbilical foram maiores em fetos PIG. 

Por fim, sugeriram que crescimento renal fetal lento associado a altas concentrações de renina 

em fetos PIG pode acarretar patologia renovascular irreversível que levaria à hipertensão na 

vida adulta.  

Hsieh et al.75 utilizaram a USG3D para medir o volume renal fetal e usar esses dados 

para estabelecer a constante precisa e a fórmula para a avaliação do volume renal fetal com a 

USG2D. Para tanto, avaliaram 112 fetos de gestações únicas com IG entre 15 e 40 semanas. 

Três diâmetros de ambos os rins fetais (ântero-posterior, transversal e longitudinal) foram 

medidos para o cálculo da constante da fórmula do volume renal fetal. Curvas de regressão 

linear foram criadas para cada rim fetal a partir do volume renal, dos três diâmetros e da cons-

tante. A fórmula do volume renal fetal foi estabelecida como: volume renal fetal = constante 

(R) x maior diâmetro ântero-posterior (x) x maior diâmetro transversal (y) x maior diâmetro 

longitudinal (z). Todas essas medidas se mostraram diferentes para o rim esquerdo e o rim 

direito, mas essas diferenças não foram significativas. A fórmula do volume renal fetal possi-

bilita medições precisas de volume de renal fetal pela USG2D. 

Em estudo prospectivo transversal, Chang et al.45 avaliaram o volume renal fetal, consi-

derando-o um dos parâmetros importantes para o crescimento fetal. Utilizaram ultrassonografia 

tridimensional (USG3D), pelo método multiplanar, para avaliar a capacidade de o volume renal 

fetal predizer a RCF, em 221 fetos sem RCF e 28 fetos com RCF. O volume renal fetal se mos-

trou eficaz para diferenciar os fetos com e sem RCF. O melhor valor preditivo para RCF se si-

tuou no percentil 10 do volume renal fetal, e ao adotarem esse percentil como valor de corte, o 

volume renal fetal mostrou sensibilidade de 96,4%, especificidade de 95,9%, valor preditivo 

positivo de 75,0%, valor preditivo negativo de 99,5% e precisão de 96,0% para predizer RCF. 
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Em estudo de coorte prospectivo, Drougia et al.56 avaliaram o tamanho dos rins de cri-

anças de 0 a 2 anos de idade, distribuídas em três grupos, de acordo com as condições de nas-

cimento: 1) PIG nascidos de termo, 2) PIG nascidos prematuramente (por diferentes causas), e 

3) AIG nascidos de termo. Verificaram que o crescimento renal de crianças nascidas PIG de 

termo foi semelhante ao das crianças nascidas AIG, com “catch up” de crescimento compen-

satório; já a curva de crescimento renal de crianças PIG nascidas prematuramente foi inferior 

ao esperado, sem compensação pós-natal.  

Até o momento, parece que não há estudos publicados que tenham avaliado a correlação 

de alterações hemodinâmicas nas artérias renais com a função renal pós-natal. Além disso, 

novas técnicas de USG3D possibilitam a mensuração de índices de vascularização e fluxo nos 

diferentes órgãos, e estudos com o uso dessas novas técnicas certamente virão a contribuir na 

avaliação final do fluxo no parênquima renal.  

 

3.6.1 Método multiplanar 

 

O método multiplanar de aquisição de imagem ultrassonográfica tridimensional, con-

forme Yoshisaki,182 consiste na fixação de um eixo longitudinal (eixo z) da estrutura a ser 

avaliada sobre o plano xy. Simultaneamente, ocorre deslocamento do cursor do aparelho ao 

longo do eixo z, plano a plano, demarcando novas áreas. A distância do deslocamento do cursor 

varia de 1 mm a 3 mm, definida pelo operador. Após o delineamento da superfície da estrutura a 

ser avaliada, o aparelho realiza a somatória das áreas calculadas, fornecendo o volume.  

Yu et al.184 realizaram estudo prospectivo e transversal, em 152 fetos de gestações nor-

mais, com IG entre 20 e 40 semanas. A USG3D foi utilizada para medir o volume renal fetal. 

O método de varredura foi semelhante, mas com algumas modificações a métodos previamen-

te utilizados.43,44,47,48 Os rins do feto foram digitalizados com modo de velocidade normal, que 
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varreu 60° automaticamente a quatro segundos. O plano mais longo do eixo do rim fetal (o 

eixo z) foi fixado sobre o plano xy (painel superior esquerdo da Figura 1). A área renal foi 

medida em fatias de 1 mm de distância ao longo do eixo z do rim. À medida que o cursor se 

moveu para a frente ao longo do eixo z do rim, o computador integrou e calculou o volume do 

rim fetal automaticamente (painel superior direito da Figura 1). Dessa maneira, foram estabe-

lecidas as curvas de volume renal de ambos os rins por IG (Figura 2), e os dados dos volumes 

renais fetais avaliados pela USG3D podem servir de referência para a avaliação do o cresci-

mento renal fetal. 

 

 

 

Figura 1. Medição passo a passo do volume renal fetal pela USG3D. O eixo longitudinal (z) é fixado sobre o 
plano xy (painel superior esquerdo) e o cursor é movido da margem esquerda para a direita. A área da seção 
transversal é mostrada no plano yz (painel superior direito) e é fechado com pontos. A área fechada é calculada 
automaticamente pela USG3D. A integração do volume renal fetal também é calculada automaticamente, quando 
o cursor é movido para frente e a área é fechada. (Adaptado de Yu et al.184). 
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A 
 

B 
Figura 2. Diagrama de dispersão do volume dos rins fetais direito (A) e esquerdo (B). (Adaptado de Yu et al.184). 

 

 

 

3.6.2 Método VOCAL 

 

A aquisição da imagem tridimensional pelo método VOCAL consiste na rotação da 

imagem da estrutura analisada em 180º a partir da fixação do eixo central. Após a obtenção da 

imagem, a delineação da estrutura de interesse pode ser realizada automaticamente ou manu-

almente. Assim, para cada plano delineado, o aparelho calcula a área correspondente e, ao 

final do processo rotacional, o programa calcula automaticamente o volume e reconstrói a 

estrutura tridimensionalmente. A determinação do ângulo de rotação pode ser 12°, 18° e 30°, 

que resultam, respectivamente, em 15, 10 e 6 planos a serem delineados.  

Tedesco et al.162,163 realizaram estudo prospectivo longitudinal envolvendo 57 gestantes 

saudáveis examinadas entre 24 e 34 semanas de IG, para estabelecer valores de referência 

para o volume renal fetal pela USG3D com método VOCAL. Cada rim fetal foi avaliado se-

paradamente, utilizando o método VOCAL com um ângulo de rotação de 30º. Para cada IG, 

foram obtidas as seguintes medidas para os rins direito e esquerdo: média, desvio-padrão, 

valores mínimo e máximo, e os percentis 5, 10, 25, 50, 75 e 90. Foram, então, construídos 
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modelos de regressão polinomial para avaliar a relação entre o volume renal e a IG, corrigida 

pelo coeficiente de determinação (R). O teste de Wilcoxon foi utilizado para avaliar a concor-

dância entre os volumes renais direito e esquerdo. Houve forte correlação entre o volume re-

nal direito e esquerdo com a IG (R (2) = 0,975 e 0,970, respectivamente). Não houve diferen-

ças significativas entre os volumes renais direito e esquerdo. Foram, assim, gerados valores de 

referência do volume renal fetal pela US3D com o VOCAL. 

Em estudo prospectivo transversal, Yoshisaki182 avaliou 213 gestantes sem patologias, 

com fetos únicos normais, com IG entre 20 semanas completas a 39 semanas e 6 dias. Para 

essa avaliação, os autores utilizaram a USG3D pelo método VOCAL, acoplado a equipamen-

to de Power Doppler, com a finalidade de observar o volume e os índices de vascularização 

renal fetal, de acordo com a IG e, assim, estabelecer curvas com valores de referência. Foram 

calculados o volume e os índices de vascularização dos rins fetais, construindo-se curvas de 

normalidade. Em 211 casos, analisou-se o rim direito; em 209, o rim esquerdo; e em 204, os 

índices de vascularização. Os resultados foram ilustrados em diagramas de dispersão com 

respectivos intervalos de normalidade nos percentis 5, 10, 25, 50, 75, 90 e 95, e foi criada uma 

tabela com as equações para estimar as medidas dos volumes renais e dos índices de vascula-

rização por modelos de regressão. 

As medidas dos volumes renais variaram de forma exponencial ao longo da IG, de 

acordo com os valores de referência propostos e as medidas dos índices de vascularização 

renais fetais. O índice de fluxo também variou de forma exponencial ao longo da idade gesta-

cional, de acordo com os valores de referência apresentados. Com o aumento da IG, há au-

mento das medidas avaliadas. Para todas as medidas parece haver aumento da sua variabilida-

de com o aumento da IG, ou seja, quanto maior a IG maior é a possibilidade de variação dos 

valores medidos. 

 



3 REVISÃO DE LITERATURA   32 

Sabe-se, portanto, que fetos com RCF podem apresentar insuficiência renal pós-natal, e 

que já estão bem definidos valores de referência para o volume e os índices de vascularização 

dos rins desses fetos mensurados com USG3D, pelo método VOCAL acoplado ao Power Do-

ppler. Também já se sabe que tanto o volume como os índices de vascularização estão corre-

lacionados com a IG. Neste estudo, então, espera-se contribuir com informações que elucidem 

se a vascularização renal sofre alterações em função da diminuição do fluxo renal e se há cor-

relação do volume renal e dos índices de vascularização e com os dados dopplervelocimétri-

cos das artérias umbilicais, da artéria cerebral média, e do ducto venoso.  

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 MÉTODOS 
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4 MÉTODOS 

 

4.1 Desenho do estudo 

 

Este estudo transversal devidamente aprovado pela Comissão de Ética para Análise de 

Projetos de Pesquisa da Diretoria Clínica do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina 

da Universidade de São Paulo – HC/FMUSP (Anexo A) foi realizado entre o período de de-

zembro de 2010 e dezembro de 2012, envolvendo 81 pacientes com IG de 23 a 37 semanas. 

 

4.2 Pacientes 

 

Foram incluídas no estudo gestantes recrutadas na Enfermaria da Clínica Obstétrica do 

HC/FMUSP que atendessem aos seguintes critérios de inclusão: 

- gestação única; 

- feto vivo; 

- idade gestacional inferior ou igual 37 semanas; 

- feto com RCF (peso fetal abaixo do percentil 10 da curva de crescimento pela IG); 

- ultrassom morfológico normal; 

- ausência de diagnóstico pré-natal de infecção fetal; 

- ausência de corticoterapia antes da primeira avaliação ultrassonográfica. 

Foram excluídas as gestantes em cujo feto foram detectadas anormalidades anatômicas 

e/ou cromossômicas durante o seguimento ou diagnóstico pós-natal de infecção. Também 

foram excluídas as pacientes em que houve impossibilidade técnica de avaliação dos rins fe-

tais ou da realização da dopplervelocimetria, e aquelas que desistiram de participar do estudo 

ao longo do seguimento. 



4 MÉTODOS   35 

 
 

Todas as gestantes assim recrutadas participaram voluntariamente do estudo, após terem 

sido informadas sobre os propósitos e procedimentos da pesquisa e terem assinado o Termo 

de Consentimento Livre e Esclarecido (Anexo B). 

Foi realizado seguimento longitudinal das pacientes como parte de um projeto maior. Para 

este estudo, porém, consideramos a última avaliação antes do parto e antes da realização da cor-

ticoterapia antenatal, pois representa o período de maiores alteração em decorrência da RCF.  

 

4.3 Métodos 

 

4.3.1 Anamnese 

 

Inicialmente, procedeu-se à investigação da história obstétrica atual e pregressa, em que 

se registraram as características maternas (idade e patologias) e gestacionais (número de ges-

tações anteriores, número de abortos e paridade,). 

 

4.3.1.1 Confirmação da idade gestacional 

A IG foi calculada pela data da última menstruação, quando essa data estava de acordo 

em até cinco dias com o exame ultrassonográfico realizado no primeiro trimestre, ou em até 

dez dias com o exame realizado no segundo trimestre. Nos casos em que a idade gestacional 

calculada pela data da última menstruação era discordante com o exame ultrassonográfico, foi 

definida pelo exame realizado no primeiro trimestre ou por dois exames consecutivos e con-

cordantes realizados no segundo trimestre. 
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4.3.2 Execução dos exames ultrassonográficos 

 

Todos os exames foram realizados no mesmo aparelho de ultrassom Voluson 730 Ex-

pert (General-Eletric, Áustria), com transdutor convexo 3D/4D, instalado na Clínica Obstétri-

ca do HCFMUSP, pela mesma operadora, a autora deste estudo. A maior parte das pacientes 

foi avaliada uma única vez, e algumas pacientes foram avaliadas mais de uma vez, caso em 

que se consideraram os dados do último exame. 

 

4.3.2.1 Técnica  

Todas as gestantes foram colocadas em decúbito dorsal, em posição semissentada, em 

ângulo de 15° e 30° entre a paciente e a mesa de exame, evitando-se, desse modo, a hipoten-

são materna ocasionada pela compressão uterina da veia cava inferior.130 As frequências car-

díacas materna e fetal sempre se mantiveram dentro dos limites de normalidade (respectiva-

mente, entre 60 e 90 bpm e entre 120 e 160 bpm). A ausência de movimentação corpórea e de 

respiratória fetal foi verificada com o auxílio das imagens ultrassonográficas em tempo real, 

assegurando a obtenção de sonograma adequado. Iniciou-se o exame com ultrassonografia 

bidimensional (2D), usando transdutor convexo bidimensional de 3,5 MHz. 

 

4.3.2.1.1 Biometria fetal 

A biometria fetal constituiu na obtenção das seguintes medidas expressas em milímetros: 

- Diâmetro biparietal (DBP); 

- Circunferência cefálica (CC); 

- Circunferência abdominal (CA); 

- Medida do fêmur (F). 

Para a medida do DBP, o polo cefálico foi visibilizado em corte axial transverso. Os 
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pontos de reparo intracranianos incluíram a foice do cérebro (anterior e posterior), a cavidade 

do septo pelúcido, os núcleos talâmicos e os ventrículos laterais. O DBP foi medido a partir 

da superfície externa da tábua do crânio mais próxima ao transdutor até a margem interna das 

tábuas craniana oposta (Figura 3).  

 

 

Figura 3. Imagem ultrassonográfica da medida do diâmetro biparietal (DBP) e da circunferência cefálica (CC). 
 

 

 

A medida da CC fetal foi feita a partir da mesma imagem axial usada para medir o DBP, e 

para o seu cálculo foi utilizada a fórmula: CC = (D1 + D2)'1,57, onde D1 corresponde ao menor 

eixo da cabeça fetal medido a partir das superfícies externas das tábuas cranianas, e D2 corres-

ponde ao maior eixo da cabeça fetal (diâmetro occipitofrontal [DOF]), medido da mesma forma 

que D1. A medida da CA fetal foi obtida a partir de imagem axial transversa do abdome fetal no 

nível do fígado, na porção mais arredondada possível (Figura 4). Os pontos de reparo intra-

abdominais incluíram a porção umbilical da veia porta esquerda e o estômago fetal. Foi obtido o 

diâmetro transverso do abdome (D1) e o diâmetro ântero-posterior (D2) e, então, convertidos em 

elipse, utilizando a fórmula do cálculo do perímetro de um círculo, a saber: CA = (D1 + D2)'1,57. 
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Figura 4. Imagem ultrassonográfica da medida da circunferência abdominal (CA). 
 

 

 

Para a realização da medida do F (Figura 5), o transdutor foi alinhado ao longo do eixo 

longitudinal do osso, preferencialmente paralelo ao osso, medindo-se a porção ossificada da 

diáfise.67  

 

 

 

Figura 5. Imagem ultrassonográfica da medida do fêmur (F). 
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4.3.2.1.2 Estimativa do peso fetal 

O peso fetal foi estimado com o emprego da fórmula de Hadlock et al.67 : [Log10(PE) = 

1,3596 + (0,00061 x DBP x CA) + (0,424 x CA) + (1,74 x CF) + (0,0064 x CC) - (0,00386 x 

CA x CF)], que considera os quatro parâmetros DBP, CC, CA e F (Figura 6). 

 

 

Figura 6. Imagem ultrassonográfica da estimativa do peso fetal após as medidas de DBP, CC, CA e F. 
 

 

 

4.3.2.1.3 Avaliação do Índice de Líquido Amniótico (ILA) 

A avaliação do ILA foi determinada colocando-se o transdutor perpendicular ao plano 

do chão e alinhado longitudinalmente com a coluna da paciente (Figura 7). O útero foi dividi-

do em quatro quadrantes por linhas sagitais e transversais, perpendiculares entre si, a partir do 

umbigo da gestante. A “linha nigra” da grávida foi utilizada como linha média que separava 

os quadrantes esquerdos dos direitos. A seguir, foram somadas as medidas das dimensões 

verticais do bolsão mais profundo em cada quadrante. O resultado obtido foi expresso em 

centímetros, pelo método descrito por Phelan et al.130  
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Figura 7. Imagem ultrassonográfica da medida do Índice de Líquido Amniótico (ILA). 
 

 

4.3.2.1.4 Dopplervelocimetria das artérias umbilicais, artéria cerebral média, duc-

to venoso e artérias renais direita e esquerda 

Para a realização da dopplervelocimetria das artérias umbilicais, artéria cerebral média, 

ducto venoso, e artérias renais direita e esquerda, foi utilizado o dispositivo Doppler com ma-

peamento colorido do fluxo sanguíneo. Foi utilizado o filtro do aparelho de ultrassonografia 

de baixa frequência (25 ou 50 Hz), com a finalidade de reduzir a interferência de outros vasos 

ou tecidos adjacentes, para não ocasionar perdas de informações nos sonogramas analisados. 

O tamanho da janela da amostra do Doppler foi ajustado entre 2 mm 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 inferior a 60°, pois ângulos maiores resultam em sonogramas de ampli-

tude baixa, dificultando sua interpretação. 

O uso do mapeamento de fluxo colorido permitiu a identificação precisa dos vasos a se-

rem avaliados, e o dispositivo Doppler permitiu a avaliação da velocidade do fluxo sanguíneo 

do vaso, com ajuste apropriado do tamanho da janela da amostra no vaso. Consideraram-se 

adequados os sonogramas que apresentaram pelo menos cinco ondas consecutivas, uniformes 
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e com contorno bem definido, isto é, tendo velocidade de fluxo semelhante e apresentando 

índices similares.  

Quando o feto se apresentava em posição não propícia, a paciente era reposicionada, e, 

na impossibilidade de reposicioná-lo, era agendado novo exame. 

Neste estudo, foram avaliados os seguintes vasos: a) artérias umbilicais; b) artéria cere-

bral média; c) ducto venoso; d) artérias renais direita e esquerda. 

 

a) Dopplervelocimetria das artérias umbilicais (AU) 

O dispositivo de Doppler colorido sempre foi utilizado na avaliação dopplervelocimé-

trica das AU, permitindo melhor identificação da inserção placentária do vaso. Optou-se pelo 

estudo da AU na porção próxima à inserção placentária,128 visando evitar medidas em seg-

mentos do cordão que pudessem apresentar maior resistência, secundária à sua compressão 

pelo feto.1 Para a obtenção dos índices dopplervelocimétricos foi utilizada a demarcação ma-

nual de três ciclos cardíacos consecutivos e uniformes, e o equipamento realizou o cálculo do 

IP. Foi caracterizado como valor anormal o valor do IP da AU acima do percentil 95 para a 

idade gestacional.7 A Figura 8 representa um exemplo da dopplervelocimetria da AU com IP 

< p95 (à esquerda) e com IP > p95 (à direita). 

 

  

Figura 8. Imagens ultrassonográficas das artérias umbilicais. 
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b) Dopplervelocimetria da artéria cerebral média (ACM) 

O polígono de Willis é constituído por uma considerável rede anastomótica entre as ar-

térias carótidas internas e vertebrais. As artérias cerebrais posteriores se originam da artéria 

basilar, que é o vaso que se forma da anastomose das artérias vertebrais. As artérias cerebrais 

média e anterior são ramos da artéria carótida interna, sendo a primeira o ramo mais calibroso 

desse vaso. Os ramos das artérias vertebrais e carótidas internas se comunicam, posteriormen-

te, pelas artérias comunicantes anteriores. As artérias cerebrais médias, por serem os ramos 

mais calibrosos que se originam do polígono de Willis, são facilmente detectadas ao exame 

ultrassonográfico, graças ao dispositivo de Doppler colorido, auxiliar na avaliação da circula-

ção cerebral fetal (Figura 9). Uma vez identificada, pode se observar seu trajeto obliquamente 

lateral à fissura de Sylvius, apontando em direção ao globo ocular homolateral. 

Para a aquisição do traçado Doppler da ACM, inicialmente foi feito corte axial da cabe-

ça fetal no nível do tálamo e cavo do septo pelúcido. Em seguida, movia-se o transdutor até se 

observar, por uma inclinação cranial, o polígono de Willis e a pulsação das duas ACM. Com 

o auxílio do Doppler de amplitude (angioDoppler), pôde-se visualizar a maior parte do trajeto 

da artéria a ser estudada, acionando-se, em seguida, o Doppler espectral, obtendo-se as ondas 

de velocidade de fluxo. O indicador de amostra foi calibrado para um volume de amostra de 

1,0 mm6 e colocado na artéria cerebral média anterior o mais próximo possível da calota cra-

niana, antes da sua bifurcação.58 Para evitar artefatos nas ondas de fluxo obtidas, foi feita a 

correção do ângulo entre o feixe sonoro e o fluxo sanguíneo para valores entre 5o e 19o, para 

maior precisão na obtenção das medidas de velocidade. O filtro foi ajustado na frequência de 

50-100 Hz, evitando, assim, a possibilidade de perda do componente diastólico.90 Para a ob-

tenção dos índices dopplervelocimétricos foi utilizada a demarcação manual de três ciclos 

cardíacos consecutivos e uniformes. Os cálculos dos parâmetros estudados foram feitos auto-

maticamente. A curva de referência para resultados normais é aquela apresentada por Arduini 
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e Rizzo,7 sendo considerados anormais os valores abaixo do percentil 5 em determinada idade 

gestacional. 

  

 

 

Figura 9. Imagem ultrassonográfica da artéria cerebral média. 
 

 

c) Dopplervelocimetria do ducto venoso (DV) 

O ducto venoso pode ser identificado no corte transversal oblíquo, na parte superior do 

abdome fetal, no mesmo nível em que a veia umbilical é visível (Figura 10). O vaso foi avali-

ado em sua origem.81 A onda de velocidade de fluxo do DV foi identificada e avaliada por 

meio de uma visão ventral média sagital direita fetal, obtida durante um período de quiescên-

cia fetal, aumentando-se a visão fetal em 75% da tela, identificando-se o DV como um vaso 

em continuidade com a veia umbilical anteriormente à entrada ao átrio direito contíguo com a 

veia cava inferior.81 Tomou-se o cuidado de diferenciar a onda de velocidade de fluxo do DV 

com a porção intra-hepática da veia umbilical e a veia cava inferior. O dispositivo de mapea-

mento colorido é indispensável na identificação do DV, devido ao seu trajeto curto e ao turbi-

lhonamento do fluxo sanguíneo nesse vaso, como consequência do seu menor calibre em rela-

ção ao da veia umbilical e da sua forma cônica ou de trompete, como é usualmente descrito na 

literatura.114 
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A abertura do caliper foi mantida entre 1 e 2 mm, na porção média do DV. O ângulo en-

tre o feixe ultrassônico e a direção do fluxo utilizado foi menor de 50 graus,7,81 com filtro mé-

dio de 50 Hertz. O tamanho da amostra foi ajustado adequadamente ao tamanho do vaso com 

a finalidade de se evitar a interferência de outros tecidos e vasos da proximidade. Para cada 

paciente, foram obtidas três ondas de velocidades de fluxo consideradas satisfatórias. Os re-

sultados foram considerados anormais mediante valor superior ao percentil 95 da população 

normal, correspondente à IG.68 

 

 

Figura 10. Imagem ultrassonográfica do ducto venoso. 
 

 

d) Dopplervelocimetria das artérias renais (AR) 

Para a avaliação da velocidade do sangue das AR, na avaliação em planos coronais do 

feto se identificaram a aorta abdominal e as artérias ilíacas comuns. Após essa etapa, utilizou-

se o Doppler de amplitude para a identificação das artérias renais (Figura 11). Acionou-se, 

então, o Doppler pulsado (espectral) para a obtenção das ondas de velocidade de sangue na 

artéria renal. O volume da amostra foi calibrado entre 1 mm e 2 mm e posicionado no centro 

da artéria renal, em seu terço médio. Para evitar artefatos dos espectros de velocidade, mante-

ve-se o ângulo entre o feixe de insonação e a trajetória do fluxo em valores abaixo de 

60º7 (variaram de 0º a 52º). Em todos os casos, o filtro Doppler foi ajustado entre 50 Hz e 100 
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Hz, para evitar a perda do componente diastólico do fluxo.160 Os cálculos dos parâmetros do 

Doppler foram obtidos pelo modo automático (com utilização do programa próprio do apare-

lho), com a imagem congelada após a obtenção de pelo menos três ondas com aspecto seme-

lhante, pela média aritmética de três ondas consecutivas.106 

 

   

Figura 11. Imagens ultrassonográficas das artérias renais. 
 

 

4.3.2.1.5 Avaliação da profundidade 

Imediatamente antes da aquisição volumétrica do rim (Figura 12) foi aferida a menor 

distância entre a sonda e os cortes do rim avaliado (em centímetros).  

 

 

Figura 12. Imagem ultrassonográfica da medida da profundidade. 
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4.3.2.1.6 Avaliação do volume renal 

Para a avaliação tridimensional de cada rim, foi realizada varredura em tempo real com 

transdutor convexo volumétrico de 4,0 MHz a 8,0 MHz do mesmo aparelho associado ao Po-

wer Doppler. A aquisição foi realizada em corte coronal, com a artéria renal posicionada per-

pendicularmente à sonda no plano de corte principal, o rim fetal o mais próximo ao transdutor 

e a coluna distalmente para evitar sombra acústica (Figuras 13 e 14). A avaliação volumétrica 

foi obtida pelo método VOCAL que se constitui de um programa acoplado ao aparelho Volu-

son 730 Expert, com rotação de 30º após delineamento dos contornos do rim. 

 

 

Figura 13. Corte coronal: imagem ultrassonográfica em que se avalia o rim fetal ao Power Doppler. A seta maior 
indica a artéria renal, e as setas menores indicam os limites do rim. 
 
 
 

 

Figura 14. Corte coronal: a imagem foi obtida com a artéria renal avaliada perpendicularmente à sonda abdomi-
nal no plano de corte principal (imagem superior à esquerda). Para o cálculo do volume renal, utilizou-se o mé-
todo VOCAL (imagem inferior à direita). 
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Depois de realizada a varredura tridimensional, a imagem ultrassonográfica foi apresen-

tada em três diferentes planos ortogonais: um longitudinal (superior à esquerda da tela), um 

transversal (superior à direita da tela) e um frontal ou coronal (inferior à esquerda da tela). A 

seguir, selecionou-se a tecla VOCAL do aparelho com modo de delimitação manual e ângulo 

de rotação de 30 em 30 graus. Os contornos do rim foram demarcados com a ajuda de um 

calibrador de medidas. De acordo com essa técnica, elege-se o primeiro plano ortogonal como 

referencial, em que são ajustados os polos superior e inferior, e inicia-se o delineamento ma-

nual do rim. Essa imagem é rodada em torno de seu eixo em seis planos consecutivos e, dessa 

etapa, o programa fornece a imagem volumétrica tridimensional, com o volume representado 

em centímetros cúbicos (cm3), e os índices de vascularização: Índice de vascularização (IV), 

Índice de fluxo (IF), Índice de vascularização e fluxo (IVF) em porcentagem, os quais consti-

tuem o histograma Power Doppler tridimensional. 

O volume tridimensional é formado por unidades básicas chamadas voxels. O voxel 

contém todas as informações sobre a escala de cinza e de cor. O IV, expresso em porcenta-

gem, mede o número de voxels coloridos do volume estudado e representa os vasos sanguí-

neos. O IF mede os voxels coloridos e mostra a velocidade do fluxo expressa em número ab-

soluto. O IVF reflete a combinação das informações dos dois índices anteriores.
62 

No cálculo foi considerada a média dos volumes dos rins direito e esquerdo. 

A regulagem do aparelho foi padronizada para todas as avaliações, como utilizada por 

Yoshisaki,182 a saber: 

- Regulagem da imagem bidimensional: harmônica: média; persistência: 2; frequência 

de linhas: baixa; contraste: 7; realce: 2; rejeição: 0; escala de cinza: 2. 

- Regulagem do Power Doppler: PRF: 0,3 Khz; WMF: baixa; qualidade: normal; força 

espectral: 100%; frequência: baixa. 
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Quando o feto se apresentava em posição não propícia e na impossibilidade de reposici-

oná-lo, era agendado novo exame. O ângulo utilizado para aquisição volumétrica variou de 

30º a 60º, que foi adaptado ao tamanho do rim avaliado. 

 

4.3.2.1.7 Quantificação da vascularização renal 

O estudo da quantificação da vascularização renal fetal foi feito por ultrassonografia tri-

dimensional (USG3D), pelo método VOCAL, acoplado ao Power Doppler. Para isso, usou-se 

o Power Doppler com “pre-settings” estabelecidos anteriormente, obteve-se o volume após 

delineamento dos contornos do rim a cada 30º e foram calculados o IV, o IF e o IVF. Esses 

índices são calculados automaticamente pelo programa do aparelho ultrassonográfico, após o 

desenho do volume pela técnica rotacional (Figura 15). No cálculo foi considerada a média 

dos valores do IV, do IF e do IVF dos rins direito e esquerdo. 

 

 

Figura 15. Imagem da tela fornecida pelo programa acoplado ao Power Doppler após a aquisição do volume 
renal para a quantificação da vascularização renal. 
 

 
4.3.3 Registro dos dados coletados 

 

Os dados coletados na anamnese e nas avaliações ultrassonográficas foram registrados 
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em formulário próprio ao protocolo do estudo (Anexo C), e posteriormente tabulados para as 

análises estatísticas.  

Os achados ultrassonográficos em relação ao IP das AU, da ACM e do DV permitiram, 

de acordo com as curvas de normalidade utilizadas na Clínica Obstétrica do HCFMUSP, a 

subdivisão da amostra deste estudo em quatro grupos, a saber: 

- Grupo 1 – Achados normais para IP AU, IP ACM e IP DV; 

- Grupo 2 – Achados alterados para IP AU e normais para IP ACM e IP DV; 

- Grupo 3 – Achados alterados para IP AU e para IP ACM e normais para IP DV;  

- Grupo 4 – Achados alterados para IP AU, IP ACM e IP DV. 

Para tanto, consideraram-se alterados: 

- IP AU acima do percentil 95;7 

- IP ACM abaixo do percentil 5;7 

- IP DV acima do percentil 95.68 

 

4.3.4 Análise estatística 

 

Foi realizada, inicialmente, análise descritiva dos dados coletados. Para testar a norma-

lidade, foi utilizado o teste de Kolmogorov-Smirnov para análise das curvas de dispersão. As 

variáveis testadas estão descritas a seguir: 

- Idade Gestacional (IG); 

- Peso 

- Índice de Líquido Amniótico (ILA); 

- Índice de Pulsatilidade das artérias umbilicais (IP AU); 

- Índice de Pulsatilidade da artéria cerebral média (IP ACM); 

- Índice de Pulsatilidade do ducto venoso (IP DV); 
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- Média do Índice de Pulsatilidade das artérias renais direita e esquerda (IP AR); 

- Média da profundidade dos rins direito e esquerdo; 

- Média do volume renal tridimensional dos rins direito e esquerdo; 

- Média da avaliação da vascularização renal dos rins direito e esquerdo: Índice de vas-

cularização (IV), Índice de fluxo (IF), Índice de vascularização e fluxo (IVF). 

Para simplificar a leitura, a partir deste ponto, os termos “média do IP das AR”, “média 

da profundidade renal”, e “média do volume renl” serão apresentados, respectivamente, como 

“IP das AR”, “profundidade renal” e “volume renal”. 

Para resumir as variáveis quantitativas, foram utilizadas as medidas descritivas: média, 

mediana, desvio-padrão, valor mínimo e valor máximo, e as variáveis qualitativas foram apre-

sentadas por frequências absolutas (n) e relativas (%).  

Para quantificar a correlação entre duas variáveis numéricas, foi utilizado o Coeficiente 

de Correlação de Spearman (rho) e, quando controlada por outras variáveis, usou-se o Coefi-

ciente de Correlação Parcial (rho parcial). 

Os índices de vascularização (IV, IF e IVF), o volume renal, a profundidade renal e o IP 

das AR foram comparados em relação aos quatro grupos (descritos no item 4.3.3), com o uso 

do teste não paramétrico de Kruskal-Wallis. Para as situações de significância do teste de 

Kruskal-Wallis, foram realizados testes de comparações múltiplas (comparações 2 a 2), con-

trolando a taxa de erro tipo I.  

O nível de significância adotado foi de 5% (α = 0,05; p < 0,05).  

Para os cálculos estatísticos, utilizou-se o programa IBM SPSS versão 20.  

 

4.3.5 Caracterização da população estudada 

 

Foram inicialmente incluídas no estudo 85 pacientes. Duas (2,4%) foram excluídas por-
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que os fetos apresentavam rim único; outra (1,2%) por ter feito uso de corticoterapia antes da 

primeira avaliação ultrassonográfica; e uma última (1,2%) por impossibilidade técnica de ava-

liação dos rins fetais e da realização da dopplervelocimetria devido à obesidade materna. A 

amostra final foi constituída de 81 pacientes, caracterizadas na Tabela 1. 

 

Tabela 1. Caracterização de amostra composta de 81 gestantes de fetos com 
restrição do crescimento fetal – RCF (HCFMUSP. Dezembro de 2010 a de-
zembro de 2012). 

Variáveis n % 

 
Número de gestações 

Primigestas 27 33,3 
Secundigestas 24 29,6 
Tercigestas ou mais 30 37,1 

    
 

Paridade 

Nulíparas 38 46,9 
Primíparas 23 28,4 
Secundíparas 14 17,3 
Multíparas 6 7,4 

    
 

Doenças maternas 

0 9 11,2 
1 30 37,0 
2 25 30,9 
3 ou mais 17 20,9 

 

 

Em suma, a IG variou de 23 a 37 semanas. Quase a metade delas era nulípara (46,9%), e a 

maioria apresentava uma ou mais doenças maternas (88,8%), conforme descritas na Tabela 2. 

 

Tabela 2. Distribuição das frequências de doenças maternas apresentadas isolada ou associadamente por 72 gestan-
tes de fetos com restrição do crescimento fetal – RCF (HCFMUSP. Dezembro de 2010 a dezembro de 2012). 

Doenças maternas n %  Doenças maternas n % 

Doenças hipertensivas 58 80,5  Diabete melito tipos I ou II 2 2,8 
Nefropatias 12 16,7  Tabagismo 2 2,8 
Cardiopatias 8 11,1  Mutação do fator V de Leiden 1 1,4 
Asma 8 11,1  Vasculite 1 1,4 
Diabete gestacional 7 9,7  Toxoplasmose 1 1,4 
Trombofilia 5 6,9  Deficiência de proteína S 1 1,4 
Hipotireoidismo 5 6,9  Câncer de mama 1 1,4 
SAAF 4 5,5  Deficiência de alfa-1-antitripsina 1 1,4 
Anemias 3 4,2  HIV-positiva 1 1,4 
Doenças autoimunes 3 4,2  Febre reumática 1 1,4 
Depressão 2 2,8  Hepatite C 1 1,4 
Plaquetopenia 2 2,8  Talassemia 1 1,4 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 RESULTADOS 
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5 RESULTADOS 

 

5.1 Descrição das variáveis estudadas 

 

Na Tabela 3 estão descritas as medidas das variáveis quantitativas, bem como os Coefi-

cientes de Correlação (rho) dessas variáveis em com a IG e com a profundidade renal. 

 

Tabela 3. Medidas descritivas das variáveis quantitativas estudadas em 81 gestantes de fetos com restrição do 
crescimento fetal – RCF e coeficientes de correlação (rho) dessas variáveis com a idade gestacional e com a 
profundidade renal, com respectivos valores calculados de p. 

 

 

Variáveis 

Medidas descritivas Coeficientes de correlação 

 

Média 

 

Mediana 

 

Desvio- 

padrão 

 

Mínimo 

 

Máximo 

Idade Gestacional Profundidade  

renal  

rho valor de 
p 

rho valor 
de p 

IG (semanas) 32,53 33,14 3,50 23,71 37,00 - - 0,03 0,789 

Peso (gramas) 1.374,31 1.423,00 547,38 256,00 2.535,00 0,82 < 0,001 0,06 0,580 

ILA (milímetros) 9,55 9,45 3,55 1,83 19,13 0,03 0,728 -0,09 0,415 

IP AU 2,24 1,77 1,69 0,80 9,52 -0,65 < 0,001 -0,15 0,181 

IP ACM 1,36 1,30 0,38 0,72 2,65 -0,11 0,350 -0,16 0,165 

IP DV 0,74 0,71 0,26 0,25 1,51 -0,21 0,054 -0,06 0,592 

IP AR 2,43 2,39 0,41 1,50 3,44 0,07 0,506 0,02 0,851 

Profundidade renal 3,58 3,42 0,82 2,31 6,17 0,03 0,789 - - 

Volume renal 8,69 8,54 3,43 1,90 18,90 0,51 < 0,001 0,06 0,609 

IV renal 1,85 1,57 1,58 0,05 7,75 0,11 0,334 -0,36 0,001 

IF renal 27,93 28,29 5,06 19,04 40,0 0,17 0,131 -0,32 0,004 

IVF renal 1,29 0,96 1,13 0,03 5,18 0,15 0,154 -0,36 0,001 

 

 

Esses achados revelaram correlações significativas positivas da IG com o peso (rho = 

0,82; p < 0,001) e com o volume renal (rho = 0,51; p < 0,001), ou seja, quanto maior a IG, 

maior o peso e maior o volume renal. A IG também mostrou correlação significativa, porém 

negativa, com o IP AU (rho = -0,65; p < 0,001), ou seja, quanto menor a IG, maior o IP AU. 

Já a profundidade renal apresentou correlação significativa negativa, ainda que moderada, 
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com todos os índices de vascularização renal, ou seja, quanto maior a profundidade renal, 

menor o IV, (rho = -0,36; p = 0,001), o IF (rho = -0,32; p = 0,004) e o IVF (rho = -0,36; p = 

0,001) renais. Por fim, observou-se tendência (p = 0,054) de a IG correlacionar-se negativa-

mente com o IP DV (rho = -0,21; p = 0,054), o que significaria que quanto menor a IG, maior 

o IP DV. 

Todos os achados acima são esperados e já descritos na literatura.7,25,26,62 

 

5.2 Análises de correlação dos índices de pulsatilidade das AU, da ACM, do DV e das 

AR, do volume renal e dos índices de vascularização renal com o ILA e os índices de pul-

satilidade 

 

Nas Tabelas 4 a 7 estão apresentadas as análises de correlação do ILA e dos índices de 

pulsatilidade das AU, da ACM e do DV com os índices de pulsatilidade das AR, com o volu-

me renal e com os índices de vascularização renal (IV, IF e IVF).  

 
 
 
 
Tabela 4. Coeficientes de correlação parcial (rho) dos índices de pulsatilidade 
das AR, do volume renal e dos índices de vascularização renal com o ILA, e 
respectivos valores calculados de p. 

 

Parâmetros 

Coeficientes de correlação  

com o ILA 

rho valor de p 

IP artérias renais 0,03 0,816 

Volume renal(a) 0,08 0,475 

IV renal(b) 0,30 0,006 

IF renal(b) 0,003 0,976 

IVF renal(b) 0,29 0,009 

(a) rho parcial com controle pela idade gestacional.  

(b) rho parcial com controle pela profundidade renal. 
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Tabela 5. Coeficientes de correlação parcial (rho) dos índices de pulsatilidade 
das AR, do volume renal e dos índices de vascularização renal com o IP das 
AU, e respectivos valores calculados de p. 

 

Parâmetros 

Coeficientes de correlação  

com o IP das  

artérias umbilicais 

rho valor de p 

IP artérias renais(a) -0,01 0,909 

Volume renal(a) -0,11 0,329 

IV renal(c) -0,15 0,166 

IF renal(c) -0,09 0,408 

IVF renal(c) -0,14 0,201 

(a) rho parcial com controle pela idade gestacional.  

(c) rho parcial com controle pela idade gestacional e pela profundidade renal. 
 
 
 
 
 
Tabela 6. Coeficientes de correlação parcial (rho) dos índices de pulsatilidade 
das AR, do volume renal e dos índices de vascularização renal com o IP da 
ACM, e respectivos valores calculados de p. 

 

Parâmetros 

Coeficientes de correlação  

com o IP da artéria  

cerebral média 

rho valor de p 

IP artérias renais 0,01 0,892 

Volume renal(a) 0,04 0,753 

IV renal(b) 0,11 0,311 

IF renal(b) 0,05 0,668 

IVF renal(b) 0,11 0,302 

(a) rho parcial com controle pela idade gestacional.  

(b) rho parcial com controle pela profundidade renal. 
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Tabela 7. Coeficientes de correlação parcial (rho) dos índices de pulsatilidade 
das AR, do volume renal e dos índices de vascularização renal com o IP do 
DV, e respectivos valores calculados de p. 

 

Parâmetros 

Coeficientes de correlação  

com o IP do  

ducto venoso 

rho valor de p 

IP artérias renais(a) 0,005 0,965 

Volume renal(a) -0,15 0,169 

IV renal(b) -0,41 < 0,0001 

IF renal(b) -0,42 < 0,0001 

IVF renal(b) -0,45 < 0,0001 

(a) rho parcial com controle pela idade gestacional.  

(b) rho parcial com controle pela profundidade renal. 
 
 
 

 

De acordo com as tabelas acima, foram observadas correlações positivas significativas 

do IV renal (rho = 0,30; p = 0,006) e do IVF renal (rho = 0,29; p = 0,009), indicando que es-

ses índices de vascularização renal foram tanto menores quanto menor o ILA (Tabela 4). 

Foram observadas correlações negativas significativas do IV renal (rho = -0,41; p < 

0,0001), do IF renal (rho = -0,42; p < 0,0001) e do IVF renal (rho = -0,45; p < 0,0001) com o 

IP do DV (Tabela 7). 

 

5.3 Análise comparativa do volume renal e dos índices de vascularização renais nos 

diferentes grupos, de acordo com o perfil hemodinâmico fetal 

 

A distribuição das gestantes nos quatro grupos compostos de acordo com o perfil hemo-

dinâmico fetal está ilustrada na Figura 16, na qual se observa que a maioria dos fetos (60,5%) 

apresentava alteração no IP das AU e da ACM, com IP do DV normal.  
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Figura 16. Representação gráfica da distribuição das gestantes de acordo com o perfil hemodinâmico fetal. 
 

 

 

As medidas descritivas de cada grupo relativas à idade gestacional e à profundidade re-

nal se encontram na Tabela 8, acompanhadas dos valores calculados de p pelo teste de 

Kruskal-Wallis. Os grupos apresentaram diferença significativa a um nível de 5% (p = 0,047) 

em relação à IG. 

No entanto, os testes de comparações múltiplas (Tabela 9) não revelaram diferenças 

significativas nas comparações 2 a 2 entre os grupos. Logo, não há indícios para acreditar que 

os grupos difiram em relação à IG.  

 

 

  

Grupo 1  (n = 10) Grupo 2  (n = 11) Grupo 3  (n = 49) Grupo 4  (n = 11)

12,4% 13,6%

60,5%

13,6%
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Tabela 8. Medidas descritivas relativas à idade gestacional e à profundidade renal dos quatro grupos de estudo e 
valores calculados de p na comparação entre os grupos. 

 Parâmetros Grupos Mínimo Máximo Mediana Média Desvio-
padrão 

Valor de p* 

 

Idade gestacional 

1 26,29 36,71 35,21 33,87 3,28  

0,047 
2 25,29 36,57 30,86 31,29 3,89 
3 23,71 37,00 34,29 32,93 3,57 
4 28,57 34,43 30,00 30,78 2,08 

        
 

Profundidade renal 

1 2,53 4,66 3,76 3,60 0,86  

0,392 
2 2,37 4,89 3,30 3,36 0,73 
3 2,31 6,17 3,67 3,70 0,86 
4 2,32 4,55 3,23 3,26 0,56 

(*) Teste não-paramétrico de Kruskal-Wallis. 

 

 

Tabela 9. Valores calculados de p nos testes de comparações múlti-
plas para a idade gestacional. 

Grupos 
IV renal 

Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Grupo 4 

Grupo 1 - 0,626 0,999 0,117 

Grupo 2 0,626 - 0,999 0,999 

Grupo 3 0,999 0,999 - 0,126 

Grupo 4 0,117 0,999 0,126 - 

 

 

 

As medidas descritivas de cada grupo relativas ao IP AR, ao volume renal e aos índices 

de vascularização renal se encontram na Tabela 10, acompanhadas dos valores calculados de 

p pelo teste de Kruskal-Wallis. Foram evidenciadas diferenças significativas entre os grupos 

em relação ao IV renal (p = 0,020) e ao IVF renal (p = 0,015). 

Nas comparações múltiplas entre os grupos (Tabela 11), o Grupo 4 apresentou IV renal 

e IVF renal significativamente inferiores aos apresentado pelo Grupo 1 (respectivamente, p = 

0,013 e p = 0,010). Não houve diferenças entre os demais grupos nessas mesmas variáveis. 

 



5 RESULTADOS   59 

 
 

Tabela 10. Medidas descritivas relativas ao IP das artérias renais, ao volume renal e aos índices de vasculariza-
ção renal dos quatro grupos de estudo e valores calculados de p na comparação entre os grupos. 

 Parâmetros Grupos Mediana Mínimo Máximo Média Desvio-
padrão 

Valor de p* 

 

IP AR 

1 2,38 1,86 3,34 2,46 0,45  

0,997 2 2,38 1,50 3,44 2,41 0,55 
3 2,39 1,78 3,42 2,43 0,40 
4      

        
 

Volume renal 

1 9,49 4,73 15,73 9,95 3,43  

0,392 
2 8,59 4,10 11,81 7,95 2,87 
3 8,86 1,90 16,06 8,73 3,28 
4 6,56 3,36 18,90 8,06 4,60 

        
 

IV renal 

1 3,14 0,35 7,75 2,95 2,06  

0,020 
2 1,07 0,53 4,59 2,00 1,69 
3 1,57 0,05 5,44 1,82 1,47 
4 0,38 0,06 2,06 0,84 0,78 

        
 

IF renal 

1 29,04 22,68 40,0 29,55 5,32  

0,123 
2 28,80 22,01 37,68 28,93 5,20 
3 28,29 19,04 37,55 28,04 4,86 
4 21,66 19,96 31,68 24,93 5,02 

        
 

IVF renal 

1 2,23 0,17 5,18 2,14 1,37  

0,015 
2 0,70 0,36 3,11 1,36 1,14 
3 0,94 0,03 4,16 1,28 1,09 
4 0,24 0,03 1,26 0,53 0,48 

(*) Teste não paramétrico de Kruskal-Wallis. 
 
 

 

Tabela 11. Valores calculados de p nos testes de comparações múltiplas para IV renal e IVF renal. 

Grupos 
IV renal IVF renal 

Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Grupo 4 Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Grupo 4 

Grupo 1 - 1,000 0,535 0,013 - 1,000 0,369 0,010 

Grupo 2 1,000 - 1,000 0,223 1,000 - 1,000 0,204 

Grupo 3 0,535 1,000 - 0,150 0,369 1,000 - 0,173 

Grupo 4 0,013 0,223 0,150 - 0,010 0,204 0,173 - 
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6 DISCUSSÃO 
 

Até o momento, este parece ser o primeiro estudo em que foram avaliados o volume re-

nal e os índices de vascularização renal de fetos com RCF pela técnica de USG3D – Power 

Doppler, com o método VOCAL, relacionando-os com parâmetros da dopplervelocimetria 

das AU, da ACM e do DV.  

Em síntese, nas análises de correlação, observamos que: 

- não houve correlação do IP AR nem do volume renal com os achados dopplerveloci-

métricos das AU, da ACM e do DV;  

- não houve correlação entre os índices de vascularização renal IV e IVF e os achados 

dopplervelocimétricos das AU e da ACM; 

- houve correlação negativa significativa do IP DV com os índices de vascularização re-

nal IV e IVF; 

- houve correlação positiva significativa do ILA com os índices de vascularização IV e 

IVF. 

Sabe-se que fetos com IP DV alterado são os mais acometidos hemodinamicamente e 

tendem a ter maior comprometimento da vascularização periférica.9,14-16,21  

A falência hemodinâmica fetal é a via final desse processo. É reconhecida pela alteração 

do sistema venoso, que pode refletir o aumento da pressão no átrio direito e a diminuição da 

força de contração do coração durante os estágios terminais da desnutrição fetal. Alguns auto-

res20,31,61,92,125 demonstraram que o IP DV apresenta associação tanto com a elevação da tro-

ponina T cardíaca fetal quanto com o pH ao nascimento. A alteração no sistema venoso fetal é 

sinal de gravidade nos fetos com insuficiência placentária, podendo ser indicador de falência 

de múltiplos órgãos. Portanto, níveis elevados da troponina T cardíaca fetal ao nascimento se 

associam ao aumento do IPV DV, indicando disfunção do miocárdio nesses fetos.117 
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Em efeito, em situações de grave comprometimento placentário, os mecanismos com-

pensatórios podem não ser suficientes para manter o metabolismo fetal, e a oxigenação do 

miocárdico se torna insuficiente para promover contratilidade adequada e ejeção efetiva de 

sangue, o que resulta em redução no débito cardíaco e consequente aumento na pressão veno-

sa central,92 ocasionando aumento do IP quando o DV é avaliado por dopplervelocimetria. A 

menor contratilidade cardíaca leva à menor perfusão renal, refletindo-se em diminuição dos 

índices de vascularização e, consequentemente, menor produção urinária nesses fetos. A taxa 

de produção urinária diminuída leva ao oligoâmnio. 

A diminuição da perfusão renal observada nesses fetos justificaria lesão glomerular e 

menor reserva nefrônica, levando a maior chance de desenvolvimento de hipertensão na vida 

adulta. Diversos estudos demonstraram que fetos com RCF têm maior chance de desenvolver 

hipertensão na vida adulta.16,17,138 A origem da hipertensão pode ser a hipoperfusão renal pre-

sente na vida intrauterina desses fetos.14 Postula-se que hipoperfusão renal, por sua vez, de-

corra do aumento de resistência nas artérias renais devido à vasoconstrição dos territórios pe-

riféricos a favor da vasodilatação dos territórios nobres quando há insuficiência placentária.102 

Como já foi discutido, a falência miocárdica presente nos fetos hemodinamicamente mais 

comprometidos poderia também levar à diminuição do fluxo renal e consequente perda nefrô-

nica. Em nosso estudo, as principais correlações foram estabelecidas entre os índices de vas-

cularização renal e os IP DV, sugerindo que alterações mais graves da vascularização renal 

estão associadas a quadro fetal hemodinâmico mais comprometido. A remodelação cardíaca 

observada em fetos com RCF persiste durante a infância e tem sido apontada como a principal 

causa para a elevada morbidade e mortalidade cardiovascular observada nesses indiví-

duos.11,14 As adaptações observadas nos fetos com crescimento restrito produzem efeitos so-

bre a tolerância do miocárdio à hipoxemia,144 prejudicando a recuperação da pressão ventricu-

lar esquerda pós-isquêmica em descendentes do sexo masculino.157 Estudos em modelos ani-
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mais demonstram maiores taxas de apoptose dos cardiomiócitos em animais submetidos a 

hipóxia crônica,10 com maior desenvolvimento de doenças cardíacas a partir da redução da 

tolerância a eventos isquêmicos.87 Em fetos com RCF, a perda do mecanismo de controle car-

diovascular persiste após o nascimento e provoca alterações na pressão arterial e flutuação na 

frequência cardíaca, que pode ser a base de diversas doenças metabólicas e cardiovasculares.8  

Não observamos correlação entre os índices de vascularização e os achados dopplerve-

locimétricos das AU e da ACM. Mari et al.95 realizaram um estudo transversal retrospectivo 

com 30 fetos com RCF com peso abaixo do percentil 3 e com idade gestacional que variou de 

23 semanas e 1 dia a 32 semanas e 5 dias e avaliaram o último valor do IP da ACM; os auto-

res argumentam que, em estágios finais da doença, o IP pode se tornar anormalmente baixo 

(perda do mecanismo de compensação). 

Um ponto intrigante a ser discutido é que encontramos correlação entre os índices de 

vascularização avaliados à USG3D e o IP DV, mas não entre o IP AR e o IP DV e o IP ACM, 

o que seria esperado se considerarmos a resposta fetal que, classicamente, altera primeiro a 

AU, depois a ACM. Enquanto o IP AR indica a resistência ao fluxo nos rins, a avaliação tri-

dimensional indica o fluxo e a vascularização presentes nesse órgão. Se considerarmos a res-

posta descrita por Konje et al.,82 esperaríamos observar relação da resistência renal com o 

fluxo, e desse com a vasodilatação cerebral. No entanto, alguns autores descrevem outros flu-

xos possíveis de adaptação à hipóxia fetal. 

Unterscheider et al.170 analisaram, prospectivamente, 1.116 gestações com RCF, procu-

rando avaliar a sequência de alterações na dopplervelocimetria de múltiplos vasos fetais e 

correlacioná-las com padrões de deterioração da vitalidade. Argumentaram que existe a se-

quência clássica de anormalidades das AU, ACM e DV, mas que não é mais frequente que 

qualquer outro padrão em potencial. Foram analisados seis padrões de deterioração ao Dop-

pler, e constatou-se que as alterações nas AU e ACM permaneceram como os preditores mais 
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fortes para resultados adversos, com benefício apenas marginal no acréscimo do Doppler do 

DV e demais índices cardíacos. Os autores questionam se realmente existiria uma sequência 

lógica de deterioração da circulação fetal, ou se cada feto teria uma adaptação conforme os 

parâmetros basais pré-existentes. 

Em estudo prospectivo com 121 fetos com diagnóstico de RCF e fluxo anormal de AU, 

Baschat et al.18 analisaram a relação entre as anormalidades de fluxo, arterial e venoso, e os 

desfechos perinatais. Os fetos foram divididos em três grupos: fetos com alteração apenas no 

fluxo das AU, fetos com sinais de centralização e fetos com qualquer alteração de fluxo em 

território venoso (veia cava inferior, ducto venoso ou veia umbilical). Embora não tenham 

encontrado diferenças no índice de Apgar entre os grupos, a gasometria de sangue arterial 

mostrou deterioração significativa com progressão das anormalidades no Doppler. A centrali-

zação fetal foi associada com valores baixos de pO2, enquanto fetos com alterações no territó-

rio venoso apresentaram menores índices de pH e excesso de base (BE). Observaram que 

houve normalização do IP ACM em alguns casos, predominantemente naqueles com alteração 

na circulação venosa. Sugeriram, assim, que em casos com alteração grave de fluxo em AU 

(DZ ou DR), os fetos devem ser avaliados por meio da dopplervelocimetria venosa, uma vez 

que, nesses casos, o IP ACM normal é sugestivo de que o feto previamente centralizado tenha 

perdido a capacidade de redistribuição da sua circulação. Isso poderia justificar o fato de não ter 

havido correlação do IP AR com os achados dopplervelocimétricos das AU, da ACM e do DV. 

Outra possibilidade para não termos encontrado associação é que, como se trata de fetos 

com restrição de crescimento e em sua maioria com ACM alterada (60,5%), a correlação pos-

sível com esse parâmetro poderia estar alterada. Cosmi et al.53 e Turan et al.167 ilustraram 

comportamento fetal diferente em seus estudos, e defendem que, em muitos casos, a deterio-

ração hemodinâmica fetal progride lentamente ou nem avança, mesmo frente à disfunção pla-

centária já instalada. 
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Em situações de grave comprometimento placentário, os mecanismos compensatórios 

não são suficientes para manter o metabolismo fetal, e a oxigenação do miocárdico se torna 

insuficiente para promover contratilidade adequada e ejeção efetiva de sangue, o que resulta 

em redução no débito cardíaco e consequente aumento na pressão venosa central,92 ocasio-

nando aumento do IP quando o DV é avaliado por dopplervelocimetria.  

Na comparação que realizamos entre os grupos formados de acordo com o perfil hemo-

dinâmico, as alterações nos índices de vascularização renal ocorreram proporcionalmente ao 

avanço da gravidade do quadro hemodinâmico, ou seja, as médias dos IV e IVF renal foram, 

respectivamente, de 2,95+2,06 e 2,14+1,37 para o Grupo 1 (sem alterações nos parâmetros 

estudados); 2,00+1,69 e 1,36+1,14 para o Grupo 2 (alterações nas AU); 1,82+1,47 e 

1,28+1,09 para o Grupo 3 (alterações nas AU e na ACM); e 0,84+0,78 e 0,53+0,48 para o 

Grupo 4 (alterações nas AU, na ACM e no DV). Esses índices foram significativamente me-

nores nos fetos do Grupo 4, porém apenas na comparação com o Grupo 1. O fato de não te-

rem sido encontradas diferenças entre os demais grupos talvez se deva à grande variância des-

ses índices dentro de cada grupo.  

 

6.1 ILA 

 

As análises de correlação deste estudo demonstraram que quanto menores as médias de 

IV e de IVF, menor o ILA. Essa correlação entre os índices de vascularização renal e o ILA 

nos faz pensar que o oligoâmnio seja consequência da diminuição da vascularização renal. No 

estudo de Bernardes et al.,29,30 as medidas dos índices de vascularização renal foram utilizadas 

na avaliação da vascularização renal fetal nos casos de suspeita de obstrução renal fetal, e 

concluiu-se que os índices de vascularização renal fetal foram significativamente menores nos 

fetos que desenvolveram insuficiência renal. 
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Os resultados do nosso estudo sugerem que, em fetos com RCF que apresentam aumen-

to do IP DV com diminuição da perfusão renal, há menor diurese fetal e consequente redução 

no volume de LA. 

Em estudo com 14 fetos com oligoâmnio pareados com fetos-controle, Scott et al.152 ob-

servaram correlação inversa entre o ILA e o IP AR, mas foi o IP da ACM que diferenciou 

fetos com oligoâmnio com e sem evolução adversa. Ao contrário desses autores, não encon-

tramos correlação entre o IP AR e o ILA. Stigter et al.157 utilizaram o IP AR para avaliação da 

vitalidade fetal, e não encontraram correlação entre esse índice e o pH dos vasos do cordão 

umbilical, o peso ao nascimento e o ILA corrigido para a IG em 16 fetos entre a 26ª e a 35ª 

semanas gestacionais, com severa RCF; mas devemos levar em consideração que a amostra 

avaliada foi muito pequena. Oz et al.127 relataram que o Doppler da AR é mais preditivo de 

oligoâmnio do que o IR da AU, e que a velocidade diastólica reduzida da AR sugere que a 

impedância arterial aumentada é fator importante para o desenvolvimento de oligoâmnio em 

gestações pós-termo. Akin et al.2 avaliaram 60 gestações com oligoâmnio ou com polidrâmnio e 

50 gestações normais, no intuito de avaliar a relação entre resultados dopplervelocimétricos das 

AR e ILA anormais, e identificaram aumento significativo na resistência das AR no grupo de 

gestações com oligoâmnio. Em gestações normais, Benzer et al.23 observaram que há aumento 

do IP AR em estágio precoce da gestação antes do desenvolvimento de oligoâmnio.  

Konje et al.82 avaliaram 17 fetos com RCF severa, oligoâmnio e IP AU alterado, no sen-

tido de determinar o curso de tempo para quantificar o fluxo de volume na ACM e alterações 

no IP ACM que pudessem definir a indicação de intervenção precoce antes da ocorrência de 

reversão do fluxo compensatório, considerando que, nos casos de RCF grave associada à hi-

poxemia, ocorre vasodilatação da ACM quando há aumento da impedância ao fluxo das AU e 

AR do feto. Observaram que essa reversão é um evento súbito e que está associada com pior 

prognóstico, e concluíram que predizer a sua ocorrência pelos índices dopplervelocimétricos é 
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tarefa difícil, uma vez que essas alterações podem ocorrer muito rapidamente. Por outro lado, 

observaram que as alterações no fluxo volumétrico são mais lentas e de ocorrência mais pre-

coce do que alterações nos IP AU, independentemente de alterações na ACM, o que os levou 

a sugerir que o fluxo volumétrico seria informação mais útil para a predição de reversão adap-

tativa iminente e, portanto, de parto precoce. 

Já foram relatadas correlações negativas entre quantidade de LA e IP AR.153,181 Como 

em nosso estudo, porém, outros autores tampouco encontraram correlações do ILA com o 

Vmax nem com o índice de resistência das AR,59,62 sugerindo que a redução do LA, isolada-

mente, não seria influenciada por alterações na resistência de AR.  

Fong et al.60 compararam 36 gestações nas quais foi observada oligoidramnia isolada 

com 28 gestações que apresentavam volume de líquido amniótico normal, entre a 24ª e a 40ª 

semanas gestacionais, e não encontraram diferenças significativas entre os grupos ao se com-

pararem o IR e a velocidade sistólica máxima das AR. Nesse mesmo estudo, tampouco houve 

correlação significativa entre o ILA e o IR ou a velocidade sistólica máxima das AR, o que 

nos sugere que a redução isolada do líquido amniótico provavelmente não se deva a alterações 

na perfusão renal. 

Morris et al.112 concluíram que os melhores parâmetros para predição da função renal 

pós-natal em casos de obstrução congênita do trato urinário inferior congênita incluem o as-

pecto do parênquima renal, o ILA e, em especial, a presença de oligoâmnio (sensibilidade de 

17% e especificidade de 79%), que ainda são os melhores preditores ultrassonográficos da 

função renal, embora o uso isolado da ultrassonografia ainda seja controverso para essa predi-

ção. Mandelbrot et al.97 relataram sensibilidade de 30% na detecção de insuficiência renal 

pós-natal a partir do ILA, enquanto a presença de oligoâmnio apresentou especificidade de 

100%. No estudo de Reinberg et al.137 foram encontradas sensibilidade de 66% e especifici-

dade de 80% na detecção de insuficiência renal pós-natal a partir da presença de oligoâmnio.  
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Não encontramos associação do IP AR com o ILA. Como discutido anteriormente, o 

mecanismo de compensação pode estar comprometido em fetos com RCF com grave acome-

timento, que apresentam comportamentos diferentes, com progressão lenta da deterioração 

hemodinâmica fetal ou até sem o avanço dessa deterioração, ainda quando a disfunção placen-

tária já esteja instalada. Esse pode ser um dos motivos de não termos encontrado essa associa-

ção. 

 

6.2 Influência da profundidade na vascularização renal 

 

Estudos in vitro demonstraram que a profundidade dos rins influencia os índices de vas-

cularização placentária,111 e que quanto maior a profundidade renal, menores os índices de 

vascularização.66,136  

De fato, a análise de correlações deste estudo evidenciou correlação negativa significa-

tiva da profundidade média dos rins direito e esquerdo com todos os três índices de vasculari-

zação (IV, IF e IVF), achados similares aos de Bernardes et al.25,26 quando analisaram a vas-

cularização renal para predizer a função renal pós-natal em fetos com suspeita de obstrução 

urinária e avaliaram a profundidade entre o probe e o córtex renal fetal.  

A atenuação na distância entre o probe do aparelho ultrassonográfico e o órgão de inte-

resse (distância essa que determina a profundidade do órgão) acontece na travessia do som no 

tecido com perda da energia e diminuição da pressão da onda em amplitude. Isso resulta da 

combinação da absorção, do espalhamento e da reflexão da onda sonora. A atenuação depen-

de da frequência de insonação e da natureza do tecido. Como o tecido celular subcutâneo va-

ria de paciente para paciente, e os fetos apresentam movimentação, o estudo da influência da 

profundidade é fundamental para a avaliação da vascularização dos órgãos fetais. Chang et 

al.46 questionaram a influência da atenuação dos tecidos maternos sobre os índices de vascula-
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rização de órgãos fetais, e, para responder a esse questionamento, Raine-Fenning et al.136 rea-

lizaram estudo experimental com a USG3D, utilizando fluxo artificial para avaliar o impacto 

da atenuação nos índices de vascularização, e todos os três se mostraram significativamente 

afetados pela atenuação em formas diferentes.  

 

6.3 Volume renal 

 

Nosso estudo não revelou qualquer correlação do volume renal com os achados dop-

plervelocimétricos das AU, da ACM e do DV. Isso permite inferir que a restrição de cresci-

mento, por si só, acarretaria a redução do volume dos rins, já bastante acometidos nesses fetos 

com RCF, e que o quadro hemodinâmico decorrente teria pouca influência, já que não foram 

observadas diferenças em relação ao volume renal entre os quatro grupos de fetos formados 

de acordo com a severidade hemodinâmica. 

 

6.4 Limites do estudo 

 

Dentre as limitações deste estudo se destaca o fato de não termos comparado os achados 

em fetos com RCF com achados em fetos normais; todavia, nossa intenção foi a de verificar 

os parâmetros estudados especificamente em fetos com RCF. Tampouco avaliamos a taxa de 

produção urinária dos fetos analisados, o que, com base em nossos achados, pode ser foco de 

estudo futuro.  

 

6.5 Considerações finais 

 

A avaliação da função renal pós-natal não foi investigada, embora faça parte de um ob-
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jetivo maior da linha de pesquisa de que faz parte o presente estudo, a ser oportunamente ex-

plorado. Em síntese, nossos achados permitiram observar que alterações no IP DV se associa-

ram com pouca vascularização renal e com diminuição do ILA. Estudos futuros que investi-

guem esses achados mais a fundo poderão contribuir para a sua compreensão mais ampla. 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. CONCLUSÃO 
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7 CONCLUSÃO 

 

Este estudo com 81 gestantes de fetos com RCF voltado a analisar os índices de vascu-

larização renal e a dopplervelocimetria desses fetos com a técnica da USG3D pelo método 

VOCAL permitiu concluir que: 

1. o índice de pulsatilidade das artérias renais variou entre 1,50 e 3,44, com média de 

2,39 + 0,41; 

2. o volume renal variou de 1,90 a 18,90, com média de 8,54 + 3,43; 

3. o IV renal variou de 0,05 a 7,75, com média de 1,57 + 1,58; o IF variou de 19,04 a 

40,0, com média de 28,29 + 5,06; e o IVF variou de 0,03 a 5,18, com média de 0,96 + 1,3; 

4. não houve correlação entre o índice de pulsatilidade das artérias renais e os índices de 

pulsatilidade das artérias umbilicais, da artéria cerebral média e do ducto venoso; 

5. não houve correlação entre o volume renal e os índices de pulsatilidade das artérias 

umbilicais, da artéria cerebral média e do ducto venoso; 

6. houve correlação negativa entre o IV renal e o IVF renal e o índice de pulsatilidade 

do ducto venoso, indicando que quanto menores esses índices de vascularização, maior o ín-

dice de pulsatilidade do ducto venoso. Não houve correlação entre os índices de vasculariza-

ção e os achados dopplervelocimétricos das artérias umbilicais e da artéria cerebral média; 

7. houve correlação positiva significativa do IV renal e do IVF renal com o ILA, indi-

cando que quanto maiores esses índices de vascularização renal, maior o ILA. Não houve 

correlação do IP das artérias renais, do volume renal e do IF renal com o ILA.  
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8 ANEXOS 

 

ANEXO A – Aprovação do Comitê de Ética Médica. 
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ANEXO B – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. 
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ANEXO C – Ficha de coleta e registro de dados. 
 
 
 

(etiqueta)   

   

 

 

Paridade:  

  

Antecedentes:  

  

  

Medicações  

  

  

Idade gestacional:  

  

  

Grupo RCF  

  

 

 

  

IG Peso ILA Percentil A. Umb. ACM DV 

   (Hadlock) IR IP S/D IR IP Vmax IP 
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IG R. Direito R. Esquerdo 

 IR IP Vmax FCF T Acel IR IP Vmax FCF T Acel 

             

             

             

             

             

             

 
 

Rim Profundidade VI FI VFI Volume renal 

D      

E      

D      

E      

D      

E      

D      

E      

D      

E      

D      

E      
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