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Bernardes LS. Análise da vascularização renal ao Power Doppler tridimensional em 
fetos com dilatação de vias urinárias: correlação com prognóstico renal pós-natal 
[Tese]. São Paulo: Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo; 2010.  80p. 
 
INTRODUÇÃO: Não há, até o momento, método ideal de avaliação da função renal 
em fetos com dilatação de vias urinárias. A ultrassonografia é utilizada como um 
método não invasivo e alguns parâmetros, como o índice de líquido amniótico, foram 
descritos na predição de insuficiência renal. Entretanto, a sensibilidade é baixa e a 
detecção de alterações, muitas vezes, ocorre tardiamente na gestação.  A avaliação 
bioquímica da urina ou sangue fetais acrescenta risco à gestação e, apesar de 
melhorar a detecção de insuficiência renal, tem sensibilidade e especificidade baixas.  
O Power Doppler tridimensional é um método capaz de quantificar fluxo em órgãos 
parenquimatosos e tem sido utilizado na quantificação de fluxo sanguíneo de órgãos 
fetais e placenta. Como fetos com obstrução de vias urinárias e insuficiência renal 
apresentam diminuição no número de glomérulos, a quantificação do fluxo renal ao 
Power Doppler tridimensional  poderia aprimorar a avaliação da função renal desses 
fetos. OBJETIVOS: quantificar o fluxo renal ao Power Doppler tridimensional em 
fetos com suspeita de obstrução de vias urinárias e naqueles com morfologia renal 
normal, avaliar a influência da profundidade nos índices vasculares e comparar os 
índices nos fetos que evoluíram com e sem insuficiência renal no período pós-natal. 
MÉTODOS: fetos com hidronefrose bilateral e/ou dilatação vesical foram 
prospectivamente comparados com fetos sem malformações em relação à 
quantificação do fluxo renal ao Power Doppler tridimensional. Os parâmetros 
avaliados foram IV, IVF, IF e a profundidade. Após o nascimento, as crianças foram 
seguidas por uma equipe de nefrologia e urologia e, de acordo com a função renal, 
foram classificadas em 2 grupos: insuficiência renal e função renal normal. A 
vascularização renal foi avaliada em cada grupo e comparada ao grupo controle. 
RESULTADOS: vinte e três fetos com dilatação de vias urinárias e setenta e três 
com morfologia renal normal foram considerados para a análise estatística. Cinco 
crianças (21,7%) apresentaram insuficiência renal após o nascimento. IV e IVF 
foram significativamente mais baixos nos casos que apresentaram insuficiência renal 
do que naqueles com função renal normal (p=0,009 e 0,036, respectivamente). Os 
três índices corrigidos pela profundidade (IVCP, IFCP e IVFCP) variaram com a idade 
gestacional e a variação inter-observador melhorou quando eles foram utilizados. A 
porcentagem do IVCP e do IVFCP em relação à controles de mesma idade gestacional 
foi menor nos casos que desenvolveram insuficiência renal do que naqueles que 
evoluíram com função renal normal. CONCLUSÕES: IV e IVF foram 
significativamente mais baixos em fetos que evoluíram com insuficiência renal pós-
natal, porém a profundidade foi um fator interferente importante. Desta forma, IVCP e 
IVFCP são potencialmente melhores na avaliação de fetos com suspeita de obstrução 
de vias urinárias. Como os índices corrigidos pela profundidade variam de acordo 
com a idade gestacional, é necessária a construção de curvas de normalidade por 
idade gestacional para que os referidos índices possam ser avaliados na prática 
clínica. 
 
Descritores: 1.Ultrassonografia  2.Insuficiência renal  3.Hidronefrose  4.Feto 
 
 



Bernardes LS. Three-dimensional power Doppler evaluation in fetuses with urinary 
tract dilatation: correlation to post-natal renal prognosis [Thesis]. São Paulo: 
“Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo”; 2010. 80p. 
 

INTRODUCTION: There is no ideal method for prenatal evaluation of renal function 
whether there is a urinary tract dilatation in the fetus. Although ultrasound is a non-
invasive method and some parameters have been described to evaluate fetal renal 
function, as amniotic fluid index, there is a lack of sensitivity to renal failure when 
ultrasound is used alone. Furthermore, ultrasound changes may appear late in 
pregnancy. Biochemical evaluation of fetal urine or blood may expose the fetus to 
some risk, and still lack sensitivity and specificity for renal failure. Three-
dimensional Power Doppler evaluation has been used to quantify blood flow in fetal 
organs and placenta. As urinary tract obstruction lead to decrease in renal glomeurli 
and consequently to a decrease in parenchymal renal flow, three-dimensional 
quantification of renal flow may improve the evaluation of fetal renal function in 
fetuses with renal dilatation. OBJECTIVES: To evaluate the ability of three-
dimensional evaluation of renal vascularization to predict postnatal renal prognosis 
in fetuses with suspicion of urinary obstruction and to analyze depth influence in 
vascular indexes. METHODS: Fetuses with bilateral hydronephrosis and/or bladder 
dilatation had renal vascularization evaluated by three-dimensional ultrasound and 
VOCAL and were prospectively compared to healthy fetuses. Parameters evaluated 
were VI, VFI, FI and the distance between the probe and the renal cortex. Follow up 
by urologists and nephrologists allowed us to allocate these fetuses in two groups: 
renal impairment and normal renal function. Renal vascularization was evaluated in 
each group and compared to controls. RESULTS: Twenty-three fetuses with urinary 
dilatation and seventy-three fetuses with normal renal morphology where considered 
for statistical analysis. Five fetuses (21,7%) developed renal impairment. VI and VFI 
where significantly lower in fetuses that developed renal impairment than in those 
with normal renal function (p=0.009 and 0.036 respectively). Depth-corrected 
indexes (VIDC, FIDC and VFIDC) varied with gestational age and inter-observer 
variability was improved when depth was taken into account. The percentage of VIDC 
and VFIDC of cases in relation to gestational aged matched controls were lower in 
fetuses that developed post-natal renal impairment than in fetuses with normal renal 
function. CONCLUSION: Although VI and VFI were significantly lower in fetuses 
that developed post-natal renal impairment, depth seemed to be an important 
confounding variable. Thus, VIDC and VFIDC were potentially useful in this context. 
However, since depth-corrected indexes are related to gestational age, nomograms 
are needed to further evaluate the role of these parameters in predicting renal 
impairment. 
 
Descriptors: 1. Ultrassonography  2.Renal insufficiency   3. Hydronephrosis  4.Fetus 
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1- Introdução  

 

Malformações congênitas acometem cerca de 3% da população geral(1, 2), 

sendo as de vias urinárias as mais frequentes, correspondendo a cerca de 10% dos 

casos(3, 4). São pouco severas e unilaterais na maior parte das vezes(5). Porém 

quando estão presentes bilateralmente podem levar à insuficiência renal, em graus 

variáveis, e a óbito neonatal por insuficiência renal e hipoplasia pulmonar(3, 6-11).  

 

A predição da função renal nos fetos com malformação de vias urinárias vem 

sendo estudada desde a década de 80, a fim de possibilitar aconselhamento dos pais e 

propiciar seleção adequada daqueles com indicação de intervenções terapêuticas 

intra-útero(6, 12-16). Os primeiros trabalhos avaliaram o uso da ultrassonografia na 

predição do grau de acometimento renal de fetos com malformações bilaterais ou 

obstrução baixa de vias urinárias. Concluíram que a quantidade de líquido amniótico 

é um dos melhores parâmetros na avaliação da função renal pós-natal, conceito que 

permanece vigente ainda nos dias de hoje. Entretanto, a acurácia da avaliação 

ultrassonográfica na predição pré-natal da função renal ainda está aquém do 

desejado(17).  

 

Na tentativa de melhorar a predição da função renal desses fetos, na década 

de 80 foram realizados os primeiros estudos avaliando a dosagem bioquímica na 

urina e sangue fetais. Tais estudos encontraram sensibilidade próxima de 70% e 

especificidade de 80%, valores superiores aos encontrados quando a ultrassonografia 

é usada isoladamente(18, 19). Desde então, essa avaliação tem sido indicada na 
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seleção dos fetos com obstrução de vias urinárias que se beneficiariam de 

intervenção fetal. Igualmente, a avaliação bioquímica da função renal fetal é utilizada 

para constatar a insuficiência renal severa e autorizar aborto terapêutico nos países 

em que a lei permite. Entretanto, o procedimento de coleta de urina ou sangue fetal 

tem risco em torno de 1% de rotura de membranas e perda fetal(20). Esse risco pode 

ser inaceitável para alguns pais, principalmente em regiões em que o abortamento 

terapêutico não é permitido. 

 

Recentemente, a técnica de avaliação quantitativa da vascularização pelo 

Power Doppler tridimensional vem sendo aplicada na avaliação de diferentes órgãos 

no adulto e no feto(21-24). Essa técnica pode ser utilizada de forma não invasiva na 

predição do prognóstico pós-natal de algumas doenças fetais como a hérnia 

diafragmática e restrição de crescimento fetal(23, 25). O método consiste em fazer 

aquisição tridimensional do órgão a ser analisado, avaliando-se a vascularização ao 

Power Doppler. Em seguida, após o delineamento do órgão, são calculados os 

índices vasculares, os quais têm correlação com o fluxo sanguíneo real presente no 

órgão(26, 27).   

 

Histologicamente, fetos com obstrução bilateral de vias urinárias ou 

obstrução baixa apresentam diminuição do número dos glomérulos e displasia no 

tecido subjacente, havendo diminuição do fluxo sanguíneo renal que poderia ser 

detectada pela técnica do Power Doppler, por meio da quantificação dos índices 

supracitados(28, 29). No entanto, a aplicação dessa técnica na predição de 
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insuficiência renal pós-natal em fetos com malformação de vias urinárias nunca foi 

estudada. 

 

Nossa hipótese é que fetos com alteração da função renal teriam fluxo 

sanguíneo renal diminuído. que poderia ser quantificado pela ultrassonografia Power 

Doppler tridimensional e ser usado para predizer a função renal pós-natal desses 

casos, sem adição de riscos à gestação. 
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2- Objetivos: 

 

O presente estudo que incluiu fetos com e sem malformações renais teve por 

objetivos: 

 

a) Avaliar a vascularização renal em fetos com morfologia renal normal, utilizando a 

técnica do Power Doppler tridimensional. 

 -Verificar se existe correlação entre os índices vasculares e a idade 

gestacional. 

-Verificar se existe correlação entre os índices vasculares e a distância entre a 

sonda e o rim. 

- Avaliar a reprodutibilidade do método. 

 

b) Avaliar a vascularização renal em fetos com dilatação de vias urinárias, utilizando 

o Power Doppler tridimensional. 

 

c) Comparar os índices estudados nos seguintes grupos de indivíduos: 

- Fetos com dilatação do sistema urinário que evoluíram com 

insuficiência renal no período pós-natal; 

- Fetos com dilatação do sistema urinário que evoluíram com função renal 

normal no período pós-natal; 

- Fetos com morfologia normal à ultrassonografia. 

 



 

Revisão de Literatura 
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3- Revisão de Literatura 

 

As malformações de vias urinárias correspondem a uma parte importante das 

malformações fetais diagnosticadas no período antenatal(30-32). Em cerca de 60% 

dos casos há dilatação do sistema coletor com ou sem obstrução (válvula de uretra 

posterior, refluxo vesicoureteral, estenose da junção pieloureteral). Trinta por cento 

das malformações de vias urinárias são císticas (rins multicísticos, doença policística 

autossômica recessiva ou dominante), e os dez por cento restantes correspondem a 

malformações raras, frequentemente associadas a outras malformações(31, 33, 34). 

 

Quando a malformação de vias urinárias causa dilatação do sistema coletor e 

há suspeita de obstrução, pode ocorrer em três níveis: na porção proximal do ureter 

(obstrução pieloureteral), na porção distal do ureter, próximo à bexiga (obstrução 

ureterovesical) e na uretra (válvula de uretra posterior ou atresia uretral) (Figura 1). 

As duas primeiras irão acarretar dilatações unilaterais, do lado acometido, enquanto a 

obstrução uretral irá, mais frequentemente, ocasionar dilatação vesical acompanhada 

de dilatação bilateral de vias urinárias. Muito raramente, obstruções uretrais podem 

ter como manifestação dilatação unilateral do sistema coletor. Nesses casos, há 

proteção paradoxal da função no rim contra lateral(9, 32, 33, 35, 36). 
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Figura 1 – Imagem ilustrativa dos níveis de obstrução de vias urinárias 
(Adaptado de Dumez et al.(35)) 

 

 

3.1 - Prognóstico  

 

Nos casos de obstrução alta unilateral em fetos com rim contra lateral normal, 

a função renal global é normal, pois o outro rim assegura a filtração glomerular e a 

reabsorção tubular(37). Nos casos de obstrução baixa ou acometimento bilateral, 

pode haver diversos graus de perda de função renal. Dessa forma, a avaliação precisa 

da função renal deve ser almejada. Frequentemente, quando a obstrução é grave, os 

fetos encontram-se em oligoâmnio ou anâmnio. Nesses casos, além de insuficiência 

renal, há hipoplasia pulmonar e, consequentemente, insuficiência respiratória após o 

nascimento(35, 38-40). 

 

O prognóstico dos fetos com obstrução urinária depende de diversos fatores 

(diagnóstico pós-natal, nível da obstrução e presença de malformações associadas, 
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entre outros). Em casos de malformação ou agenesia renal unilateral, o risco de 

insuficiência renal é mínimo quando o rim contra lateral é normal(37, 41). Em casos 

de malformação bilateral ou baixa, o nível da obstrução e a presença de 

malformações associadas estão entre os principais fatores prognósticos(35, 42, 43). 

 

Em um dos primeiros estudos sobre o tema, Wilson et al. avaliaram 30.516 

exames de ultrassonografia realizados entre julho de 1982 e dezembro de 1984, no 

Grace Hospital (Vancouver - Canadá), e encontraram 89 fetos (2,9/1000) com 

alteração no sistema coletor, sendo que 65 apresentavam alterações bilaterais ou 

baixas(6). Ao avaliarem a mortalidade desses fetos, verificaram que, daqueles com 

obstrução alta bilateral, 95% estavam vivos no momento do seguimento (1-2 anos). 

Contrariamente, 67% dos fetos com obstrução baixa apresentaram alteração renal 

severa e óbito por insuficiência renal ou hipoplasia pulmonar. 

 

El-Ghoneimi et al. avaliaram 30 crianças com válvula de uretra posterior de 

manifestação antenatal e verificaram que houve 20% de insuficiência renal no 

seguimento (média de seguimento: quatro anos) (44). 

 

Da mesma forma, Ylinen et al. avaliaram 56 crianças com válvula de uretra 

posterior diagnosticada no período antenatal, e verificaram 30% de insuficiência 

renal no seguimento (seguimento médio de 12,5 anos) (45). 
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Anumba et al. acompanharam 113 casos de crianças com obstrução urinária 

baixa, no Reino Unido, em um período de 14 anos(3). A prevalência de insuficiência 

renal nesses casos foi de 40%. 

 

Contrariamente aos fetos com obstrução urinária baixa, nos quais a 

prevalência de insuficiência renal e a mortalidade são altas, aqueles com obstrução 

alta apresentam baixos índices de insuficiência renal. Ismaili et al.  descreveram 27 

fetos com estenose da junção pielocalicial (unilateral ou bilateral) avaliados no 

período antenatal(36). Somente dois (7%) apresentaram deterioração da função renal 

no período pós-natal, necessitando cirurgia, porém sem insuficiência renal até a idade 

de dois anos. 

 

3.2 – Avaliação antenatal da função renal fetal 

 

Como o prognóstico dos fetos com obstrução de vias urinárias é variado, a 

caracterização do grau de insuficiência renal fetal é importante no aconselhamento 

parental e decisão da conduta a ser realizada(46). Essa caracterização atualmente é 

feita usando-se a ultrassonografia em uma avaliação inicial. Nos casos 

intermediários, nos quais a ultrassonografia não é capaz de predizer isoladamente a 

função renal pós-natal, pode haver indicação do estudo da bioquímica fetal por meio 

da coleta de urina ou sangue fetais. 
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3.2.1 - Ultrassonografia: 

 

Os principais fatores ultrassonográficos capazes de predizer o prognóstico da 

função renal são: idade gestacional no momento do diagnóstico (idades gestacionais 

precoces provavelmente denotam obstrução severa, com um maior acometimento 

renal) e quantidade de líquido amniótico (14, 15, 47, 48).  

 

Em um dos primeiros estudos visando estudar os fatores prognósticos de fetos 

com suspeita de obstrução, Glick et al. avaliaram 41 fetos referenciados ao centro de 

medicina fetal da Universidade da Califórnia por suspeita de obstrução de vias 

urinárias e que apresentavam hidronefrose(13). A amostra final foi constituída dos 20 

fetos nos quais foi utilizada derivação vesico-amniótica. Os parâmetros 

ultrassonográficos avaliados pelos autores foram a quantidade de líquido amniótico e 

o aspecto do parênquima renal (normal, hiperecogênico, cístico ou hiperecogênico e 

cístico) no primeiro exame. Dos dez fetos que apresentaram avaliação 

ultrassonográfica normal, sete tiveram função renal normal e três, insuficiência renal 

após o nascimento. Dos seis fetos que apresentaram rins hiperecogênicos, dois 

tiveram função renal normal e quatro apresentaram insuficiência renal após o 

nascimento. Todos os fetos com insuficiência renal apresentaram oligoâmnio, 

enquanto essa incidência no momento do diagnóstico foi de 30% nos fetos com 

função renal normal.  

 

Reuss et al., em 1988, estudaram, retrospectivamente, a predição de 

insuficiência renal por ultrassonografia em 14 fetos com obstrução alta de vias 
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urinárias e 17 com obstrução baixa de vias urinárias (42). Os fatores 

ultrassonográficos avaliados foram: a) medida ântero-posterior da pelve renal; b) 

presença de dilatação ureteral (acima de três mm); c) presença de dilatação vesical e 

espessamento da bexiga; d) presença de ascite por obstrução urinária; e) quantidade 

de líquido amniótico e f) presença de alterações associadas.  Nesse estudo, o 

principal fator preditivo do prognóstico foi o nível da obstrução. Oitenta por cento 

dos fetos com obstrução alta tiveram função renal normal no seguimento, enquanto 

somente 11% dos fetos com obstrução baixa tiveram função renal normal no 

seguimento. 

 

Mandelbrot et al., em 1991, avaliaram 43 fetos com obstrução bilateral ou 

baixa. Os aspectos ultrassonográficos avaliados foram: nível da dilatação (baixo, 

médio ou alto), quantidade de líquido amniótico e avaliação do parênquima renal 

(normal, fino, com displasia)(49).  O estudo demonstrou que a quantidade de líquido 

amniótico teve sensibilidade de 30% na detecção de insuficiência renal pós-natal, 

porém a presença de oligoâmnio severo teve alta especificidade (100%). A 

sensibilidade e a especificidade do aspecto do parênquima renal se revelaram piores 

do que as do líquido amniótico. Outro fator importante para a predição de 

insuficiência renal foi o nível da obstrução. Obstruções altas tiveram prognóstico 

melhor do que as médias e baixas. 

 

Reimberg et al., em 1992, avaliaram a presença de oligoâmnio em oito fetos 

com válvula de uretra posterior e encontraram sensibilidade de 66% e especificidade 

de 80% na detecção de insuficiência renal pós-natal(38). 
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Hutton et al., em 1994, avaliaram retrospectivamente 67 meninos com 

válvula de uretra posterior operados no serviço de urologia pediátrica do hospital 

universitário St James (Leeds – Reino Unido)(47). Desses, 32 tiveram o diagnóstico 

feito no período antenatal. O estudo demonstrou que a idade gestacional no momento 

do diagnóstico foi fator importante na predição do prognóstico renal dessas crianças. 

Aquelas nas quais o diagnóstico foi feito antes de 24 semanas de amenorréia 

apresentaram 53% de óbito ou insuficiência renal. Por outro lado, somente uma das 

14 crianças que tiveram o diagnóstico feito após 24 semanas apresentou insuficiência 

renal. 

 

Hutton et al. estudaram, posteriormente, o parênquima renal e a medida 

ântero-posterior da pelve renal na predição de insuficiência renal em 17 fetos 

portadores de válvula de uretra posterior que tiveram a avaliação ultrassonográfica 

realizada entre 15 e 23 semanas(16). Dos 17 fetos avaliados, quatro morreram no 

período neonatal por insuficiência renal ou hipoplasia pulmonar e 13 sobreviveram 

com seguimento médio de 5,7 anos.  O estudo mostrou que fetos com dilatação 

moderada ou discreta da pelve renal (até nove milímetros de diâmetro ântero-

posterior) tiveram 25% de insuficiência renal e nenhum óbito, enquanto aqueles com 

dilatação superior a 10 milímetros tiveram 75% de insuficiência renal ou óbito 

(p=0,05). Dois fetos apresentavam cistos renais e oligoâmnio no momento da 

avaliação e ambos morreram de hipoplasia pulmonar no período neonatal. 

 

Oliveira et al., em 2002, avaliaram, prospectivamente, 22 fetos com obstrução 

de vias urinárias(40). Os parâmetros pré-natais avaliados foram idade gestacional ao 
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diagnóstico, presença de megaureter e de megabexiga, presença de cistos renais, 

oligoâmnio e presença de alterações bilaterais no parênquima renal (não foi definido 

o tipo de alteração no estudo). Dos 22 fetos seguidos, 50% desenvolveram 

insuficiência renal crônica (seguimento variando de 8 a 148 meses). Em análise 

univariada, todos os parâmetros avaliados se associaram à insuficiência renal pós-

natal. Entretanto, em análise multivariada, a presença de oligoâmnio foi o único fator 

correlacionado a risco de insuficiência renal pós-natal (RR=10,6; IC 95% 2,7 – 77). 

 

Zaccara et al., em 2005, avaliaram, prospectivamente, 28 fetos com uropatia 

obstrutiva bilateral ou baixa, com o intuito de verificar se a quantidade de líquido 

amniótico isoladamente era capaz de predizer o prognóstico pós-natal 

nefrológico(50). Verificaram que, quando o índice de líquido amniótico se 

encontrava abaixo do quinto percentil, houve tendência de morte neonatal por 

hipoplasia pulmonar e insuficiência renal. Os autores argumentam que o índice de 

líquido amniótico, além de menos invasivo, teria capacidade de predição semelhante 

à da análise bioquímica do sangue ou urina fetais. 

 

Miguelez et al., em 2006, avaliaram 35 fetos que apresentavam dilatação 

bilateral de vias urinárias e dilatação vesical no período antenatal(48). O parênquima 

renal foi classificado como normal, hiperecogênico ou cístico. Trinta e três por cento 

dos fetos que evoluíram com insuficiência renal e 20% dos que tiveram função renal 

normal apresentaram parênquima hiperecogênico na avaliação antenatal (sem 

diferença estatística). Nesse estudo, a presença de oligoâmnio foi o parâmetro 

ultrassonográfico que mais diferiu nos dois grupos. O oligoâmnio estava presente em 
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44% dos fetos que evoluíram para insuficiência renal, porém ausente em todos os 

tiveram função renal pós-natal normal.  

 

Em conclusão, os estudos que avaliaram a predição da função renal por 

ultrassonografia mostram resultados controversos. Recente metanálise realizada por 

Morris et al. concluiu que os melhores parâmetros seriam o aspecto do parênquima 

renal (sensibilidade de 57% e especificidade de 87%) e a presença de oligoâmnio 

(sensibilidade de 17% e especificidade de 79%)(17). Entretanto, como discutido 

pelos autores na metanálise, diversos estudos incluíram fetos abortados e a medida de 

função renal foi feita pelo aspecto do parênquima renal à histologia, o que leva a viés 

na aferição do desfecho final. Outro possível viés discutido é o fato de a maior parte 

dos estudos apresentar pequeno número de casos. Sendo assim, o uso isolado da 

ultrassonografia para predizer a função renal fetal continua controverso. 

 

O estudo bioquímico da urina e sangue fetais pode aumentar a sensibilidade e 

a especificidade na predição de insuficiência renal. Entretanto, o procedimento de 

coleta de material fetal é invasivo, com risco de perda fetal em torno de 1%(20). 

Atualmente a avaliação ultrassonográfica indica a punção de coleta porém, 

isoladamente, não é capaz de predizer o prognóstico neonatal. Exceto em casos de 

oligoâmnio precoce, nos quais o prognóstico é definido pela hipoplasia pulmonar 

decorrente do oligoâmnio e não pela função renal pós-natal. 
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3.2.2 - Avaliação bioquímica: 

 

Os rins fetais permanentes (metanefros) iniciam a filtração do sangue e 

produção de urina após nove semanas de amenorréia. Inicialmente, a urina produzida 

tem altos valores de eletrólitos (sódio) e proteínas (β2 microglobulina), pois a 

reabsorção tubular ainda não é madura. Com o progredir da gestação, a reabsorção 

tubular aumenta e os níveis dessas substâncias na urina ficam menores(51).  

 

Dois tipos de exames bioquímicos são atualmente utilizados na avaliação da 

função renal fetal: estudo da urina fetal, que avalia primariamente a função tubular 

de reabsorção, e estudo do sangue fetal, que avalia a filtração glomerular(18, 19, 52). 

 

3.2.2.1 - Urina fetal 

 

A bioquímica urinária fetal começou a ser estudada na década de 80. Glick et 

al., em 1985, avaliaram retrospectivamente a urina de 20 fetos nos quais foi 

introduzido cateter vesico-amniótico(53). Verificaram que os níveis urinários de 

sódio e cloro encontravam-se mais altos nos fetos que evoluíram com insuficiência 

renal no período pós-natal. 

Nicolaides et al., em 1992, publicaram estudo retrospectivo no qual foram 

avaliados valores de diversos eletrólitos (sódio, cálcio, uréia e creatinina) na urina de 

fetos com obstrução renal(18). Posteriormente, correlacionaram os valores desses 

eletrólitos com a função renal com um ano de vida. Houve correlação entre altos 

valores de sódio e cálcio na urina fetal e presença de insuficiência renal com um ano 
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de vida (valor preditivo positivo 91,93%, e valor preditivo negativo 77,7% quando 

esses dois eletrólitos são avaliados conjuntamente). 

 

Muller et al., em 1993, estudaram prospectivamente, 100 pacientes cujos 

fetos apresentavam uropatia bilateral(19).  Valores de sódio, cloro, cálcio, fosfato, 

amônia, uréia, creatinina, proteínas e β2 microglobulina foram avaliados em coleta 

de urina da pelve renal. Esses valores foram correlacionados à dosagem de creatinina 

no segundo ano de vida (normal se inferior a 50 micromol/litro). Foi encontrada alta 

sensibilidade para valores de sódio superiores a 50 mmol/l (> 70%), porém baixa 

especificidade (< 70%). A única substância que isoladamente apresentou alta 

sensibilidade e especificidade foi a β2microglobulina. Quando esta foi superior a 

dois mg/L, a sensibilidade foi de 80% e a especificidade, de 83%. 

 

Johnson et al., em 1995, sugeriram que a urina vesical poderia não refletir a 

verdadeira função renal, pois, em fetos com obstrução de vias urinárias, a urina 

vesical fica estagnada e deixa de refletir a produção recente(54). Três esvaziamentos 

vesicais consecutivos, com 48 horas de intervalo seriam ideais para melhor avaliação 

das mudanças na bioquímica urinária e da composição urinaria recente. Os autores 

estudaram 29 fetos com obstrução baixa de vias urinárias e a primeira avaliação da 

urina fetal foi comparada à última avaliação. Verificou-se que fetos que evoluíram 

com função renal normal apresentaram melhora nos valores de sódio e osmolaridade, 

enquanto aqueles que evoluíram com insuficiência renal apresentaram manutenção 

ou piora desses valores da primeira para a terceira punção. O estudo conclui que 

punções múltiplas aumentam a sensibilidade e a especificidade para insuficiência 
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renal. Entretanto, a taxa de complicações devido às punções não foi descrita e a 

realização de múltiplas punções aumenta o risco de complicações pelo procedimento, 

sendo por esse motivo pouco utilizada atualmente.   

 

Em 1996, Muller et al. demonstraram que os valores normais dos eletrólitos 

na urina fetal variam com a idade gestacional(51). A concentração de sódio e β2 

microglobulina diminui com o aumento da reabsorção tubular que acompanha a 

maturação renal fetal. Dessa forma, os valores normais devem ser interpretados de 

acordo com a idade gestacional. 

 

Miguelez et al., em 2006, avaliaram sódio e cloro urinário em 19 fetos com 

obstrução urinária baixa que sobreviveram durante o período neonatal(48). Nove 

deles apresentaram insuficiência renal e 10 evoluíram com função renal normal. A 

medida do sódio apresentou sensibilidade de 44% e especificidade de 100% para 

detecção de insuficiência renal, e o cloro, sensibilidade de 56% e especificidade de 

76%. 

 

Alguns autores questionam o uso da avaliação urinária fetal na predição de 

insuficiência renal pós-natal, uma vez que os diferentes estudos sobre o tema 

apresentam resultados variáveis. Além disso, o estudo da bioquímica urinária se 

restringe à estimativa da função tubular. Destarte, a coleta de urina acrescentaria 

pouco à avaliação ultrassonográfica isolada(54-60).  
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Em 1990, Elder et al. relataram casos de fetos com obstrução de vias urinárias 

nos quais a avaliação urinária foi sugestiva de insuficiência renal, mas que tiveram 

função renal pós-natal normal(55). Bensman, em 1996, publicou artigo de revisão 

discutindo que os resultados dos estudos sobre a avaliação urinária da função renal 

fetal na época eram muito preliminares para que seu uso fosse instituído 

rotineiramente(57). Revisando a fisiopatologia da avaliação urinária fetal, mostrou 

que a avaliação urinária estuda sobretudo a função tubular e não avalia a função 

glomerular, que é mais importante na predição de insuficiência renal nesses fetos. 

 

Mais recentemente, Morris et al. publicaram revisão sistemática sobre a 

acurácia da análise urinária fetal na predição da função renal pós-natal(61). Foram 

avaliados 23 artigos, totalizando 572 fetos com obstrução de vias urinárias. Nessa 

avaliação, o sódio e o cálcio se mostraram os melhores parâmetros na predição de 

insuficiência renal pós-natal, quando avaliados em relação à curva de normalidade 

para a idade gestacional. Entretanto, sua acurácia não foi suficiente para que fosse 

indicado seu uso na prática clínica. 

 

3.2.2.2 - Sangue fetal 

 

Como discutido anteriormente, o estudo da bioquímica urinária fetal reflete a 

função tubular renal, pois avalia substâncias normalmente filtradas nos glomérulos e 

reabsorvidas nos túbulos(52, 57). Como os estudos que avaliaram a histologia de rins 

de fetos com obstrução urinária demonstram que há diminuição dos vasos 

glomerulares e displasia do tecido subjacente(15, 28), pensou-se que a avaliação de 
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substâncias no sangue fetal que reflitam a função glomerular pudesse melhorar a 

precisão da avaliação da função renal. A substância ideal deve ser filtrada e 

reabsorvida pelos rins fetais e não pode atravessar a barreira hematoplacentária (as 

substâncias que atravessam a barreira são parcialmente depuradas pelos rins 

maternos e podem não refletir a função renal fetal). A creatinina, substância utilizada 

para avaliar a função renal após o nascimento, atravessa a barreira hematoplacentária 

e, por esse motivo, não pode ser utilizada com essa finalidade(62, 63).  

 

A β2 microglobulina é uma proteína de peso molecular superior ao da 

creatinina, que é completamente filtrada pelos glomérulos e é reabsorvida nos 

túbulos distais. Por seu peso molecular maior, não atravessa a barreira 

hematoplacentaria(52). Atualmente, é uma das substâncias mais utilizadas para 

avaliar a função renal no sangue fetal.  

 

Em um dos primeiros estudos que avaliou o uso da β2 microglobulina sérica 

na predição da função renal, Berry et al. avaliaram 15 fetos com malformação de vias 

urinárias, dos quais cinco tiveram função renal normal no seguimento pós-natal e 10 

evoluíram para interrupção da gestação, óbito neonatal ou insuficiência renal(64). Os 

valores de β2 microglobulina encontravam-se acima de 5mg/L em nove dos 10 fetos 

com insuficiência renal e abaixo desse valor em todos os fetos com função renal 

normal, mostrando sensibilidade de 90% e especificidade de 100% na predição da 

função renal. 
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Cobet et al., em 1996, estudaram a dosagem de β2microglobulina em sangue 

de 10 fetos com anomalia renal bilateral severa cuja gestação foi interrompida e em 

126 fetos que tiveram cariótipo sérico colhido por outras indicações, sem que 

houvesse alterações renais à avaliação ultrassonográfica(65). Os valores de β2 

microglobulina variaram de 2,93 mg/L a 7,94 mg/l nos fetos sem alteração renal e 

não variaram com a idade gestacional (17 a 37 semanas). Dos 10 fetos com alteração 

renal severa, oito tiveram valores de β2 microglobulina acima de cinco mg/L. O 

estudo concluiu que o uso da β2 microglobulina poderia ser um parâmetro adicional 

na avaliação da função renal fetal, porém o valor de corte para insuficiência renal 

deveria ser rediscutido. Fetos sem alterações apresentaram valores superiores a 

5mg/L, havendo intersecção desses valores com os dos fetos com insuficiência renal. 

 

Tassis et al., em 1997, dosaram a β2 microglobulina sérica em 14 fetos com 

obstrução de vias urinárias e em 53 controles e observaram que aqueles que 

evoluíram para insuficiência renal apresentaram valores mais altos do que os fetos 

normais(66). Entretanto, fetos com doença unilateral também apresentaram valores 

discretamente mais altos do que os normais, sugerindo que a compensação da 

filtração glomerular ainda não é completa na vida fetal(67). 

 

Dommergues et al., em 2000, avaliaram a quantidade de β2 microglobulina 

em sangue colhido por cordocentese em 15 fetos que apresentaram diversas 

patologias renais, observando que aqueles com valores de β2 microglobulina 

inferiores a cinco apresentaram função renal normal ao nascimento(52).  
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Sendo assim, níveis altos de β2 microglobulina sérica se associam à má 

função renal após o nascimento, com especificidade variando de 70 a 100% e 

sensibilidade em torno de 70%(52, 65, 68).  

 

3.3 - Histologia 

 

O estudo histológico dos rins de fetos que apresentam obstrução de vias 

urinárias mostra lesões características, que acometem os rins em graus variáveis. 

Classicamente, o parênquima apresenta lesões microcísticas tubulares associadas à 

hipoplasia cortical e dilatação dos túbulos coletores. Além disso, há diminuição na 

formação de novos glomérulos e os existentes encontram-se esclerosados. Pode 

existir uma fibrose intersticial cortical e a diferenciação do blastema metanéfrico 

pode estar alterada. Dessa forma, as células tendem a se diferenciar 

preferencialmente em células miofibroblásticas, ao invés de seguirem sua 

diferenciação normal em tecido glomerular(44). 

 

A avaliação das lesões histológicas permite classificarmos o rim acometido 

por obstruções em `bom prognóstico` e `mau prognóstico` em relação à função renal 

pós-natal. Em rins de `bom prognóstico` a arquitetura renal encontra-se preservada, 

com medula e córtex bem definidos. A zona nefrogênica está presente, a maturação 

glomerular é normal e há pouca dilatação glomerular. Além disso, na medula, os 

ductos coletores encontram-se apenas moderadamente dilatados. Há fibrose 

pericalicial, porém sem acometimento do córtex e da medula. Já os casos de `mau 

prognóstico` apresentam destruição da arquitetura renal, com presença intensa de 
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cistos e edema tissular entre os cistos. Há ausência de diferenciação córtico-medular 

e fibrose envolvendo área cortical e medular(29, 69).  

 

Bunduki et al., em 1998, avaliaram o uso da biópsia renal fetal na predição do 

prognóstico pós-natal de fetos com obstrução de vias urinárias(70). Entretanto, 

apesar de a histologia se associar à gravidade da insuficiência renal, a taxa de 

obtenção de material é baixa (57%), sobretudo nos casos com dilatação (50% nesse 

grupo). Isso faz com que o método seja pouco utilizado atualmente. 

 

3.4 - Doppler 

 

Como vimos anteriormente, a avaliação da função renal no período antenatal 

é difícil e nem sempre específica. Podemos, atualmente, dividir os fetos com uropatia 

obstrutiva em três grupos. Um primeiro grupo, de fetos que apresentam quantidade 

de líquido amniótico normal e aspecto do parênquima renal normal. Esses fetos 

terão, muito provavelmente, função renal normal após o nascimento. Um segundo 

grupo de fetos nos quais a quantidade de líquido amniótico se encontra muito 

diminuída ou ausente e a função renal avaliada por bioquímica é muito alterada. 

Esses fetos terão, muito provavelmente, a função renal alterada após o nascimento e, 

em países nos quais é permitida a interrupção da gestação por motivos médicos 

(como a França, por exemplo), o abortamento pode ser realizado. E um terceiro 

grupo, intermediário, de fetos nos quais o aspecto ultrassonográfico não permite a 

definição do prognóstico e os valores da bioquímica são limítrofes. O 

aconselhamento correto desses fetos nem sempre é possível no período pré-natal. 
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Mesmo quando a avaliação bioquímica é feita, os valores frequentemente se 

encontram em níveis intermediários. Nesses casos, é muito difícil a definição do 

prognóstico(19, 35).  

 

Como a lesão histológica das obstruções renais é a diminuição do número de 

glomérulos e o aumento do tecido mesenquimal com aumento do número de 

fibroblastos, é possível que esses fetos tenham índices de resistência aumentados das 

artérias renais, quando essas são avaliadas ao Doppler.  

 

Iura e colaboradores, em 2005, avaliaram os valores de Doppler nas artérias 

renais em 36 gestações normais entre 20 e 36 semanas(71). A velocidade sistólica 

máxima aumentou com o decorrer da gestação, demonstrando que há possivelmente 

uma queda na resistência das artérias renais com o desenvolvimento fetal. Nesse 

estudo, não foi construída uma curva de valores esperados por idade gestacional.  

 

Esses mesmos autores avaliaram, no mesmo ano, 15 gestantes cujos fetos 

apresentavam alterações renais diagnosticadas no período antenatal(72). Os autores 

observaram que há diminuição nos valores da velocidade máxima do fluxo na artéria 

renal nos fetos que evoluíram de forma desfavorável (insuficiência renal ou morte 

intra-uterina). Porém o pequeno número de casos faz com que a aplicação clínica 

ainda seja limitada.  
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3.4.1 - Power Doppler tridimensional  

 

Outra forma de avaliação de fluxo é o Power Doppler tridimensional, que 

vem sendo utilizado desde a década de 90 para a quantificação de fluxo em diversos 

órgãos do corpo. Contrariamente ao Doppler convencional, o Power Doppler permite 

a visualização de fluxos de baixa velocidade e é muito pouco dependente do ângulo 

de avaliação. Por isso, vem sendo utilizado na avaliação do parênquima de alguns 

órgãos fetais e no adulto, entre eles, os rins.  

Inicialmente foi utilizado somente em avaliações anatômicas subjetivas. A 

partir de 1999, tornou-se possível a quantificação do fluxo sanguíneo em um volume 

tridimensional, com cálculo de índices vasculares que representam o fluxo sanguíneo 

real do órgão(26). A técnica consiste em fazer a aquisição de um volume utilizando-

se sonda tridimensional, delinear o volume de interesse utilizando a técnica VOCAL 

(Virtual Organ Computer-Aided Analysis) e solicitar cálculo dos índices por análise 

computadorizada.  

 

A informação obtida pelo Power Doppler tridimensional é definida por 

Voxels (menor unidade de volume, semelhante aos Pixels na ultrassonografia 

bidimensional). Voxels de fundo representam o volume sem informação (espaço 

anecoico). Voxels em escala de cinza contêm toda a informação na escala de cinza. E 

a informação colorida está representada pelos Voxels coloridos. Para acentuarmos a 

diferença entre as amplitudes das ondas ultrassonográficas refletidas (intensidade de 

fluxo), os Voxels coloridos podem ser ‘balanceados’, ou seja, multiplicados por um 

valor variando de 1 a 32, de acordo com a amplitude da onda adquirida.  
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Na aquisição do Power Doppler tridimensional, o computador calcula o número 

de Voxels de fundo, a escala de cinza, a variação de cor e o volume na imagem 

selecionada. A partir desses dados iniciais, podem ser calculados três índices que 

avaliam a vascularização, o fluxo, e a mistura de ambos: 

a) Índice de vascularização (IV): (voxels coloridos) / {(total de voxels) – 

(voxels de fundo)}; 

b) Índice de fluxo (IF): (voxels coloridos balanceados) / (voxels coloridos); 

c) Índice de vascularização e fluxo (IVF): (voxels coloridos balanceados) / 

{(total de voxels) – (voxels de fundo)}. 

 

Os índices avaliados estão representados na figura 2. 

 

 
Figura 2 – Representação esquemática dos índices vasculares ao Power Doppler 

tridimensional. O cubo representa o volume. Os pontos coloridos representam os 
voxels. A intensidade de cada Voxel depende da amplitude do sinal, que é 
relacionada à escala de cores. A flecha amarela indica a amplitude média do sinal. Os 
pontos amarelos representam os voxels balanceados pela intensidade de fluxo 
(mostrada na escala em amarelo) – Adaptado de Pairleitner et al.(26). 

 

A análise da vascularização por meio do Power Doppler tridimensional vem 

sendo estudada na avaliação de diferentes órgãos fetais e predição de prognóstico em 

algumas malformações como a hérnia diafragmática(25). 
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Ruano et al., em 2006, avaliaram o IV, IF e IVF em pulmões de 58 fetos 

controles e 21 com diagnóstico pré-natal de hérnia diafragmática(25). Encontraram 

índices significantemente mais baixos nos fetos que evoluíram para óbito neonatal ou 

que apresentaram hipertensão pulmonar do que naqueles que evoluíram sem 

hipertensão pulmonar no período neonatal. 

 

Guiot et al., em 2008, avaliaram os índices de vascularização em placentas de 

30 fetos com restrição de crescimento intrauterino e 15 com peso adequado para a 

idade gestacional(73). Verificaram que fetos com restrição de crescimento e diástole 

zero apresentaram índices significantemente menores do que o grupo controle. 

 

Bartha et al., em 2009, estudaram a vascularização cerebral usando o Power 

Doppler tridimensional em 100 fetos sem restrição de crescimento e 25 com restrição 

de crescimento intrauterino(23). Verificaram que aqueles com restrição de 

crescimento intrauterino e centralização fetal apresentaram índices significantemente 

maiores ao Power Doppler tridimensional. 

 

Em estudos realizados em fantasmas para avaliar a quantificação dos índices 

de vascularização (IV, IF e IVF), observa-se aumento dos três índices com o 

aumento do fluxo, do número de vasos e da concentração de partículas(74). Na 

avaliação ‘in vivo’, recente estudo realizado por Morel et al. avaliou a correlação 

entre o fluxo sanguíneo real e os índices vasculares em cotilédones placentários de 7 

ovelhas submetidas a um sistema de clampeamento gradual das artérias uterinas(27). 

Houve correlação dos três índices estudados com o fluxo sanguíneo real placentário. 
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A regulagem do aparelho de ultrassonografia sabidamente influencia a 

quantificação dos índices vasculares. Dentre os parâmetros principais, estão a PRF 

(pulse repetition frequency), a velocidade de fluxo e o ganho. Por esse motivo, é 

preconizada a utilização de parâmetros ultrassonográficos fixos quando o objetivo é a 

quantificação dos índices vasculares pelo Power Doppler tridimensional(74-80). 

 

Outro parâmetro que sabidamente influencia os valores dos índices vasculares 

é a distância entre a sonda e o órgão avaliado (profundidade), pois há  atenuação do 

Power Doppler com a profundidade. Conforme observado por Rainne-Fenning et al., 

o IV e o IVF  diminuem linearmente com a profundidade, enquanto o IF diminui de 

maneira não linear(74). Desta forma, a profundidade deve ser considerada na análise 

dos índices vasculares. 

 

Apenas um estudo avaliou o uso do Power Doppler tridimensional em rins 

fetais até o momento. Chang et al., em 2003, avaliaram transversalmente 106 fetos 

sem malformação renal, com idade gestacional variando de 20 a 40 semanas de 

amenorreia(81). Construíram curva de normalidade da vascularização renal fetal ao 

Power Doppler tridimensional, observando discreto aumento dos índices com o 

aumento da idade gestacional. No entanto, a PRF utilizada foi de 1,0. Valores altos 

de PRF não permitem a visualização de fluxos de baixa velocidade, como o fluxo 

presente no córtex dos rins. Por esse motivo, para melhor caracterização do fluxo do 

córtex renal, teria sido mais interessante o uso de PRF abaixo de 0,5. 
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Como vimos anteriormente, fetos com obstrução de vias urinárias apresentam 

lesões características, presentes em maior ou menor grau, dependendo da gravidade 

do acometimento renal. Classicamente, o parênquima apresenta lesões microcísticas 

tubulares associadas à hipoplasia cortical e dilatação dos túbulos coletores. Além 

disso, os glomérulos encontram-se esclerosados e há diminuição em sua formação. 

Essa diminuição se correlaciona com pior função renal(44). Assim, o estudo da 

quantidade de fluxo renal cortical poderia melhorar a predição de insuficiência renal 

nos fetos com obstrução de vias urinárias. Sendo o Power Doppler tridimensional um 

método ultrassonográfico capaz de quantificar fluxo em órgãos fetais, a hipótese 

testada no presente estudo é que rins de fetos com dilatação de vias urinárias que têm 

insuficiência renal teriam índices vasculares menores do que rins de fetos com 

função renal normal.  
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4- Métodos 

 

4.1 - Desenho do estudo: Caso-controle prospectivo, de maio de 2007 a julho de 

2009. 

 

4.2 - Pacientes 

 

Foram avaliados pacientes com e sem dilatação de vias urinárias do 

ambulatório de medicina fetal do hospital Necker-Enfants Malades, no período de 

maio de 2007 a julho de 2009, conforme divisão a seguir:  

 

Controles - Pacientes cujos fetos não apresentavam alterações de vias 

urinárias ao exame de ultrassonografia morfológica.  

 

Casos – Pacientes cujos fetos apresentavam dilatação pélvica bilateral, 

calicial e/ou da bexiga ao exame de ultrassonografia morfológica.  

 

4.2.1. Critérios de inclusão no estudo (casos e controles): 

1. Gestação única; 

2. Ausência de doença sistêmica; 
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3. Idade gestacional entre 20 e 40 semanas, calculada pela data da última 

menstruação quando esta concordava em até cinco dias com exame de 

ultrassonografia realizado no primeiro trimestre ou em até 10 dias com o exame 

realizado no segundo trimestre. Nos casos em que a idade gestacional pela data da 

última menstruação era incompatível com o exame de ultrassonografia, ela foi 

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

e concordantes realizados no segundo trimestre; 

4. Concordância em participar do estudo. 

 

4.2.1.1 Critérios de inclusão específicos dos controles 

1. Exame morfológico fetal normal. 

 

4.2.1.2 Critérios de inclusão específicos dos casos 

1. Presença de dilatação bilateral da pelve renal (medida ântero-posterior da 

pelve renal > 4 mm no segundo trimestre ou > 7 mm no de terceiro trimestre) ou da 

bexiga (medida longitudinal da bexiga persistentemente acima do percentil 95)(14, 

82). 

 

4.2.2 Critérios de exclusão 

            1. Posição fetal persistentemente desfavorável (dorso posterior); 

 2. Índice de pulsatilidade (IP) das artérias umbilicais acima do percentil 

95(83); 
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3. Impossibilidade de obtenção de seguimento pós-natal. 

 

4.2.2.1 Critérios de exclusão específicos dos casos 

1. Seguimento pós-natal inferior a 24 semanas de vida.  

 

4.2.3 Seguimento dos pacientes 

4.2.3.1 Seguimento dos controles 

Após o nascimento, os recém-nascidos foram submetidos à palpação das lojas 

renais e observação da diurese para rastreamento de possível doença renal. Foram 

considerados sem doença renal os recém-nascidos que tiveram alta sem 

intercorrências nefrourológicas e cujo exame clínico não mostrou alterações.  

Foram também considerados sem doença renal os fetos que não nasceram no 

hospital Necker-Enfants Malades e cujos pais referiram não haver ocorrido 

intercorrências nefrourológicas na internação e após a alta hospitalar.  

 

4.2.3.2 Seguimento dos casos 

Após o nascimento, os recém-nascidos foram avaliados pela equipe de 

urologia do hospital Necker-Enfants Malades para avaliação do diagnóstico e do tipo 

de seguimento necessário. A função renal foi definida pela equipe de nefrologistas 

pediátricos do hospital Necker-Enfants Malades. Foi realizada ultrassonografia de 

vias urinárias,  cistoscopia e cintilografia quando necessário. Todos os casos tiveram 



__________________________________________________________Métodos 35 

dosagem de creatinina realizada no período neonatal. Casos com doença evolutiva 

tiveram seguimento com dosagem de creatinina(84).   

 

Os casos foram divididos em dois subgrupos, de acordo com a função renal: 

- Grupo com insuficiência renal: 

Crianças que no seguimento apresentaram clearance de creatinina inferior ou 

igual a 60 ml/min por 1.73 m2(85), avaliado fora de episódios de infecção ou 

internação hospitalar. 

 

- Grupo sem insuficiência renal: 

 Crianças que, no seguimento pós-natal, tiveram clearance de creatinina 

superior a 60 ml/min por 1.73 m2(85), ou aquelas cuja ultrassonografia de 

seguimento demonstrou regressão persistente das alterações, e nas quais não houve 

necessidade de reavaliação da dosagem de creatinina após o período neonatal. 

 

4.3 - Ética 

 

O Projeto de pesquisa foi devidamente aprovado pelo Comitê de Ética para 

Análise de Projetos de Pesquisa (CAPPpesq) da Diretoria Clínica do Hospital das 

Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo e pelo CEROG 

(Comitê d`Éthique de la Recherche em Gynecologie et Obstétrique - França) e todas 

as pacientes participantes do estudo foram devidamente esclarecidas por informação 
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oral e leitura do consentimento livre e esclarecido, e autorizaram por escrito a 

participação na pesquisa. 

 

4.4 - Métodos  

 

Cada gestante foi submetida a uma avaliação dos rins fetais, utilizando-se o 

aparelho Voluson 730 expert, General-Eletric, Áustria, da Clinica Obstétrica do 

hospital Necker-Enfants Malades. 

 

Aquisição da imagem volumétrica dos rins fetais: foi realizada aquisição 

volumétrica dos rins fetais bilateralmente, sendo que cada rim foi avaliado 

individualmente. A aquisição foi realizada em corte parassagital, com a artéria renal 

posicionada perpendicularmente à sonda, no plano de corte principal (Figura 3). A 

regulagem do aparelho foi idêntica em todas as avaliações:  

- 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; WmF: baixa; qualidade: normal; 

força espectral : 100%; frequência: baixa. 

 

Quando o feto apresentava-se em posição não propícia, foi reposicionado 

com movimentos sutis ou foi agendado novo exame. O ângulo utilizado para 

aquisição volumétrica variou de 30º a 60º, tendo sido adaptado ao tamanho do rim 

avaliado.  
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Figura 3 – Corte longitudinal de rim fetal com vascularização ao Power Doppler. As 
setas pequenas apontam os limites do rim. A seta maior aponta a artéria renal. 

 

Avaliação da profundidade: foi aferida a menor distância entre a sonda e o 

córtex do rim avaliado (em milímetros), imediatamente após a aquisição volumétrica 

do rim (Figura 4). 

 

Avaliação do índice de vascularização, índice de fluxo e índice de 

vascularização e fluxo: o volume foi estimado pela técnica rotacional (VOCALTM). 

A imagem volumétrica foi rodada a cada 30º (seis vezes). Uma vez realizado o 

delineamento dos contornos do rim por essa técnica, foram calculados o índice de 

vascularização, índice de fluxo e índice de vascularização e fluxo (Figuras 5 e 6). 
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Figura 4 – Medida da profundidade. 

 

Figura 5 – Aspecto da imagem após delineamento dos rins pela técnica VOCAL 
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Figura 6 – Cálculo do índice de vascularização (IV), índice de fluxo (IF) e índice de 
vascularização e fluxo (IVF) após delineamento dos rins pela técnica VOCAL. 

 

Análise estatística 

 

Primeiramente, foram avaliados os índices vasculares no grupo controle 

(CON). Foi utilizada análise de correlação de Spearman para averiguarmos a 

existência de correlação entre os índices (índice de vascularização, índice de fluxo e 

índice de vascularização e fluxo) e a idade gestacional e a profundidade. 

Posteriormente, as variações intraoperador e interoperador dos três índices 

vasculares foram analisadas pelo método de Bland & Altman e pela correlação 

intraclasse (86, 87). 

 

 Foi realizada a descrição dos índices vasculares no grupo dos casos. 

 



__________________________________________________________Métodos 40 

Os índices vasculares (índice de vascularização, índice de fluxo e índice e 

vascularização e fluxo) foram testados para os três grupos: controle (CON), função 

renal normal (IR-) e insuficiência renal (IR+). Foram utilizados o teste t de Student e 

o de Mann-Whitney para a avaliação das variáveis contínuas, quando apropriado, de 

acordo com a distribuição normal das variáveis. 

 

Os resultados foram apresentados em média e desvio padrão para variáveis 

paramétricas e em mediana (mínimo/ máximo) para variáveis não paramétricas. 

Foram considerados significativos os resultados com p < 0,05. 

 

Os softwares utilizados para a avaliação estatística foram o Statview versão 

5.0 e o Microsoft Exel 2003. 
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5- Resultados 

 

5.1 - Caracterização da vascularização renal à análise tridimensional nos fetos 

sem alterações de vias urinárias. 

 

Foram avaliados 78 fetos no grupo controle. Cinco foram excluídos por falta 

de seguimento. A amostra final foi constituída de 73 fetos. 

 

Idade gestacional 

 

A idade gestacional no momento da avaliação variou de 20 a 38 semanas 

(média= 28.8 semanas +/- 4,8 semanas). A distribuição dos controles segundo a 

idade gestacional está representada na figura 7. 
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Figura 7 – Gráfico representativo do número de fetos sem malformação de vias 
urinárias (controles) por idade gestacional avaliados no estudo.  

NEM - maio de 2007 a julho de 2009 
 

 

Análise tridimensional da vascularização renal 

 

Foram considerados os valores mais altos de cada índice em cada feto. Foi 

avaliado se existe correlação dos índices com a idade gestacional ou com a distância 

entre a sonda e o rim. Os resultados estão representados na tabela 1. 
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Tabela 1 – Valores do índice de vascularização (IV), índice de fluxo (IF) e índice de 
vascularização e fluxo (IVF) em rins de 73 fetos sem alterações renais, e coeficiente 
de correlação dos índices com a idade gestacional e com a distância entre a sonda e o 
rim. NEM - maio de 2007 a julho de 2009 

 
 
 Mediana (Mínimo 

– máximo) 
Média (desvio 
padrão) 

Coeficiente de 
correlação 

Idade gestacional 
(p) 

Coeficiente de 
correlação 

Distância da sonda 
ao rim (p) 

IV 13,16(3,04– 36,95) 14,67 (+/-7,27) 0,028 (p=0,76) -0,36 (p=0,0001) * 

IF 41,7(13,83– 50,74) 41,23 (+/- 6,31) 0,067 (p=0,48) -0,51 (p<0,0001) * 

IVF 5,01 (0,93 – 19,85) 6,38 (+/- 3,91) 0,096 (p=0,31) -0,38 (p<0,0001) * 

 

Como podemos observar na tabela 1, não há correlação dos índices avaliados 

com a idade gestacional. Há correlação inversa significativa dos três índices com a 

distância entre a sonda e o rim. 

 

Influência da profundidade 

 

Como houve correlação dos índices com profundidade, criamos um índice 

denominado `Corrigido pela profundidade` (CP), representado pelo índice dividido 

pela profundidade (IV/ profundidade = IVCP; IF/ profundidade= IFCP; 

IVF/profundidade= IVFCP). A profundidade variou de 12,3 mm a 67 mm (média = 

30mm +/- 7,4mm). Houve correlação negativa entre a idade gestacional e a 

profundidade (coeficiente de correlação = - 0,2; p=0,04). A tabela 2 mostra os 

valores dos índices corrigidos pela profundidade e a análise de correlação com a 

idade gestacional. 
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Tabela 2 –IVCP, IFCP e IVFCP e avaliação da correlação com a idade gestacional em 
73 fetos sem alteração de vias urinárias. NEM – maio de 2007 a julho de 2009 

 
 Mediana (Mínimo- 

máximo) 
Média (desvio 
padrão) 

Coeficiente de correlação  
Idade gestacional (p) 

IVCP 0,50 (0,07 – 2,27) 0,62 (+/- 0,42) 0,24 (p=0,04) * 

IFCP 1,64 (0,46 – 4,01) 1,71 (+/- 0,74) 0,34 (p=0,003) * 

IVFCP 0,18 (0,02 – 1,12) 0,27 (+/- 0,21) 0,24 (p=0,04) * 

 
NOTA: IVCP= Índice de vascularização corrigido pela profundidade; IFCP= Índice de 
fluxo corrigido pela profundidade; IVFCP= Índice de vascularização e fluxo corrigido 
pela profundidade. 
 

Como podemos observar na tabela 2, há correlação dos três índices com a 

idade gestacional. 

 

 

5.2 – Avaliação da variação intraobservador 

 

Para avaliar a concordância intraoperador foram utilizadas 73 avaliações. Em 

cada avaliação, foram realizadas duas medidas consecutivas de cada parâmetro. 

Foram utilizadas correlações intraclasse acompanhadas de gráficos de Bland-Altman 

para verificação de possíveis padrões (Figuras 8, 9 e 10). 
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Figura 8 – Gráfico representativo da diferença entre os índices de vascularização 
pelo índice de vascularização médio: gráfico de Bland-Altman para a variação 

intraexaminador do índice de vascularização. NEM - maio de 2007 a julho de 2009 
 

 

Figura 9 – Gráfico representativo da diferença entre os índices de fluxo pelo índice 
de fluxo médio: gráfico de Bland-Altman para a variação intraexaminador do índice 

de fluxo. NEM - maio de 2007 a julho de 2009 
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Figura 10 – Gráfico representativo da diferença entre os índices de vascularização e 
fluxo pelo índice de vascularização e fluxo médio: gráfico de Bland-Altman para a 

variação intraexaminador do índice de vascularização e fluxo. NEM – maio de 2007 
a julho de 2009 

 
 

Observamos que os gráficos 8 a 10 não mostram nenhum padrão específico 

na variação intraobservador dos índices avaliados. 

 

A Tabela 3 representa as medidas de concordância intraexaminador. 
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Tabela 3 - Medidas de concordância intraexaminadores do índice de vascularização 
(IV), índice de fluxo (IF) e índice de vascularização e fluxo (IVF) em rins de fetos de 
20 a 38 semanas sem dilatação de vias urinárias. NEM - maio de 2007 a julho de 
2009 
 

IC (95%) 
Medida 

Correlação 

intra-classe Inferior Superior 

Índice de vascularização 0,90 0,84 0,94 

Índice de fluxo 0,7 0,56 0,80 Intraexaminadores 

Índice de vascularização e fluxo 0,87 0,80 0,92 

 

A Tabela 3 mostra que, para todas as medidas realizadas, a concordância está 

acima de 0,7, o que indica que há reprodutibilidade intra-operador das medidas 

realizadas. 

 

5.3 - Variação interobservador 

 

5.3.1 Índice de vascularização, índice de fluxo e índice de vascularização e fluxo 

 

Para avaliar a concordância interoperador, foram utilizadas 60 avaliações 

realizadas por dois operadores. Cada operador realizou uma aquisição tridimensional 

do rim com medida do índice de vascularização, índice de fluxo e índice de 

vascularização e fluxo. Imediatamente após a aquisição tridimensional, o operador 

mediu a distância entre a sonda e o rim avaliado. Foram utilizadas correlações 

intraclasse acompanhadas de gráficos de Bland-Altman para verificação de possíveis 

padrões (Figuras 11, 12 e 13). 
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Figura 11 – Gráfico representativo da diferença da medida dos índices de 
vascularização pelo índice de vascularização médio: gráfico de Bland-Altman para a 

variação interexaminadores do índice de vascularização. NEM - maio de 2007 a 
julho de 2009 

 

 

 

Figura 12 – Gráfico representativo da diferença das medidas do índice de fluxo pelo 
índice de fluxo médio: gráfico de Bland-Altman para a variação interexaminadores 

do índice de fluxo. NEM - maio de 2007 a julho de 2009 
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Figura 13 – Gráfico representativo da diferença das medidas do índice de 
vascularização e fluxo pelo índice de vascularização e fluxo médio: gráfico de 

Bland-Altman para a variação interexaminadores do índice de vascularização e fluxo. 
NEM - maio de 2007 a julho de 2009 

 
 

Pelos Gráficos 11 a 13, observamos tendência a aumento da variação inter-

observador quando os índices avaliados são maiores. A Tabela 4 representa as 

medidas de concordância interexaminador. 

Tabela 4 - Medidas de concordância interexaminadores para o índice de 
vascularização, índice de fluxo e índice de vascularização e fluxo em rins de fetos de 
20 a 38 semanas sem dilatação de vias urinárias. NEM - maio de 2007 a julho de 
2009 
 

IC (95%) 
Medida 

Correlação 

intra-classe Inferior Superior 

Índice de vascularização 0,46 0,24 0,64 

Índice de fluxo 0,66 0,49 0,79 Interexaminadores 

Índice de vascularização e fluxo 0,49 0,28 0,67 
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Observamos que as concordâncias interobservadores são intermediárias para 

os parâmetros avaliados. 

 

5.3.2 Índices corrigidos pela profundidade 

 

Para avaliar a concordância interoperador dos índices corrigidos pela 

profundidade, utilizamos correlações intraclasse acompanhadas de gráficos de Bland-

Altman para verificação de possíveis padrões (Figuras 14, 15 e 16). 

 

 

Figura 14 – Gráfico representativo da diferença das medidas do índice de 
vascularização corrigido pela profundidade pelo índice de vascularização corrigido 

pela profundidade médio: gráfico de Bland-Altman para a variação 
interexaminadores do índice de vascularização corrigido pela profundidade. NEM - 

maio de 2007 a julho de 2009 
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Figura 15 – Gráfico representativo da diferença das medidas do índice de fluxo 
corrigido pela profundidade pelo índice de fluxo corrigido pela profundidade médio: 

gráfico de Bland-Altman para a variação interexaminadores do índice de fluxo 
corrigido pela profundidade. NEM - maio de 2007 a julho de 2009 

 

 

Figura 16 – Gráfico representativo da diferença das medidas do índice de 
vascularização e fluxo corrigido pela profundidade pelo índice de vascularização e 

fluxo corrigido pela profundidade: gráfico de Bland-Altman para a variação 
interexaminadores do índice de vascularização e fluxo corrigido pela profundidade. 

NEM - maio de 2007 a julho de 2009 
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Pelos Gráficos 14 a 16, observamos que há aumento da diferença entre as 

medidas nas medidas maiores, principalmente do índice de vascularização e fluxo. 

 

A Tabela 5 representa as medidas de concordância interexaminador. 

 
Tabela 5 - Medidas de concordância interexaminadores para o índice de 
vascularização, índice de fluxo e índice de vascularização e fluxo corrigidos pela 
profundidade em rins de fetos de 20 a 38 semanas sem dilatação de vias urinárias. 
NEM - maio de 2007 a julho de 2009 
 

IC (95%) 
Medida 

Correlação 

intra-classe Inferior Superior 

Índice de vascularizaçãoCP 0,67 0,50 0,79 

Índice de fluxoCP  0,85 0,76 0,91 Interexaminadores 

Índice de vascularização e fluxoCP  0,71 0,56 0,82 

 

Observamos que, após a correção dos índices pela profundidade, a variação 

inter-observador apresenta melhor correlação intraclasse. A correlação é mediana 

para o índice de vascularização (0,67), porém é boa para os índices de fluxo e de 

vascularização e fluxo (0,71 e 0,85, respectivamente). 

 

5.4 - Caracterização dos fetos com alterações de vias urinárias. 

 

Foram avaliados inicialmente 29 fetos com dilatação de vias urinárias.  

Um feto foi excluído por ter sido submetido à interrupção médica de 

gestação. 
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Três fetos não puderam ter a avaliação tridimensional realizada devido à 

posição fetal desfavorável. 

Um feto foi excluído por falta de seguimento. 

Um feto foi excluído por seguimento insuficiente (quatro semanas). 

Foram incluídos 23 fetos na avaliação final. 

Os diagnósticos pós-natais estão representados na tabela 6. 

 

Tabela 6 – Diagnóstico pós-natal dos 23 fetos com dilatação de vias urinárias 
incluídos no estudo. NEM – maio de 2007 a julho de 2009 
 
Diagnóstico pós-natal Número de 

pacientes 
Pieloectasia de regressão espontânea 6 

Refluxo vesicoureteral bilateral 5 

Válvula de uretra posterior 3 

Síndrome de junção pieloureteral bilateral 3 

Duplicação pielocalicial + ureterocele 2 

Pieloectasia persistente sem refluxo e sem obstrução 1 

Síndrome de Prune-Belly 1 

Sinus urogenital com obstrução vesical 1 

Síndrome de junção pieloureteral à direita + rim multicístico à 
esquerda 

1 

 

A idade gestacional no momento da avaliação variou de 20 a 40 semanas de 

amenorreia (média 29,7 semanas; desvio padrão 6,59 semanas). 

Um feto apresentava dilatação isolada da bexiga, sem dilatação do sistema 

pielo-calicial. Dez fetos apresentavam associação de dilatação vesical e dilatação do 
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sistema pielocalicial. Doze fetos apresentavam dilatação do sistema pielocalicial sem 

dilatação vesical. 

 

Seguimento e desfecho 

 

O tempo de seguimento pós-natal variou de 25 a 79 semanas (média = 43,72 

+/- 18,8 semanas). 

 

Um paciente morreu no período neonatal devido à insuficiência renal grave. 

 

Outros quatro pacientes evoluíram com insuficiência renal (clearance de 

creatinina 48,8; 44,4; 26,7 e 39,9 ml/min por 1.73 m2, respectivamente com 25,2, 

33,6, 50 e 51 semanas de vida). O diagnóstico pós-natal e seguimento dos cinco 

pacientes com insuficiência renal estão representados na tabela 7. 

 

Dezoito fetos (78,2%) mantiveram a função renal normal.  

 Os pacientes foram divididos em dois grupos, conforme a função renal no 

momento da avaliação:  

- Fetos que evoluíram com insuficiência renal no seguimento pós-natal (IR+): 

cinco pacientes; 

- Fetos que evoluíram com função renal normal no seguimento pós-natal (IR): 

dezoito pacientes. 
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Tabela 7 - Diagnóstico pós-natal e seguimento dos cinco pacientes do estudo que 
evoluíram com insuficiência renal pós-natal. NEM – maio de 2007 a julho de 2009 
 
Diagnóstico pós-natal Tempo de seguimento 

(semanas) 
Clearance de 
Creatinina 
(µmol/L) 

Pieloectasia sem refluxo e sem obstrução 25,2  48,8 

Refluxo vesicoureteral grau V bilateral 33,6 44,4 

Refluxo vesicoureteral grau V bilateral 50 26,7 

Refluxo vesicoureteral grau III bilateral 51 39,9 

Válvula de uretra posterior Óbito neonatal 16 dias  

 

 

5.5 - Caracterização da vascularização renal à análise tridimensional nos fetos 

com alterações de vias urinárias. 

 

A tabela 8 mostra a distribuição dos três índices avaliados nos fetos com 

dilatação de vias urinárias. 

 
Tabela 8 – Valores dos índices vasculares avaliados nos fetos com dilatação de vias 
urinárias. NEM - maio de 2007 a julho de 2009 
 
Índice vascular Mediana (Mínimo – 

máximo) 

Média (desvio padrão) 

Índice de vascularização 11,99 (0,79 – 23,97) 12,89 (+/-6,47) 

Índice de fluxo 42,79 (26,77 – 55,75) 41,92 (+/- 6,47) 

Índice de vascularização 
e fluxo 

5,74 (0,21 – 21,22) 6,24 (+/- 4,37) 
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5.6 - Análise dos subgrupos 

 

Os dois grupos de pacientes (IR+ e IR-) foram comparados entre si e com os 

controles (CON).  O número de pacientes em cada grupo está apresentado a seguir: 

  - Insuficiência renal (IR+): cinco pacientes; 

- Função renal normal (IR-): 18 pacientes; 

- Controle (CON): 73 fetos. 

 

O índice de vascularização variou de 0,79 a 12,01 no grupo IR+ (média = 

6,97 +/- 5,3), de 5,67 a 23,97 no grupo IR- (média = 14,62 +/- 5,24), e de 3,04 a 

36,59 (14,67 +/- 7,26) no grupo CON. O índice de fluxo variou de 26,77 a 49,17 no 

grupo IR+ (média = 37,82 +/- 9,99), de 36,18 a 55,75 no grupo IR- (média = 43,51 

+/- 5,51), e de 13,83 a 50,74 (média = 41,23 +/- 6,31) no grupo CON. O índice de 

vascularização e fluxo variou de 0,21 a 5,11 no grupo IR+ (média = 2,81 +/- 2,3), de 

2,44 a 21,22 no grupo IR- (média = 7,35 +/- 4,31), e de 0,93 a 19,85 (média = 6,38 

+/- 3,91) no grupo CON. A tabela 9 representa a média dos índices avaliados e a 

diferença estatística entre os grupos.  

 
Tabela 9 – Índice de vascularização (IV), índice de fluxo (IF) e índice de 
vascularização e fluxo (IVF) nos três subgrupos avaliados (teste t Student). NEM – 
maio de 2007 a julho de 2009 
 

Média  P  

CON IR- IR+ IR- x IR+  CON x IR+ CON x IR-  

Índice de vascularização 14,67 14,62 6,97 0,009* 0,023* 0,97 

Índice de fluxo 41,23 43,51 37,82 0,1 0,263 0,163 

Índice de vascularização e fluxo 6,38 7,35 2,81 0,036* 0,048* 0,356 
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Podemos observar, na tabela 9, que o IV e o IVF apresentam-se 

significativamente mais baixos nos casos com insuficiência renal, quando 

comparados àqueles casos sem insuficiência renal e aos controles. 

 

5.7 - Análise dos índices corrigidos pela profundidade 

 

Como os índices divididos pela profundidade tiveram correlação com a idade 

gestacional, optamos pelo pareamento pela idade gestacional para avaliação dessas 

variáveis. Dessa forma, para cada caso com alteração de vias urinárias, foi escolhido 

o primeiro feto controle avaliado com idade gestacional semelhante. Caso não 

houvesse controle com idade gestacional semelhante, foi escolhido o primeiro 

controle com idade gestacional + ou – uma semana, e caso não houvesse + ou – duas 

semanas.  

Foram avaliados 21 casos e 21 controles, e estudados os índices corrigidos 

pela profundidade dos casos em relação aos controles (IVCP caso dividido por IVCP 

controle, IFCP caso dividido por IFCP controle e IVFCP caso dividido por IVFCP 

controle).  

 

Dos casos avaliados, quatro apresentaram insuficiência renal e dezessete, 

função renal normal.  

 

As figuras 17 e 18 representam a distribuição de idade gestacional dos casos e 

nos controles avaliados.  
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Figura 17 - Gráfico representativo do número de fetos por idade gestacional dos 
casos com malformação de vias urinárias avaliados no estudo dos índices divididos 

pela profundidade - NEM - maio de 2007 a julho de 2009 
 
 
 

 
Figura 18 – Gráfico representativo do número de casos por idade gestacional dos 

fetos sem malformação de vias urinárias (controles) avaliados no estudo dos índices 
divididos pela profundidade - NEM – maio de 2007 a julho de 2009 
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Para cada caso, o índice dividido pela profundidade foi dividido pelo índice 

sobre a profundidade de seu controle. Dessa forma, foi calculada a porcentagem do 

índice do caso em relação ao seu controle. Por exemplo:  

 
IVCP caso              IFCP caso           IVFCP caso      
IVCP controle        IFCP controle     IVFCP controle 

 

 

A tabela 10 representa as porcentagens dos índices corrigidos pela 

profundidade dos casos em relação aos seus controles, nos subgrupos de pacientes 

com e sem insuficiência renal. 

 

Tabela 10 – Porcentagens dos índices corrigidos pela profundidade dos casos em 
relação aos controles em fetos que evoluíram com e sem insuficiência renal, e 
avaliação de diferença estatística entre eles (Mann-Whitney). NEM - maio de 2007 a 
julho de 2009  
 

 Função renal normal 
(med (min-max)) 

Insuficiência renal 
(med (min-max)) 

p 

Porcentagem do IVCP caso em  
relação ao IVCP controle 

1,07 (0,19-3,42) 0,447 (0,08-0,57) 0,03* 

Porcentagem do IFCP caso em  
relação ao IFCP controle  

1,11 (0,41-3,33) 0,82 (0,39-1,29) 0,28 

Porcentagem do IVFCP caso 
Em relação ao IVFCP controle 

1,245 (0,21-4,09) 0,35 (0,05-0,59) 0,009* 

 

Observamos, na tabela 10, que os casos com insuficiência renal apresentaram 

IVCP e IVFCP significativamente mais baixos do que seus controles quando 

comparados aos casos sem insuficiência renal. 

 

 



 

Discussão 
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6- Discussão 

 

A avaliação da função renal fetal no período antenatal tem importância 

central para o aconselhamento dos pais, para a programação de tratamento pré-natal e 

parto e para a definição de em quais fetos seria aceito um pedido de interrupção de 

gestação em países que permitem a interrupção de gestação em fetos com doenças 

graves. 

 

A análise da função renal fetal tem sido motivo de discussões e controvérsias 

nos últimos anos. Apesar de diversos métodos terem sido utilizados com o objetivo 

de estudar o funcionamento dos rins na vida antenatal (ultrassonografia, bioquímica 

sérica fetal, bioquímica urinária fetal), não existe método ideal até o momento, 

principalmente nos fetos com prognóstico intermediário(17, 54-61). Sendo assim, o 

uso de métodos complementares aos atualmente utilizados poderia melhorar a 

acurácia da predição de insuficiência renal nos fetos com doença renal bilateral. 

 

Este é o primeiro estudo que avalia o uso do Power Doppler tridimensional 

na avaliação do fluxo renal em fetos com dilatação de vias urinárias. Encontramos 

diminuição de dois índices (índice de vascularização (IV) e índice de vascularização 

e fluxo (IVF)), em fetos que evoluíram com insuficiência renal pós-natal, quando 

comparados a controles e àqueles que evoluíram com função renal pós-natal normal. 

Observamos, pela primeira vez em fetos, que a profundidade tem influência nos 

índices vasculares, conforme já havia sido demonstrado in vitro e em cotilédones 

placentários de ovelhas(27). Encontramos melhora da variação interobservador 
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quando a profundidade é considerada na avaliação. Pela primeira vez na literatura, 

descrevemos os índices corrigidos pela profundidade e observamos que eles se 

correlacionam com a idade gestacional. 

 

6.1 Parâmetros influenciando o valor dos índices vasculares  

 

Apesar de inovadora nos rins fetais, a avaliação de fluxos ao Power Doppler 

tridimensional já foi motivo de estudos em outros órgãos fetais, principalmente 

pulmões e placenta(23, 25, 73). Conforme demonstrado por esses estudos e por 

aqueles realizados em fantasmas, apesar de a técnica ser factível as medidas dos 

índices vasculares variam amplamente com a variação da regulagem do aparelho(75-

79, 88), e esse é um limite importante em estudos que avaliam vascularização em 

órgãos fetais. Os parâmetros que mais interferem no cálculo dos índices vasculares 

são a PRF e o ganho(76, 80). Por esse motivo, optamos por manter os parâmetros 

ultrassonográficos fixos (inclusive o ganho), evitando a variação artefactual dos 

índices estudados. Dessa forma, garantimos que a diferença dos índices observada 

em diferentes fetos não foi devido à variação gerada por diferenças na regulagem do 

aparelho. 

 

Outro parâmetro que tem grande influência nos índices vasculares é a 

distância entre a sonda e o órgão avaliado (profundidade). Estudos realizados em 

fantasmas e em ovelhas demonstraram que as medidas do Power Doppler são 

influenciadas pela profundidade e que o aumento da profundidade se correlaciona, de 

forma negativa, com os índices vasculares(27, 74, 79). Entretanto nenhum estudo, até 
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o presente, avaliou a influência desse parâmetro na avaliação dos índices vasculares 

em órgãos fetais. 

 

Como os fetos são móveis e o tecido subcutâneo varia de mulher para mulher, 

o estudo da influência da profundidade é fundamental para a avaliação da 

vascularização em órgãos fetais. Por esse motivo, medimos a profundidade 

imediatamente após a aquisição tridimensional do rim e estudamos a influência desse 

parâmetro nos índices vasculares.  

 

Houve correlação dos três índices estudados com a profundidade, o que 

demonstra que a influência observada ‘in vitro’ também ocorre quando rins fetais são 

avaliados. Além disso, a variação interoperador foi melhor quando os índices foram 

corrigidos pela profundidade, o que corrobora a hipótese de que essa variável 

influencia as medidas dos índices vasculares e deve ser considerada quando órgãos 

fetais são estudados ao Power Doppler tridimensional.  

 

Diferentemente dos índices vasculares brutos, os índices corrigidos pela 

profundidade se correlacionaram com a idade gestacional. Por não ser objetivo do 

presente estudo, o número de fetos controles foi insuficiente para a construção de 

curvas de normalidade por idade gestacional, o que representa um limite do nosso 

estudo.  

 

Porém a avaliação dos índices IVCP e IVFCP demonstrou que eles se 

apresentaram significativamente mais baixos, em relação aos controles, nos fetos 



_________________________________________________________Discussão 65 

com dilatação de vias urinárias que evoluíram com insuficiência renal pós-natal do 

que naqueles que evoluíram com função renal normal. Dessa forma, esses índices 

poderão vir a ter utilidade na prática clínica. Porém, para que possam ser utilizados, é 

necessária a construção de curvas de normalidade por idade gestacional de cada 

índice corrigido pela profundidade. A construção dessas curvas é objetivo de tese de 

doutorado que está sendo realizada neste departamento. 

 

6.2 Índices que se encontraram diminuídos nos casos com insuficiência renal 

 

Observamos que houve diminuição do IV e do IVF, mas não do IF, nos fetos 

que evoluíram com insuficiência renal comparados aos controles e àqueles sem 

insuficiência renal. O IV e o IVF correspondem aos voxels coloridos e coloridos 

balanceados, respectivamente, divididos pelo total de voxels, e o IF corresponde aos 

voxels coloridos balanceados divididos pelo total de voxels coloridos(26). Dessa 

forma, o IF não avalia o total de cor (movimento sanguíneo) em relação ao fundo 

sem movimento (cinza), e sim a intensidade dos voxels em relação ao total de voxels 

coloridos. Usando modelo de quantificação do fluxo em cotilédones de ovelhas, 

Morel et al. observaram que houve correlação dos três índices estudados (IV, IF e 

IVF) com o fluxo real observado. Entretanto, o IV e do IVF se correlacionaram 

melhor com os valores reais de fluxo do que o IF, o que vai de acordo com o 

observado em nosso estudo(27). Isso pode ser explicado pelo fato de o IF não levar 

em consideração o tecido imóvel subjacente. 
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Um único estudo publicado anteriormente avaliou os índices de 

vascularização ao Power Doppler tridimensional em rins de 106 fetos sem alteração 

de vias urinárias(81). Entretanto, nesse estudo, a PRF utilizada foi de 1,0. A PRF 

(Pulse Repetition Frequency ou escala de velocidade) representa a velocidade com 

que os pulsos ultrassonográficos são emitidos para a captação ao Doppler. Quando a 

emissão de pulsos tem velocidade alta, o aparelho é incapaz de detectar fluxos de 

baixa velocidade. Como o fluxo no córtex renal tem baixa velocidade, o uso de PRFs 

altas como 1,0 não permite a detecção desse tipo de fluxo. Em nosso estudo, a PRF 

utilizada foi de 0,3, o que permitiu a visualização de fluxos de baixa velocidade 

presentes no córtex renal. Histologicamente, há diminuição do número de glomérulos 

no parênquima de fetos com obstrução de vias urinárias que evoluem com 

insuficiência renal, há substituição tecidual por cistos tubulares e fibrose(44). Por 

esse motivo, a possibilidade de avaliação do fluxo presente no parênquima renal 

utilizando-se PRF mais baixa, representaria, de forma mais fidedigna, a diminuição 

dos glomérulos e do fluxo cortical renal nos fetos com insuficiência renal por 

obstrução de vias urinárias.  

 

6.3 Doppler bidimensional 

 

Como o Power Doppler tridimensional é uma técnica que exige treinamento e 

é mais demorada do que o Doppler bidimensional, uma das preocupações de nossa 

equipe foi verificar se o Doppler bidimensional poderia ser utilizado com o objetivo 

de avaliar a função renal fetal, e trazer resultados semelhantes ao uso do Power 

Doppler tridimensional, conforme demonstrado por Iura et al. (72). Para isso, 
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avaliamos, em estudo ainda não publicado e complementar a este, a velocidade 

máxima, o índice de pulsatilidade e o índice de resistência nas artérias renais nos 

fetos com dilatação de vias urinárias e em controles. Contrariamente a Iura et al., não 

encontramos diferença significativa de nenhum desses parâmetros nos fetos que 

evoluíram com e sem insuficiência renal pós-natal. 

  

Diferentemente da avaliação do fluxo ao Doppler bidimensional, que avalia o 

fluxo na artéria renal, a aquisição tridimensional engloba o fluxo presente no 

parênquima renal. Como à histologia os fetos com obstrução de vias urinárias 

apresentam diminuição do número de glomérulos(29, 44, 69), a diminuição do fluxo 

no parênquima renal estaria mais bem representada na aquisição tridimensional de 

todo o parênquima do que no Doppler bidimensional das artérias renais, justificando 

o fato de não haver alteração ao Doppler bidimensional(89). 

 

6.4 Rotação na aquisição tridimensional 

 

Em nosso estudo foi utilizada rotação de 30 graus no delineamento dos rins 

pela técnica VOCAL. Estudos comparando rotações de 30, 15 e 9 graus para a 

construção de volumes pela técnica VOCAL observaram discreto aumento não 

significativo na reprodutibilidade quando utilizado maior número de rotações (a 

correlação intraclasse varia de 0,92 para rotações de trinta graus a 0,96 para rotações 

de nove graus)(90, 91). Dessa forma, optamos pela utilização de rotações de trinta 

graus, que proporcionam um tempo de exame menor com acurácia muito semelhante 

à de rotações de 15 ou 9 graus.  
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6.5 Insuficiência renal pós-natal 

 

Observamos que cinco crianças com dilatação de vias urinárias na vida intra 

uterina evoluíram com insuficiência renal no período pós-natal (21,7% de nossa 

população). Essa taxa de insuficiência renal é baixa se comparada à descrita na 

literatura. Miguelez et al. verificaram 45% de mortalidade e 40% de insuficiência 

renal em fetos com obstrução baixa de vias urinárias(48). De forma semelhante, 

Anumba et al. observaram 57% de insuficiência renal 24 meses após o nascimento 

em fetos com obstrução baixa de vias urinárias(3). Entretanto, os estudos precedentes 

analisaram somente fetos com obstrução baixa de vias urinárias e, em nosso estudo, 

incluímos fetos com dilatação de vias urinárias alta, média e baixa diagnosticada no 

período pré-natal. Isso, aliado ao fato de termos excluído os fetos com acometimento 

grave que tiveram interrupção médica da gestação, fez com que as taxas de 

insuficiência renal fossem mais baixas em nosso estudo.  

 

A perda da função renal em crianças que tiveram dilatação de vias urinárias 

no período antenatal é progressiva e pode ocorrer até a adolescência(11).  Assim, 

qualquer forma de avaliação da função renal a curto prazo é limitada pelo seu 

potencial de incluir crianças que posteriormente terão insuficiência renal no grupo 

‘função renal normal’.  

 

 Em nosso estudo, foram excluídas crianças com seguimento inferior a 24 

semanas de vida (seis meses), pelo fato de esse período ser o mínimo necessário para 

a caracterização da função renal e da patologia subjacente. Já o seguimento na 
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primeira infância possibilita a avaliação do risco de óbito por insuficiência renal 

precoce, e de necessidade de diálise nessa fase.  

 

Um de nossos objetivos futuros é o seguimento a longo prazo dessas crianças 

para verificar se a predição de insuficiência renal nos primeiros anos de vida 

continua válida para seguimentos a longo termo.  

  

6.6 Diagnósticos diferenciais 

 

Optamos pela inclusão de fetos com todo o tipo de acometimento bilateral e 

não somente com obstrução baixa. O diagnóstico diferencial em fetos com dilatação 

de vias urinárias é frequentemente muito difícil, às vezes impossível, na vida intra-

uterina. Recentemente demonstramos, em estudo retrospectivo avaliando 54 fetos 

com dilatação bilateral de vias urinárias, que a avaliação antenatal é sensível para o 

diagnóstico de válvula de uretra posterior (sensibilidade de 94%), porém é muito 

pouco específica (especificidade de 42%), sendo o principal diagnóstico diferencial o 

refluxo vesico-ureteral, doença que é não obstrutiva e não foi incluída nos estudos 

realizados por Miguelez  et al., e por Anumba et al.(92). Dessa forma, a avaliação da 

vascularização renal em fetos com diversas causas de dilatação de vias urinárias 

torna o método utilizável mais facilmente na avaliação antenatal de rotina.  
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6.7 Perspectivas futuras 

   

 O presente estudo demonstrou, pela primeira vez na literatura, que os índices 

vasculares medidos ao Power Doppler tridimensional (IV e IVF) estão diminuídos 

em fetos com dilatação de vias urinárias que evoluíram com insuficiência renal pós-

natal. Além disso, observamos correlação negativa dos índices com a profundidade, 

confirmando ‘in vivo’ a influência da profundidade descrita ‘in vitro’(79).  

 

A construção de curvas de normalidade dos índices divididos pela 

profundidade por idade gestacional possibilitará a avaliação do uso desses índices na 

estimativa da função renal de fetos com dilatação de vias urinárias e outras 

malformações. A associação desses índices com os métodos atualmente utilizados 

poderá melhorar a acurácia na avaliação da função renal em fetos com malformações 

de vias urinárias, e permitir o uso de técnicas menos invasivas na avaliação da função 

renal. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Conclusões 
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7- Conclusões: 

 

O presente estudo permitiu concluir que: 

1- Em fetos com morfologia renal normal à ultrassonografia, o IV variou de 

3,04 a 36,95, o IF variou de 13,83 a 50,74 e o IVF variou de 0,93 a 19,85. 

2- Não houve correlação entre os índices vasculares (IV, IF e IVF) e a idade 

gestacional. 

3- Houve correlação negativa entre os três índices vasculares e a distância 

entre a sonda e o rim. 

4- A análise da vascularização renal fetal ao Power Doppler tridimensional 

apresentou reprodutibilidade intermediária para os índices brutos, porém a 

reprodutibilidade foi boa para os índices corrigidos pela distância.  

5- Em fetos com dilatação de vias urinárias o IV variou de 0,79 a 23,97, o IF 

variou de 26,77 a 55,75 e o IVF variou de 0,21 a 21,22. 

6- O índice de vascularização e o índice de vascularização e fluxo foram 

significativamente mais baixos em fetos com dilatação de vias urinárias que 

evoluíram com insuficiência renal pós-natal, quando comparados ao grupo controle e 

aos fetos com dilatação de vias urinárias que evoluíram com função renal normal no 

período pós-natal. 
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