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RESUMO

Freitas, RCM. Estudo do volume pulmonar fetal na predição dos resultados
perinatais de fetos com derrame pleural “isolado” [dissertação]. São Paulo:
Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo; 2011. 125p.

OBJETIVO: O objetivo deste estudo foi predizer o prognóstico perinatal em fetos
com derrame pleural “isolado” por meio da medida do volume pulmonar estimado
pela ultrassonografia tridimensional. MÉTODO: Estudo retrospectivo, entre julho
de 2005 e julho de 2010, com 19 fetos com derrame pleural “isolado” (ausência de
causas infecciosas, imunes, anomalias cromossômicas ou estruturais associadas)
acompanhados no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade
de São Paulo. Os volumes pulmonares foram obtidos pela ultrassonografia
tridimensional (Voluson 730 Expert, GE Medical System, Kretzechnick, Áustria) em
dois períodos, no momento do diagnóstico (20 – 26 semanas) e próximo ao parto
(duas semanas antecedentes ao parto ou até 36 semanas), e mensurados pela técnica
VOCAL (“Virtual Organ Computer Aided Analysis”) com rotação de 30º. Os
volumes obtidos (observados) foram comparados com valores esperados para idade
gestacional, e a razão entre o volume total fetal observado/esperado (VPTo/e) foi
avaliada de acordo com a mortalidade perinatal e morbidade neonatal (necessidade
de ventilação mecânica por mais que 48 horas). RESULTADOS: Dezenove fetos
com derrame pleural “isolado” foram analisados no período do estudo. Doze (63,2%)
crianças sobreviveram. Dos sobreviventes, sete (58,3%) apresentaram morbidade
respiratória. O VPTo/e no primeiro exame ultrassonográfico não se associou
significativamente com mortalidade (VPTo/e: 0,42±0,19 nos sobreviventes contra
0,30±0,08 nos não sobreviventes, p=0,11). No segundo exame, por outro lado,
VPTo/e foi significativamente menor nos casos que faleceram (0,24±0,08) em
relação aos sobrevivente (0,58±0,21; p<0,01) e nos que necessitaram de ventilação
mecânica prolongada (0,35±0,08) comparados aos que não necessitaram (0,68±0,10;
p<0.01). CONCLUSÃO: O volume pulmonar fetal medido pela ultrassonografia
tridimensional pode ser utilizado para predizer o prognóstico de fetos com derrame
pleural “isolado”.

Descritores: 1.Derrame pleural 2.Hidrotórax 3.Feto 4.Pulmão/crescimento &
desenvolvimento 5.Terapias fetais 6.Ultrassonografia pré-natal 7.Quilotórax

SUMMARY

Freitas, RCM. Three-dimensional ultrasonographic assessment of fetal lung
volume as a prognostic factor in “isolated” pleural effusion [dissertation]. São
Paulo: Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo; 2011. 125p.

OBJECTIVE The aim of the present study was to predict the perinatal outcome in
“isolated” pleural effusion using fetal lung volumes assessed by three-dimensional
ultrasonography. METHODS: A retrospective study conducted between July 2005
and July 2010, in which 19 fetuses with isolated pleural effusion (absence of
infection, immunological causes, chromosomal anomalies and associated structural
anomalies) at Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de
São Paulo. Fetal lung volumes were assessed by three-dimensional ultrasonography
(Voluson 730 Expert, GE Medical System, Kretzechnick, Áustria) in two periods: at
diagnosis (20-26 weeks) and nears the delivery (2 weeks before delivery or at 36
weeks), by VOCAL technique (“Virtual Organ Computer Aided Analysis”) with
rotation of 30o. The observed volumes were compared to expected values for
determine gestational age, and the observed/expected total fetal lung volume ratio
(o/e-TFLV) was evaluated according to perinatal death and neonatal morbidity (need
for mechanical ventilation longer than 48 hours). RESULTS: A total of 19 fetuses
with “isolated” pleural effusion were evaluated during the study period. Twelve
(63.2%) infants survived. Among the survivors, seven (58.3%) had severe respiratory
distress at birth. The o/e-TFLV at the first ultrasound examination was not associated
statistically with mortality (o/e-TLFV: 0.42±0.19 in survivors x 0.30±0.08 among
those that died, p=0.11). On the second ultrasound examination, on the other hand,
the o/e-TFLV was significantly reduced in those cases that died (0.24±0.08) whilst in
survivors (0.58±0.21; p<0.01) and in those that needed mechanical ventilation
(0.35±0.08) when compared to those that did not need it (0.68±0.10; p<0.01).
CONCLUSION: Fetal lung volumes measured by three-dimensional
ultrasonography may be useful to predict perinatal outcome in fetuses with primary
pleural effusion.
Key words: 1. Pleural effusion
2.Hydrothorax 3.Fetus
4.Lung/growth &
development 5. Fetal therapies
6. Ultrasonography, Prenatal
7. Chylothorax
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Introdução

1.

INTRODUÇÃO

A Medicina Fetal apresentou grande avanço nas últimas décadas,
principalmente com a melhoria da qualidade das imagens ultrassonográficas,
conhecimento da anatomia normal e das patologias fetais. O feto tornou-se acessível
a diversos métodos diagnósticos e, consequentemente, a inúmeras abordagens
terapêuticas. Entre essas, destaca-se o tratamento invasivo nos fetos portadores de
derrame pleural com o objetivo de descomprimir os pulmões e minimizar o risco da
hipoplasia pulmonar.
Estimar o prognóstico nos fetos que apresentam esse risco é um desafio.
Talvez, a ultrassonografia tridimensional do volume pulmonar fetal possa predizê-lo.
Dessa forma, nasceu o interesse em se estudar o derrame pleural fetal,
descrito pela primeira vez, no ano de 1977, pela pesquisadora californiana Barbara
Carrol1, a qual publica o diagnóstico ecográfico desse sinal clínico, ao verificar o
óbito fetal em uma gestação de 36 semanas.
O derrame pleural (DP) fetal ou hidrotórax fetal é uma manifestação clínica
rara, com incidência de 1 em cada 15.000 gestações

2, 3

. É caracterizado pelo

acúmulo inespecífico de líquido no espaço pleural e diagnosticado durante o prénatal por meio da ultrassonografia obstétrica, a qual evidencia uma área anecoica
(acúmulo de líquido) unilateral ou bilateral circundando os pulmões (Figura 1).

3
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Figura 1: Imagem ultrassonográfica bidimensional de feto com 32 semanas com
derrame pleural bilateral.

Corte transversal torácico. DP (derrame pleural); PE

(pulmão esquerdo); PD (pulmão direito); Co (coração).

O derrame pleural pode apresentar diversas etiologias, embora nem todas
sejam devidamente conhecidas. Há descrições de sua associação com tumores
(mediastinais,

pulmonares,

cardíacos

ou

pleurais);

patologias

cardíacas

(malformações cardíacas, distúrbios do ritmo cardíaco); doenças infecciosas
(toxoplasmose, citomegalovírus, parvovírus B19, herpes vírus, sífilis); anormalidades
cromossômicas (p. ex. Síndrome de Down, Síndrome de Turner); entre outras menos
frequentes, tais como a hérnia diafragmática, o diabetes materno, o uso de

4
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indometacina e traumas torácicos fetais (geralmente resultantes de trauma
obstétrico).4
Porém, em uma pequena parcela de fetos que apresentam derrame pleural não
se encontra nenhuma causa estrutural, infecciosa, cromossômica ou imune associada,
sendo então, denominado, durante a vida fetal, derrame pleural “isolado” ou
hidrotórax “isolado”5-9. Diversos modelos teóricos tentam explicar a origem do
hidrotórax “isolado”, os quais indicam que os derrames são formados a partir do
extravasamento de linfa para o interior da cavidade torácica, devido à falha de
conexão entre os múltiplos segmentos linfáticos com o ducto torácico

8, 9

. Dessa

forma, haverá predomínio de linfócitos no líquido pleural. Se a quantidade de
linfócitos for superior a 70% do total de células, na amostra de líquido pleural, na
ausência de infecções maternas ou fetais, o derrame será classificado como primário3,
10-13

.
O derrame pleural fetal apresenta curso clínico variado, indo desde a sua

resolução espontânea até complicações pelo aumento progressivo, resultando na
hidropisia, na hipoplasia pulmonar e na morte no período perinatal

3, 5, 14

. Por sua

etiologia e evolução incerta, apresenta amplo intervalo na taxa de mortalidade,
variando de 22 a 75%3,

14-17

. Recentes estudos têm mostrado que a presença de

anomalias cromossômicas ou estruturais está associada aos piores resultados
perinatais3,

14, 16, 18

. Entretanto, a predição dos resultados perinatais em fetos com

derrame pleural “isolado” ainda não foi pesquisada.
Estabelecer o prognóstico pós-natal dos fetos com derrame pleural nos casos
sem etiologia aparente é fundamental para selecionar os fetos que poderão se

5
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beneficiar de intervenção precoce ou até mesmo da antecipação do parto. Diversas
propostas terapêuticas foram descritas, porém, até o momento, nenhum tratamento
ideal foi estabelecido.
Dentre os fatores prognósticos do hidrotórax fetal, sabe-se que a hipoplasia
pulmonar e a hidropisia fetal são os principais desfechos a serem evitados, pois se
associam à alta mortalidade perinatal, atingindo cifras de 50 a 70% quando esses
fetos não são tratados. 3
Assim, em 1982, Petres et al. propuseram, pela primeira vez, a toracocentese
como forma de tratamento para o derrame pleural fetal, porém o procedimento
mostrou-se bastante limitado em virtude do rápido reacúmulo de líquido em 76% dos
casos. 3, 19, 20
Em 1986, Seeds e Bowes21, posteriormente Rodeck et al.

22

,em 1988,

apontaram as primeiras evidências de que o tórax precisava ser continuamente
descomprimido. Esses autores sugeriram que o tratamento com a derivação tóracoamniótica poderia ser mais efetivo. 23-25
Além desses tratamentos, outras estratégias terapêuticas como a pleurodese
com sangue materno ou outras substâncias irritativas, tais como o derivado de
Streptococcus pyogenes encubados com benzilpenicilina (OK-432), têm sido
descritas, mas o seu real benefício não foi comprovado. 26-29
Em que pesem às estratégias terapêuticas mencionadas, o sucesso da
intervenção fetal está relacionado com o diagnóstico precoce, o volume do derrame,
o seu reacúmulo, o grau de compressão pulmonar, a existência de hidropisia e de
outras alterações estruturais e/ou cromossômicas associadas 7. Dessa forma, mais
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importante do que escolher a melhor estratégia terapêutica é avaliar o tipo do
derrame e o grau de agressão ao órgão principal. Com base nesse princípio, alguns
autores têm buscado estimar o grau de comprometimento pulmonar como forma
indireta de avaliar o prognóstico e o sucesso do tratamento escolhido em fetos com
alterações pulmonares

30-36

. Para essa finalidade, esses autores sugerem avaliar o

volume pulmonar fetal pela ultrassonografia tridimensional (US 3D) e relacionar os
seus achados com os resultados pós-natais em fetos com risco para a hipoplasia
pulmonar. 30-36
Recentemente, Vergani et al.37 mostraram que a US 3D é superior à
ultrassonografia bidimensional (US 2D) para a predição da hipoplasia pulmonar em
35 fetos com alto risco para hipoplasia, incluindo sete com derrame pleural.
Entretanto, até o momento, não existe estudo que avalie a estimativa do
volume pulmonar fetal pela US 3D na predição do resultado perinatal nos casos com
derrame pleural “isolado”. Além disso, não há, na literatura, estudos que avaliem o
resultado perinatal após a derivação tóraco-amniótica relacionados ao cálculo do
volume pulmonar, estudos esses de suma importância, visto que a hipoplasia
pulmonar fetal é uma das principais causas de morte perinatal.
Por isso, o presente estudo tem como finalidade avaliar o volume pulmonar
fetal, por meio da US 3D, como método preditor do resultado perinatal em fetos com
derrame pleural “isolado”.

REVISÃO DA LITERATURA
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2. REVISÃO DA LITERATURA

2.1 - O desenvolvimento pulmonar

O desenvolvimento pulmonar inicia-se por volta do 26º ao 28º dia
embrionário, a partir do crescimento caudal do tubo laringotraqueal (quarto par das
bolsas faríngeas). O endoderma que reveste o sulco laringotraqueal originará a
laringe, a traqueia, os brônquios e o epitélio pulmonar; enquanto o mesênquima
esplâncnico formará o tecido conjuntivo, as cartilagens e os músculos lisos dessas
estruturas. 38
Apesar de dinâmico, alguns autores

39-43

dividem didaticamente o

desenvolvimento pulmonar em até cinco períodos: embrionário, pseudoglandular,
canalicular, sacular e alveolar.
O período embrionário (4 a 8 semanas) é caracterizado pelo surgimento do
broto pulmonar, na quarta semana de gestação, o qual se dividirá formando dois
brônquios principais. Da quarta a sexta semana, os brônquios principais irão se
diferenciar e ramificar, dando origem aos brônquios lobares e, em seguida, os
segmentares, por sucessivas dicotomizações. Ao final da sétima semana, o pulmão
apresentará a mesma segmentação encontrada no do adulto. 41
No período pseudoglandular (8 a 16 semanas), ocorrem sucessivas divisões
para a formação dos bronquíolos terminais e a migração das estruturas vasculares.
No sentido anelar, crescem a cartilagem e a musculatura lisa brônquica. Nesse
período, as trocas gasosas ainda não são possíveis. 43
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No período canalicular (17 a 24 semanas), surgem os bronquíolos
respiratórios, os ductos alveolares e os alveólos primitivos (pneumócitos tipo I e tipo
II). Inicia-se a produção de surfactante pelo pneumócito tipo II. A luz dos brônquios
e dos bronquíolos terminais torna-se mais ampla devido à circulação de líquidos
intraluminal, e o tecido pulmonar fica altamente vascularizado, tornando possíveis as
trocas gasosas ao final desse período. 41
O período do saco terminal ou período sacular (de 25 semanas ao nascimento)
é caracterizado pela mudança dos canalículos pulmonares para os sacos terminais e
aumento da superfície alveolar funcional, do afilamento da membrana do epitélio de
revestimento e intensa vascularização. Há o crescimento exponencial do número de
alvéolos e dos pneumócitos tipo II, que permite a sobrevida do recém-nascido prétermo.43
No período alveolar (da 32ª semana à pré-adolescência), os grupos saculares
terminais se diferenciam em ductos alveolares e os alvéolos primitivos se
desenvolvem até o 8º ano de vida. Há maior adelgaçamento do epitélio pulmonar,
aumento da vascularização perialveolar, resultando no aumento do mecanismo de
trocas gasosas (amadurecimento alveolar)44. Também há proliferação do número de
alvéolos que chegam a contabilizar 50 milhões, próximo ao nascimento. Após esse
período, continuam a se multiplicar, podendo chegar a 300 milhões de alvéolos na
vida adulta. 43
Laudy e Wladimiroff (2000)45 descreveram a importância em se compreender
os períodos do desenvolvimento pulmonar e tentar identificar o momento em que
ocorre a interferência em seu crescimento. Esses autores sugerem que as
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interferências no desenvolvimento, antes do término da fase canalicular (antes da 24ª
– 26ª semana), costumam trazer maiores repercussões clínicas.

2.2 – A pleura e o líquido pleural

A pleura é um folheto contínuo, formado por uma camada única de células
mesoteliais, firmemente unidas, apoiadas sobre a membrana basal e uma frouxa
camada de tecido conjuntivo. 46
A pleura visceral é formada pelo folheto que recobre os pulmões, e a pleura
parietal, pelo folheto em contato com a caixa torácica. O espaço virtual entre as duas
pleuras é chamado de espaço pleural46, o qual apresenta certa quantidade de líquido
em seu interior que favorece o deslizamento entre os folhetos pleurais e as estruturas
adjacentes nos movimentos respiratórios.
O líquido pleural entra no espaço pleural a partir dos capilares da pleura
parietal e é removido pelos vasos linfáticos, os quais fazem a drenagem para os
linfonodos mediastinais. 47
Embora menos frequente, geralmente associado a processos patológicos, o
líquido pode penetrar no espaço pleural, a partir dos espaços intersticiais dos
pulmões, por meio da pleura visceral ou então por pequenos orifícios no diafragma,
sendo também removido desse espaço pelos linfáticos parietais. 47
A circulação do líquido pleural é um processo dinâmico, mantido pelo
equilíbrio entre a sua produção e drenagem, além de um balanço contínuo entre as
pressões hidrostáticas e osmótica da microcirculação e do espaço pleural. 47
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2.3 – Ducto torácico

O ducto torácico origina-se na cisterna do quilo, estrutura abdominal que
drena os vasos linfáticos das extremidades inferiores, pelve e intestino, sendo, na
vida extrauterina, a principal via de escoamento da gordura alimentar absorvida nos
intestinos.
O ducto torácico penetra no tórax por meio do hiato aórtico em direção ao
lado direito, em posição retroaórtica, situando-se entre a veia ázigos e a aorta, na
porção inferior do tórax, posteriormente ao esôfago. Ascende pelo mediastino
posterior, cruzando lateralmente para o lado esquerdo no nível de T4, correndo atrás
do arco aórtico, do lado esquerdo do esôfago, e, mais superiormente, atrás da artéria
subclávia esquerda. Após sua entrada no pescoço, ele se curva anteriormente, na
borda do músculo escaleno anterior, e se liga na junção das veias jugular interna e
subclávia esquerda. Ao longo desse trajeto, existe uma rede de anastomoses linfáticovenosas que formam vias colaterais, permitindo a ligação do ducto torácico ao
sistema venoso e linfático em vários pontos. 48
Entender a anatomia do ducto torácico e sua interação com o sistema venoso
– linfático pulmonar é fundamental para a compreensão do possível mecanismo
fisiopatológico do derrame pleural primário.8, 49
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2.4 – Derrame pleural fetal

2.4.1 – Definição, incidência e diagnóstico

Derrame pleural fetal ou hidrotórax fetal é uma condição clínica rara, cuja
incidência é de uma em cada 15.000 gestações

10, 11

, sendo caracterizado pelo

acúmulo inespecífico de líquido no espaço pleural, podendo ser diagnosticado
durante o pré-natal por meio da ultrassonografia obstétrica.
Os achados ecográficos são típicos, caracterizados por área anecoica
(acúmulo de líquido) unilateral ou bilateral circundando os pulmões. A apresentação
bilateral é a forma mais frequente

4, 14, 50

. No derrame pleural unilateral não se

verifica o predomínio no acometimento de qualquer dos lados, embora poucos
estudos apontem haver maior frequência do acometimento do lado direito. 14
Quando analisada a sua distribuição em relação ao sexo fetal, alguns
trabalhos apontam haver maior predomínio do derrame no sexo masculino (2
masculino : 1 feminino)51, embora não haja consenso na literatura. 50
O diagnóstico ecográfico é realizado geralmente entre o 2º trimestre e o início
do 3º trimestre de gestação3. Porém, tem-se verificado que com a melhoria das
imagens ultrassonográficas, associada à ampliação dos programas de rastreamento
fetal no 1º trimestre, tem-se realizado o diagnóstico mais precocemente. Nas
primeiras revisões feitas sobre o assunto, Aubard et al.

14

(1998) e Weber et

al.17(1992) constataram que a idade gestacional média do diagnóstico oscilava entre
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a 27ª e 30ª semana, respectivamente. Entretanto, em séries de estudo mais recentes,
essa idade gestacional foi descrita por volta da 20ª semana. 52
Embora não seja frequente, há relatos na literatura do diagnóstico de derrame
pleural em idade gestacional ainda mais precoce, ou seja, no primeiro trimestre de
gestação. Isso pode ser confirmado pelo estudo publicado por Medina et al.

53

(2002), que relata um caso de derrame pleural com apenas 08 semanas e 04 dias, ou
pelos trabalhos de Shimizu et al.54 (1997) e Hashimoto et al.55 (2003), os quais
descrevem a associação entre o derrame pleural bilateral, diagnosticado no primeiro
trimestre, com a morte embrionária ou o risco para cromossomopatia.
Apesar de o diagnóstico ecográfico do derrame pleural fetal ser
aparentemente de fácil execução, o diagnóstico etiológico nem sempre será dessa
maneira. Assim, o primeiro passo, após a identificação do derrame pleural pela
ecografia, é determinar se ele ocorre de maneira isolada, ou seja, não associado à
alteração estrutural, cromossômica, imune ou infecciosa (derrame pleural “isolado”);
ou, então, identificar a doença de base (derrame pleural secundário)19. Essa
diferenciação é fundamental para estimar o prognóstico fetal, bem como estabelecer
quais fetos poderão se beneficiar com o tratamento invasivo. 16, 50, 56
Para a diferenciação entre o derrame pleural “isolado” e o secundário deve-se
realizar rastreamento detalhado das alterações estruturais, cromossômicas, imunes e
infecciosas fetais. Como método de rastreio, diversos autores propõem que ele seja
semelhante ao que é realizado nos fetos com hidropisia e iniciado assim que o
derrame pleural for identificado16, 50, 56. Deve-se pesquisar: a) alterações estruturais
fetais, por meio do exame morfológico e do ecocardiograma fetal; b) alteração

14
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cromossômica, por meio da pesquisa do cariótipo fetal; c) infecção materna e
congênita, tais como toxoplasmose, rubéola, citomegalovírus, sífilis, herpes vírus e
parvovirose B19; d) etiologias imunes ou anemia fetal, realizada pela pesquisa da
tipagem sanguínea materna, teste de Kleihauer-Betke57 (em casos selecionados) e
pela dopplerfluxometria da velocidade máxima do pico sistólico da artéria cerebral
média para excluir anemia fetal. 58
Apesar desse rastreamento, haverá casos nos quais a etiologia do derrame
permanecerá desconhecida, até mesmo após a avaliação detalhada no período pósnatal29,

59

. Na tentativa de estabelecer o diagnóstico, alguns autores sugerem

pesquisar a celularidade total do líquido pleural. Embora não seja específica
(patognomônica)13, uma contagem de linfócitos superior a 70- 80% do total de
células do líquido pleural, na ausência de processo infeccioso materno ou fetal, seria
sugestiva de um defeito local na remoção do líquido linfático, caracterizando o
derrame pleural primário7,

19, 60

. É importante destacar que, na literatura, muitos

artigos acabam referindo o derrame pleural “isolado” por derrame pleural primário,
mesmo sem realizar a contagem da celularidade do líquido pleural.
A raridade do derrame pleural associada à dificuldade em se identificar a
etiologia e a outros vieses literários (p.ex. interrupção da gestação, publicação apenas
dos dados favoráveis, casuística oriunda de poucos centros) torna os dados
epidemiológicos confusos e discrepantes.
Entre os derrames pleurais de etiologia não imune, estudos apontam que 25 a
40% estão associados com alterações estruturais (40% desses com cardiopatias) 15-17,
5 a 41% estão associados com cromossomopatias

10, 16, 52, 61, 62

e 25% são derrames
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pleurais “isolados”16. Portanto, pode-se afirmar que o hidrotórax fetal “isolado” é um
diagnóstico raro e de exclusão. 16, 63

2.4.2 – Fisiopatologia do derrame pleural fetal

2.4.2.1 – Fisiopatologia do derrame pleural “isolado”

Trabalhos na literatura apontam que o acúmulo de líquido no espaço pleural
de fetos com derrame “isolado” seria resultado de provável defeito local (primário)
no processo de drenagem. Assim, o hidrotórax “isolado” seria formado pelo
extravasamento de linfa para o espaço pleural devido à falha na conexão entre os
múltiplos segmentos venosos-linfáticos com o ducto torácico

3, 10-12, 47, 64

ou,

simplesmente, por aumento da pressão no sistema venoso, levando a rupturas do
ducto torácico e de suas circulações colaterais. Diversos experimentos e até mesmo a
laceração iatrogênica do ducto torácico, em uma cirurgia torácica infantil,
comprovam esses achados. 65, 66
Apesar da etiologia incerta, alguns autores sugerem que a fragilidade na
ligação entre os vasos linfáticos e o ducto torácico se deva a algum dos seguintes
mecanismos: 29, 59, 67
a) Processo inflamatório local (derrame pleural “isolado” de origem
inflamatória), no qual os linfócitos presentes no líquido pleural
perpetuariam a agressão local, contribuindo para a fragilidade entre as
conexões linfáticas-ductais;

16
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b) Mecanismo genético (derrame pleural “isolado” de origem genética), no
qual a mutação em alguns lócus genéticos favoreceria alterações no
sistema linfático local, levando a rupturas nas conexões linfáticas.

A possível explicação para esses dois mecanismos pode ser sugerida por
trabalhos experimentais, os quais demonstram que apenas parte dos derrames
pleurais “isolados” responde ao tratamento com a pleurodese, quando se utilizam
substâncias com propriedades anti-inflamatórias, como o OK-432. Esse estudo, ao
investigar o grupo que não respondeu ao mesmo tratamento (com OK-432),
investigou alguns lócus genéticos que pudessem estar associados à fragilidade
linfática e encontrou, nesses pacientes, quatro possíveis lócus genéticos (VEGFR3,
FOXC2, PTPN11, ITGA9) ligados a uma herança autossômica recessiva, semelhante
ao que é observado em alguns casos de linfangiectasia

68, 69

. Esses autores sugerem

que o grupo que não respondeu ao OK-432 apresenta derrame pleural de maior
gravidade (geralmente associado à hidropisia) por um provável mecanismo genético
associado. Nesse grupo, o tratamento mais indicado é o invasivo descompressivo
(toracocentese ou derivação tóraco-amniótica)56,

59,

68,

69

. Outros modelos

experimentais em ratos, demonstraram que a falta da integrina alfa-9β1 pode alterar
os receptores linfáticos e, dessa forma, contribuir para a sua ruptura e o
desenvolvimento do hidrotórax “isolado”.70
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2.4.2.2 – Fisiopatologia do derrame pleural secundário

O derrame pleural fetal de origem secundária é consequência da retenção
hídrica generalizada, devido ao desequilíbrio entre as pressões hidrostáticas e
coloidosmóticas ocasionadas pela causa base. 10, 12
Para se determinar a causa base, deve-se pesquisar alteração estrutural,
cromossômica, infecciosa ou imunológica fetal19. Entre as principais alterações
estruturais associadas ao derrame pleural secundário temos: a) as lesões
compressivas dos pulmões e mediastino, tais como: a malformação adenomatoide
cística

71, 72

, a hérnia diafragmática

73

, o sequestro pulmonar

72

, a linfangiectasia, o

teratoma da tireoide, o bócio congênito e o hamartoma da parede torácica

74

; b) as

cardiopatias, tais como: as malformações cardíacas, os tumores, as cardiomiopatias e
as arritmias cardíacas. 75
Quanto às anomalias cromossômicas encontradas no hidrotórax secundário,
as principais são a trissomia do cromossomo 21 (Síndrome de Down)62 e a
monossomia do cromossomo X (Síndrome de Turner)62. Porém, também é descrita
sua associação com outras síndromes, tais como a trissomia do cromossomo 18
(Síndrome de Edwards)16 ou a Síndrome de Klinefelter (47, XXY). 16
Em relação às causas infecciosas associadas, destacam-se o citomegalovírus76
e a parvovirose B19

77, 78

, embora o herpes simples tipo 1

toxoplasmose já tenham sido descritos.

79

, a sífilis e a
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Outras causas mais raras de derrame pleural relatadas são: a) síndromes
genéticas (Síndrome de Noonan80, Síndrome Opitz-Friasand - hipertelorismo e
hipospádia

81

, a Sialidosis, entre outras); b) doenças metabólicas (doença de

armazenamento do glicogênio ou de depósito lisossomal15); c) diabetes materno; d)
uso de indometacina; e) traumas torácicos fetais (geralmente resultantes do trauma
obstétrico).16, 82
Estudos apontam que o desequilíbrio entre as pressões hidrostáticas e
coloidosmóticas pode ocorrer por algum dos seguintes mecanismos: obstrução na
drenagem linfática pleural (p.ex. nos tumores, massas intratorácicas), aumento da
pressão vascular sistêmica (p. ex. nas cardiopatias), aumento do líquido intersticial
pulmonar (p. ex. nas infecções congênitas), aumento da permeabilidade capilar (p.
ex. processo inflamatório local nas infecções congênitas, cromossomopatias), por
passagem de líquido a partir do espaço peritoneal (p. ex. nas volumosas ascites por
causa infecciosa) ou diminuição da pressão coloidosmótica na microcirculação
vascular (p. ex. nas anemias fetais). 47

2.4.3 – A história natural do derrame pleural “isolado”

O derrame pleural fetal “isolado” apresenta curso clínico variado, desde
resolução espontânea 14, 50, 52 até complicações pelo aumento progressivo, resultando
na hidropisia, na hipoplasia pulmonar, no poli-hidrâmnio e na morte perinatal 3, 5, 8, 14.
Existem poucos estudos que avaliam a evolução do derrame pleural, fazendo com
que a sua história natural seja difícil de predizer.
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Aubard et al.

14

(1998) realizaram uma revisão com 204 fetos com derrame

pleural primário e observaram a regressão espontânea em 22% deles. Klam et al.

15

(2005) descreveram que a referida regressão é mais comum nos fetos cujo derrame
surge após a 26ª semana de gestação, sendo pouco frequente em fetos hidrópicos.
Porém, Yinom et al.

56

(2010) demonstraram, em sua série de 88 casos (59

hidrópicos), que essa regressão é possível em até 47% dos fetos quando submetidos
ao tratamento. Mesmo assim, esses autores são categóricos em afirmar que é difícil
predizer a evolução favorável.
Em contrapartida, Longaker et al.

3

(1989) observaram, em sua série de 32

casos, os fetos que não eram hidrópicos, no momento do diagnóstico, e que se
tornaram hidrópicos ao final da gestação, somente 38% sobreviveram sem receber o
tratamento.
Dessa forma, pode-se dizer que o derrame pleural “isolado” apresenta curso
clínico incerto, o qual pode ir desde a sua regressão espontânea até complicações
clínicas, tais como a hidropisia, a hipoplasia pulmonar e o poli-hidrâmnio, que
apresentam elevadas taxas de mortalidade. 4, 16, 56
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2.4.4 – Repercussões clínicas do derrame pleural na mãe e no feto

Compreender a história natural e as alterações que o derrame pleural pode
ocasionar sobre os órgãos adjacentes é imprescindível para melhor entender as suas
repercussões clínicas sobre a mãe e o feto, bem como avaliar como a intervenção
fetal pode reduzir as complicações frente a uma evolução desfavorável.
Dessa forma, o derrame pleural pode ser entendido como uma lesão
expansiva no interior da caixa torácica, o qual pode alterar os mecanismos de
desenvolvimento pulmonar e hemodinâmico fetal. 49
Assim, os fetos com derrame pleural podem ter pulmões menores do que os
normais. A compressão ocasionada pelo líquido pleural sobre o tecido pulmonar
pode levar à diminuição das ramificações das vias aéreas, dos alvéolos de cada
bronquíolo terminal e da produção de surfactantes. 83, 84
A gravidade desse quadro é diretamente proporcional à precocidade em que
surge, ao tempo de permanência e ao volume do derrame. Estudos apontam que o
desenvolvimento do pulmão é mais prejudicado quando as agressões externas
ocorrem antes do término da fase canalicular (antes de 24 semanas), período no qual
as vias aéreas e os alvéolos começam a sofrer diferenciação. 4, 19, 84, 85
Com isso, qualquer derrame pleural antecedente a esse período pode ser
considerado de maior gravidade e risco para o desenvolvimento da hipoplasia e
hipertensão pulmonar, caso não receba tratamento

3,85

. A combinação desses dois

fatores pode ter como consequência clínica a insuficiência respiratória grave e
complicações com a morte após o nascimento

3, 19, 86, 87

. Estudos apontam que a
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hipoplasia e a prematuridade são as principais causas de mortalidade no período pósnatal.3, 88

Da mesma forma, o aumento da pressão intratorácica ocasionado pelo
derrame pleural pode repercutir sobre o aparelho cárdio-circulatório fetal. O derrame
pleural pode comprimir a área cardíaca, causando a diminuição do volume dos seus
ventrículos, sem alterar o padrão de contração do músculo cardíaco (efeito
semelhante ao tamponamento cardíaco), diminuindo o retorno venoso

89

, além de

causar o desvio do mediastino90. O mecanismo exato para a progressão do derrame
pleural para a hidropisia não é completamente conhecido, mas estudos apontam que
o desvio do mediastino contribuiria de forma maior para o desenvolvimento da
hidropisia, quando comparado com a compressão das estruturas cardíacas 89. Com a
sobrecarga no sistema cardiovascular, associada à redução do débito cardíaco,
começa a haver acúmulo de líquido em outras cavidades corporais, surgindo a
hidropisia fetal. 49, 91
A hidropisia fetal é definida pela presença de edema de subcutâneo e
acúmulo de líquidos em cavidades corporais (derrame pleural, derrame pericárdico
ou ascite) ou acúmulo de líquidos em duas cavidades corporais. 9
A sua presença está associada a altas taxas de mortalidade (69%)3, 17, sendo
considerada uma variável independente e principal fator prognóstico negativo para os
fetos com derrame pleural

15

. Estudos demonstram que a relação entre a área do

derrame pleural com a área da circunferência torácica acima de 40% apresenta boa
correlação com o aumento da pressão intratorácica e risco de mortalidade. 49
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Embora rara, tem-se descrito, na literatura, como possível repercussão clínica
materna secundária à hidropisia, a maior probabilidade do desenvolvimento da préeclâmpsia e da síndrome em espelho. 56, 92

Outra repercussão clínica que pode ser ocasionada pelo derrame pleural
refere-se ao acúmulo de líquido amniótico. Baseado no mesmo princípio referido
para os casos anteriores, o aumento da pressão intratorácica ocasionado pelo derrame
pleural, pode causar a compressão esofágica e dificuldades na deglutição fetal. Dessa
maneira, ocorre desequilíbrio na dinâmica do líquido amniótico, levando ao acúmulo
do seu excesso. 4
O poli-hidrâmnio é definido como o excesso na quantidade de líquido
amniótico, caracterizado quando o volume é superior a 2000 mL.93

Entre as

repercussões fetomaternas, destaca-se o risco para o trabalho de parto prematuro,
amniorrexe prematura, descolamento prematuro da placenta, atonia uterina, entre
outras. 40

2.4.5 – Mortalidade perinatal e fatores prognósticos

A mortalidade perinatal de fetos com derrame pleural é extremamente alta e
variável de acordo com diferentes publicações. Estudos apontam que ela oscila entre
25 a 75% dos derrames pleurais fetais16. Essa variação está associada a diversos
fatores, tais como: a presença de malformações estruturais, alteração cromossômica,
hidropisia fetal, hipoplasia pulmonar, prematuridade, bilateralidade do derrame
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pleural, entre outras16. Desses fatores, a presença de anomalias estruturais ou
cromossômica está associada à maior taxa de mortalidade perinatal, atingindo, em
alguns trabalhos, cifras próximas a 75%. 16
Já para os fetos com derrame pleural “isolado”, essa taxa de mortalidade pode
ser reduzida com o tratamento fetal em casos selecionados. Poucos estudos avaliaram
os fatores prognósticos nos fetos com derrame pleural “isolado”16, mas sabe-se que o
surgimento precoce, a hidropisia fetal, a hipoplasia pulmonar, a prematuridade e a
bilateralidade do derrame estão relacionados aos piores prognósticos. 3, 5, 8, 14
Tal fato pode ser comprovado no estudo de Longaker et al. 3, que descreve
que o parto prematuro e o surgimento precoce do derrame pleural podem estar
associados como marcadores de diminuição da taxa de sobrevivência.
Da mesma forma, Weber e Philipson17 apontaram numa revisão, que o parto,
após a 31ª semana, não acompanhado de hidropisia e com a terapia antenatal
empregada, apresentaria bons resultados. Esses autores também reportaram que o
sexo fetal, o poli-hidrâmnio, a bilateralidade do derrame e a via de parto não foram
fatores preditores do resultado neonatal. 17
Apesar de o poli-hidrâmnio não predizer diretamente o resultado, alguns
estudos afirmam que a sua presença aumenta a probabilidade de trabalho de parto
prematuro, estando esse último associado a piores resultados. 56
Em outra análise, Aubard et al.

14

descrevem como fatores preditores de pior

resultado: a presença do derrame pleural bilateral, a hidropisia, a não regressão do
derrame e o parto prematuro. Também referem que o sexo fetal, a idade gestacional
do diagnóstico e o poli-hidrâmnio não são fatores preditores de pior prognóstico
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perinatal. Em uma análise multivariada, esses mesmos autores observaram que a
hidropisia é um fator independente dos outros, capaz de predizer o prognóstico
desfavorável fetal.
Klam et al.

15

avaliaram fatores preditores do prognóstico fetal em 18 casos

de hidrotórax primário. Os fetos com piores prognósticos apresentavam progressão
do derrame pleural, parto prematuro e menor Apgar do 5º minuto, quando
comparados com os que apresentaram melhores resultados. Esses fetos também
apresentavam maiores razões entre a área do derrame pleural e a área torácica49 15, 49,
94

para o derrame e maior probabilidade de serem hidrópicos 15. Não se observou

importância para o prognóstico fetal a idade gestacional do diagnóstico, a
bilateralidade do derrame ou a presença do poli-hidrâmnio. Numa análise
multivariada, somente a razão entre a área do derrame pleural e a área da
circunferência torácica e a hidropisia foram independentes do pior resultado.

2.4.6 – Tratamento fetal

Não há consenso, na literatura, a respeito do melhor tratamento para fetos
com derrame pleural “isolado”. A dificuldade na escolha da melhor terapêutica se
deve à raridade dessa doença e de seu curso incerto, trazendo limitações para que
sejam realizados estudos clínicos randomizados. 4, 56
Entre as diversas condutas descritas, encontrou-se, na literatura, a interrupção
da gestação (nos países onde esse procedimento é permitido)3, a conduta expectante
com acompanhamento ultrassonográfico seriado e a terapia fetal invasiva.3,5, 7, 50, 56, 95
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Em 1992, Weber e Philipson17 realizaram a primeira metanálise que analisou
as diversas formas de tratamento. Esses autores observaram que a terapia fetal
invasiva

apresentava

os

melhores

resultados

quando

comparada

com

o

acompanhamento ultrassonográfico seriado.
A partir de então, diversas publicações têm demonstrado que o tratamento
fetal melhora o prognóstico em casos selecionados

4, 15, 56, 95

, baseado nos seguintes

princípios:
•

A descompressão pulmonar melhora as condições para o desenvolvimento
pulmonar e auxilia as manobras de ressuscitação neonatal;

•

A descompressão pulmonar melhora ou reverte a hidropisia e/ou polihidrâmnio, diminuindo a morbidade e a mortalidade perinatal e os riscos
para o parto prematuro.

Entre as propostas terapêuticas fetais invasivas destacam-se: a toracocentese,
a derivação tóraco-amniótica ou a pleurodese. Não existe, na literatura, estudo
randomizado comparando as diferentes intervenções fetais e os seus resultados 14, 50.
Os estudos se limitam a comparar séries ou relato de casos descritos por poucos
centros. Mesmo assim, em análises retrospectivas, parece haver superioridade da
derivação tóraco-amniótica em relação à toracocentese de repetição para os casos de
derrames graves acompanhados de hidropisia4, 50, 56. Para os fetos não hidrópicos,
esse benefício ainda não é bem estabelecido4, 96. Não existem estudos que comparem
as técnicas de drenagem (“shunt” ou toracocentese) com os métodos adesivos
(pleurodese).14, 50
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2.4.6.1 – Tratamento conservador

Diversos trabalhos apontam que o tratamento conservador é indicado apenas
para os casos de derrame pleural “isolado” de pequeno volume, sem hidropisia, visto
que a regressão espontânea pode ocorrer. Nesse grupo, deve-se realizar o
acompanhamento ultrassonográfico seriado, avaliando o volume do derrame pleural
e suas repercussões. 50
O tratamento dietético materno com triglicerídeos de cadeia média, ainda
durante o pré-natal, tem sido proposto por alguns autores como tratamento adjuvante
ao tratamento conservador, embora não existam estudos em longo prazo que
comprovem esses resultados e nem que os diferencie da história natural do derrame
pleural. Porém, esses autores são categóricos em afirmar que esse tratamento
dietético materno é experimental e não deve retardar o início da terapêutica fetal
quando for preciso. 97
Não havendo alterações no quadro inicial que permitam realizar o tratamento
conservador, o prognóstico fetal é bom, com taxa de sobrevivência variando entre 73
a 100% dos casos (Tabela 1). 14, 50, 63, 98
Já para os fetos hidrópicos ou com derrame pleural volumoso, o tratamento
conservador não é indicado. Dados na literatura apontam para altas taxas de
mortalidade, oscilando entre 45 a 100% dos casos (Tabela 01). 14, 50, 63, 98
Para os casos em que foi proposto um tratamento conservador durante o prénatal e que apresentam derrame pleural moderado a volumoso no final da gestação, a
toracocentese prévia ao parto deve ser considerada como medida adicional aos fetos
que poderão necessitar de manobras de ressuscitação neonatal.18, 99
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2.4.6.2 – Toracocentese

A toracocentese foi o primeiro procedimento fetal invasivo proposto para
realizar a descompressão torácica ocasionada pelo derrame pleural, descrita, pela
primeira vez, em 1982. Inicialmente pareceu um procedimento bastante promissor,
porém, observou-se que, em 76% dos casos, o líquido reacumulava entre 1 hora ao
10º dia após o procedimento. 3, 19, 20
Apesar dessa limitação, alguns autores têm defendido o seu uso para os casos
em que o derrame pleural é diagnosticado tardiamente (após a 32ª ou 36ª semana) 4,
50

ou como procedimento auxiliar na tentativa de expansão pulmonar prévia ao

parto18, 99.
Outras indicações para o uso da toracocentese são: a coleta do líquido pleural
para a realização de cultura, a contagem celular
101

13

e a pesquisa do cariótipo fetal100,

ou como estratégia terapêutica (toracocenteses de repetição) quando o “shunt”

tóraco-amniótico não puder ser realizado. 102
Estudos apontam para a taxa de sobrevivência publicada entre 50 a 86% para
os fetos sem hidropisia e de 10 a 50% para os fetos com hidropisia (Tabela 01)14, 50,
63, 98

.

2.4.6.3 – Derivação tóraco-amniótica

A derivação tóraco-amniótica foi descrita, pela primeira vez, em 1986

21

como estratégia terapêutica para a descompressão contínua do tórax em fetos com
derrame pleural. Teve sua técnica adaptada 22, 103, 104 ao longo dos anos, buscando-se
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cateter mais fino e flexível, além de trocater com menor diâmetro para diminuir os
riscos inerentes ao procedimento. 4
A derivação tóraco-amniótica consiste na inserção de um cateter tipo “duplo
pigtail” (Figura 02) na cavidade torácica fetal, sob orientação contínua da
ultrassonografia, fazendo com que a extremidade distal do cateter fique no espaço
pleural e a sua extremidade proximal fique na cavidade amniótica, drenando o
derrame de forma contínua. 22

Figura 2: Cateter “double pigtail” (cateter de Harrison, Cook Medical Inc –
ANVISA nº M.S. 10330710004)

Embora não exista nenhum trabalho randomizado que compare as diferentes
estratégias terapêuticas fetais, as revisões da literatura, baseadas em série ou relatos
de casos, parecem apontar uma superioridade não significativa na derivação tóraco-
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amniótica quando comparado com a toracocentese105. Esses estudos apontam para
uma taxa de sobrevivência de 60 a 100% para os fetos não hidrópicos 25, 50, 52, 95 e de
44 a 66% para os fetos com hidropisia (Tabela 01).

9, 14, 50, 52, 56, 63, 98, 106
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Tabela 1: Taxa de sobrevivência de acordo com a terapêutica escolhida para
tratamento do derrame pleural primário – Revisão da literatura.

Autor

Tratamento

Toracocentese

Conservador

Derivação
Tóraco-amniótica

Hidropisia

Hidropisia

Hidropisia

Não

Sim

Não

Sim

Não

Sim

83% (29)

12% (3)

50% (4)

33% (3)

100% (28)

46,3% (19)

Aubard14

21,3% (48)

24% (48)

60% (10)

10% (19)

100% (17)

66,6% (63)

Picone106

*

*

*

*

*

66% (31)

Smith52

*

*

*

*

60% (3)

44% (7)

Rústico50

73% (25)

35% (7)

77% (10)

50% (11)

82% (27)

62% (77)

Deurloo9

*

*

*

61% (19)

*

62,5% (85)

Yinon56

*

*

*

*

72% (21)

53% (31)

Favre98

75% (4)

*

85,7% (7)

33,3% (3)

75% (8)

52,9% (17)

Pettersen63

* Estudos não realizados pelo método terapêutico.
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2.4.6.4 - Pleurodese

A pleurodese é uma técnica invasiva do espaço pleural onde se introduz
substância irritativa que irá provocar o colabamento dos folhetos pleurais (visceral e
parietal), dificultando o acúmulo de líquido.107
Publicações têm descrito a pleurodese com sangue materno ou OK-432 como
tratamento experimental em fetos com derrame pleural volumoso.
O OK-432 é derivado de cepas de origem humana de baixa virulência do
Streptococcus pyogenes do grupo A, tipo 3, encubado com benzilpenicilina. O uso
nos fetos ocorreu após experiência adquirida no tratamento em adultos, baseado nas
propriedades inflamatórias do liofilizado de células e de suas propriedades
enzimáticas e glicolíticas.
Seu primeiro uso em fetos para tratamento do derrame pleural foi descrito por
Tanemura et al. e Okawa et al.

26, 108

(2001). Após isso, diversas terapias

experimentais com OK-432 para a pleurodese do derrame pleural fetal têm sido
descritas 29, 96, 109-113, embora a experiência quanto ao seu uso seja bastante limitada e
seus resultados, discrepantes. 96
Rústico et al.50, em sua revisão com 10 casos, observaram sucesso em 60%
dos casos. Em uma série dinamarquesa de casos 110, observou-se êxito em 100% dos
fetos não hidrópicos (n=07) e com derrame pleural bilateral tratado. Outro estudo
aponta uma taxa de 100% de sobrevivência em fetos não hidrópicos (n = 7), porém
uma taxa de 0% de sobrevivência em fetos hidrópicos (n=5).114
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A explicação para os diferentes resultados é que o derrame pleural “isolado”
poderia apresentar diferentes mecanismos etiológicos, sendo dividido em processo de
origem inflamatório local e em processo de origem genética. 67, 113, 114
Assim, Yu-Shih Yang et al.96, estudaram o uso do OK-432 no derrame
pleural primário, pesquisando possíveis fatores genéticos associados. Eles
encontraram que a eficácia do OK-432 é de 35,6% após um ano de tratamento, com
taxa de sucesso de 67% para os fetos não hidrópicos e de 15% para os hidrópicos.
Notaram que o derrame pleural pode apresentar diferentes comportamentos e que o
tipo inflamatório responde melhor ao tratamento estudado.
Outra estratégia para a pleurodese é a inserção intrapleural de sangue fetal ou
de sangue materno. Parra et al. (2003) descrevem um relato de caso em que
utilizaram sangue materno com sucesso em um caso de derrame pleural com
ascite.115

2.4.6.5 – Complicações dos procedimentos fetais

Os dados literários a respeito das complicações relacionadas ao procedimento
para tratamento do derrame pleural são escassos.
Estudos descrevem que os riscos relacionados à toracocentese são
semelhantes às taxas de complicações encontradas para amniocentese, sendo de 1,0 a
1,6% para a ruptura das membranas ovulares e de 0,5 a 1% para a perda fetal.
A derivação tóraco-amniótica apresenta como principal complicação o não
funcionamento do dreno, seja por sua obstrução ou por migração, ocorrendo em 4,5 a
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33% dos casos4, 102. Tem-se descrito a ruptura prematura das membranas, o trabalho
prematuro e a corioamnionite em 17% dos casos106, e uma taxa de 5 a 10% para a
perda fetal

4, 102

. Outras complicações menos comuns à derivação tóraco-amniótica

são o sangramento no local da punção, a constricção de membros116 e cordão
umbilical (semelhante à banda amniótica), drenagem reversa pelo “shunt” tóracoamniótico (drena o líquido amniótico para o espaço pleural)22, alteração na
morfologia de arcos costais

117

e pele sobrejacente no local da punção, além da

hipoplasia mamária. 118
Outro risco hipotético relacionado aos procedimentos de drenagem da
cavidade pleural (toracocentese ou derivação tóraco-amniótica) seria a perda de
proteína no líquido pleural, levando a um possível quadro de hipoproteinemia, o qual
favoreceria o desenvolvimento da hidropisia. 119, 120
As complicações referentes ao procedimento com OK-432 parecem ser
semelhantes às descritas para a toracocentese, porém, dados sobre a sua segurança e
toxicidade durante o período perinatal são escassos4. Estudos com OK-432 em
animais têm demonstrado a supressão da atividade elétrica cardíaca no
eletrocardiograma, da respiração e dos movimentos corporais28. Outro modelo
experimental sugeriu que o OK-432 pudesse levar ao sofrimento cerebral, colocando
em risco o seu uso quanto ao futuro27. Quanto ao seu estudo em humanos, tem-se o
relato de uma morte materna por embolia do líquido amniótico, oito semanas após o
uso do OK-432112, embora nenhuma causa direta tenha sido encontrada. Também foi
evidenciada, em uma série de 45 casos 96, a ocorrência maior de corioamnionite em
6,8% dos casos. Em outro estudo, não foi observado nenhum efeito tóxico em fetos
tratados com OK-432 para o higroma cístico.121
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2.4.7 – O derrame pleural “isolado” no período pós-natal

O derrame pleural “isolado” (primário) é a principal causa de quilotórax
congênito no período pós-natal. A falha na conexão entre o ducto torácico e o
sistema venoso-linfático leva ao extravasamento do quilo para o espaço pleural.
O quilo presente no líquido pleural é proveniente da linfa que é absorvida no
intestino. Essa linfa, rica em lipídeos, após o início da dieta enteral (p. ex.
amamentação), é drenada para o ducto torácico, que é a principal via de escoamento
da gordura alimentar absorvida nos intestinos. Como o ducto torácico no derrame
pleural primário apresenta um desequilíbrio em seu processo de drenagem, o quilo é
extravasado para o interior da cavidade pleural formando o quilotórax congênito64,
122

.
O diagnóstico do quilotórax no período pós-natal se dá pela análise do líquido

pleural, a qual evidenciará a presença mais de 1000 células/mL, mais de 80% de
linfócitos e mais de 110 mg/dL dos triglicerídeos. 122
A conduta no quilotórax congênito, no período neonatal, consiste no
tratamento sintomático, tais como: suporte ventilatório para os recém-nascidos com
dificuldade respiratória; toracocentese ou drenagem contínua para os recém-nascidos
com derrame moderado ou volumoso; e, em casos refratários a esses tratamentos,
pode-se combinar a dietoterapia.123 Este tratamento clínico pós-natal apresenta taxas
de sucesso acima dos 50%.124
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A terapia nutricional é inicialmente proposta por via parenteral com rápida
progressão para a via enteral, devendo ser rica em triglicerídeos de cadeia média, os
quais atravessam os vasos linfáticos intestinais e são absorvidos diretamente no
sistema porta, diminuindo o fluxo de quilo pelo ducto torácico. Com isso, há uma
considerável redução no volume e na concentração de lipídeos no derrame pleural122,
125-128

.
Uma minoria de pacientes necessitará de tratamento cirúrgico para a ligadura

dos ductos linfáticos129, sendo indicado para os recém-nascidos que apresentarem
volumosos quilotórax (drenagem acima de 50 mL/kg/dia) ou falha do tratamento
clínico após 10 dias. Recém-nascido com baixo peso para a idade gestacional e
quilotórax volumosos se beneficiam do tratamento cirúrgico mais precoce (antes dos
10 dias).124
Estudos recentes sugerem que o OK-432 também possa ser usado no período
pós-natal, embora faltem evidências quanto ao benefício do seu uso em longo
prazo130. A pleurodese com iodopovedine deve ser evitada nos RNs e durante a
infância.124

2.5 – A hipoplasia pulmonar fetal e a sua estimativa por meio do volume
pulmonar

A hipoplasia pulmonar é caracterizada pelo desenvolvimento incompleto de
um ou ambos os pulmões, resultando na redução do número de dicotomizações da
árvore brônquica e seus alvéolos associados. A consequência dessa deformidade é a
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redução no volume do pulmão acometido131, levando a condições de alta morbidade
e mortalidade (50 – 70%) no período neonatal.132
Diversos fatores podem contribuir para a hipoplasia pulmonar, entre os quais
destacam-se: 132-135
•

a redução do espaço intratorácico (p.ex. nas hérnias diafragmáticas
congênitas, das lesões adenomatoides císticas, no sequestro broncopulmonar,
no derrame pleural);

•

a redução dos movimentos respiratórios fetais (p. ex. as displasias
esqueléticas, distúrbios neuromusculares);

•

oligoâmnio crônico e severo (p.ex. amniorrexe em idade gestacional muito
precoce, anomalias renais);

•

interferência no desenvolvimento pulmonar em idade gestacional precoce,
especialmente antes do término da fase canalicular.

Como o diagnóstico definitivo da hipoplasia pulmonar se dá apenas por
estudo anatomopatológico, seja pela relação entre o peso pulmonar e o peso corporal,
pela contagem de alvéolos radiais ou de DNA detectados no tecido pulmonar136-140,
faz-se necessário buscar outros métodos que avaliem indiretamente a hipoplasia
pulmonar em fetos com risco para o seu desenvolvimento.
A estimativa da hipoplasia pulmonar é de fundamental importância, visto que,
auxilia na assistência pré-natal, na predição do prognóstico perinatal, no
aconselhamento aos pais, na tomada de decisão em se realizar tratamento fetal de
uma forma mais agressiva e no planejamento quanto aos melhores cuidados e
assistência necessária no período pós-natal.141
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Uma vez que a hipoplasia pulmonar pode ser caracterizada pelo tamanho
reduzido dos pulmões fetais, muitos estudos foram realizados com o intuito de se
aferir o tamanho e o volume pulmonar90,

132, 140-143

na tentativa de estimar a

probabilidade do seu desenvolvimento141-144. Para esse fim, utilizou-se a
ultrassonografia bidimensional, ultrassonografia tridimensional e a ressonância
nuclear magnética (RNM).

2.5.1 – Avaliação pulmonar fetal pela ultrassonografia bidimensional

Na década de 1990, diversas curvas de normalidade, utilizando parâmetros
bidimensionais e suas relações, foram construídas na tentativa de se estimar a
hipoplasia pulmonar. Na literatura,

encontramos

curvas

de

normalidades

bidimensionais, utilizando o comprimento pulmonar145, a área pulmonar94,

143

, a

circunferência torácica, o diâmetro pulmonar146, a circunferência pulmonar147, as
relações comprimento pulmonar pelo diâmetro médio, comprimento pulmonar pela
circunferência torácica, comprimento pulmonar pela circunferência cefálica, área
pulmonar pela circunferência cefálica (LHR – “lung head ratio”)148-150, entre outras.
Apesar da importância desses normogramas, muitos trabalhos demonstram
que os parâmetros bidimensionais tiveram moderada especificidade e baixa
sensibilidade para a detecção da hipoplasia pulmonar, não sendo indicado o seu uso
na prática clínica37. Exceção se faz para as medidas bidimensionais da área pulmonar
pela circunferência cefálica (LHR) como método preditor da hipoplasia pulmonar
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apenas nos casos de hérnia diafragmática congênita151,

152

, embora isso não seja

consenso na literatura.
Raríssimos trabalhos descrevem a avaliação do volume pulmonar nos casos
de derrame pleural pela ultrassonografia bidimensional. Vergani et al.

37

(2010)

compararam a técnica ultrassonográfica tridimensional com a bidimensional e
demonstraram que esta é inadequada para a estimativa da hipoplasia pulmonar,
principalmente nos casos de hidrotórax fetal e das displasias esqueléticas.

2.5.2 – Avaliação pulmonar fetal por técnicas tridimensionais: a
ressonância magnética e a ultrassonografia tridimensional

Atualmente, o volume pulmonar fetal pode ser medido por meio da US 3D31,
33, 34, 36, 153-158

e por RNM 159-161.

Estudos com a ressonância magnética fetal (RNM) mostraram a superioridade
do método tridimensional quando comparados com o método bidimensional (US 2D)
na estimativa de volumes. Duncan et al.162, em 1999, construíram uma das primeiras
curvas de volume pulmonar pela idade gestacional utilizando a RNM. Diversos
normogramas e estudos posteriores validaram essa técnica como método “padrãoouro” para a avaliação pulmonar e estimativa do risco para a hipoplasia nos fetos
com patologias pulmonares. Mesmo assim, o uso da RNM na prática clínica
mostrou-se bastante limitado, em virtude dos altos custos, da baixa disponibilidade
do método, da claustrofobia e a não tolerância materna ao decúbito prolongado, além
dos artefatos da movimentação fetal durante a realização do exame.163
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Devido às limitações da RNM, outros métodos de imagem mais práticos,
baratos e acessíveis começaram a ser estudados com o intuito de avaliar o volume
pulmonar. Darcy et al.164, publicaram um dos primeiros estudos na estimativa do
volume pulmonar pela ultrassonografia tridimensional. Estudos posteriores vieram
para validar a aplicação desse método, o qual demonstra ser de maior confiança para
determinação do volume pulmonar fetal quando comparados com a US 2D34, 35, 157,
165, 166

, além de apresentar boa acurácia quando comparados com a ressonância

magnética fetal. 34, 156, 159
Uma das primeiras curvas do volume pulmonar obtida pela US 3D utilizava a
técnica multiplanar166, 167, a qual avaliava o volume pulmonar delineando o órgão em
planos sucessivos e sequenciais. Entre as vantagens deste método destaca-se a maior
facilidade na delimitação do objeto de estudo, visto que são planos subsequentes e
pertencem a um mesmo eixo. Entretanto, apresentam como desvantagem a
dificuldade em mensurar estruturas irregulares, principalmente as estruturas
próximas à cúpula diafragmática e mediastinal, superestimando o volume pulmonar.
A busca por métodos mais precisos para a mensuração pulmonar fez com que
surgissem técnicas mais semelhantes às utilizadas pela ressonância magnética fetal,
tais como a avaliação volumétrica pela ultrassonografia tridimensional pela técnica
rotacional (VOCAL).
A técnica volumétrica de rotação do volume tridimensional (VOCAL –
Virtual Organ Computer-aided AnaLysis ) mensurado pela ultrassonografia consiste
na rotação da imagem volumétrica em três dimensões sobre um eixo inicial,
previamente definido pelo operador. A cada rotação da imagem, pode-se circundar o
órgão em estudo e, no final de uma rotação completa (360º), o volume é calculado
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automaticamente pelo programa. Apresenta como vantagem a possibilidade de
mensurar os pulmões isoladamente

155

, avaliar pulmões pequenos e irregulares

155

,

melhor avaliar o ápice pulmonar e obter um volume pulmonar mais próximo do real
157

. Uma possível desvantagem do método VOCAL, quando comparado com o

método multiplanar, é que na rotação dos planos pelo método VOCAL, a delimitação
do pulmão muda de plano a cada medida, exigindo um maior treinamento do
operador quando comparado com a técnica multiplanar, para que se execute a
mensuração correta. 157
Em 2003, Raine-Fenning et al.168 avaliaram a validade dessa técnica in vitro.
Nesse estudo, observa-se maior validade estatisticamente significante nas medidas
volumétricas obtidas pela técnica rotacional (VOCAL) em comparação com as
obtidas pela multiplanar.
Kalache et al.165, ao compararem essas técnicas, na medida do volume
pulmonar de fetos normais e com suspeita de hipoplasia pulmonar, observaram
concordância entre as duas técnicas, embora a diferença tenha sido estatisticamente
insignificante.
Ruano et al

34, 159

ao estudarem por meio das duas técnicas fetos com hérnia

diafragmática congênita observaram que a técnica VOCAL se aproxima mais do
volume pulmonar real, principalmente pelas dificuldades na delimitação do volume
pulmonar contralateral. Esses mesmos autores observaram que a determinação do
volume pulmonar pela técnica de VOCAL tem boa acurácia com as imagens de
RNM e com o volume real estimado em peças de necropsia.
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Estudos recentes validaram o cálculo do volume pulmonar pela técnica
VOCAL como método preditor da função pulmonar no período pós-natal, por meio
da mensuração da capacidade funcional pulmonar, utilizando a técnica de diluição do
gás Hélio em recém-nascidos normais e com risco para hipoplasia pulmonar. 153
Dessa forma, diversos normogramas para o volume pulmonar, utilizando a
técnica VOCAL por meio da US 3D, foram descritos32, 157, 158, 169, impulsionando os
estudos na estimativa da hipoplasia pulmonar e do prognóstico perinatal dos fetos
com patologias pulmonares. Devido à maior incidência, os trabalhos concentraram a
avaliação dessa técnica no estudo de fetos com hérnia diafragmática.33, 34, 170
Apesar de validada a técnica VOCAL pela US 3D para a mensuração do
volume pulmonar fetal, não há relatos, na literatura, sobre a utilização dessa técnica
para a avaliação prognóstica nos fetos portadores de derrame pleural, provavelmente
devido à raridade dessa manifestação clínica. Vergani et al.37 descrevem, em sua
série de casos, o uso satisfatório do US 3D – técnica VOCAL - na avaliação
pulmonar em sete fetos com derrame pleural.
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OBJETIVOS

Avaliar o volume pulmonar fetal por meio da US 3D como método preditor
dos resultados perinatais em fetos com derrame pleural “isolado”:

a) Quanto à mortalidade perinatal

b) Quanto à morbidade neonatal (necessidade de cuidados neonatais intensivos e
de ventilação mecânica assistida)

CASUÍSTICA E MÉTODO
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4. CASUÍSTICA E MÉTODO

4.1 - Local do estudo

O estudo foi realizado no Setor de Medicina Fetal da Clínica Obstétrica e na
Neonatologia do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de
São Paulo (HCFMUSP).

4.2 – Coleta de dados

Realizou-se estudo retrospectivo em base de dados eletrônica da Clínica
Obstétrica do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de
São Paulo e livro de parto (quando realizados no HCFMUSP) de fetos portadores de
derrame pleural de etiologia não imune, encaminhados a esse centro de referência
por diversas regiões do País, no período de janeiro de 2005 a julho de 2010,
complementado por entrevistas direcionadas realizadas pessoalmente ou por contato
telefônico.
Foram utilizados os seguintes descritores na busca em banco de dados
eletrônicos: “derrame pleural”, “hidrotórax”, “quilotórax” ou “hidropisia”. A lista de
dados obtida retrospectivamente com esses descritores foi comparada com o rol dos

46

Casuística e Método

dados colhidos prospectivamente pelo examinador (RR), a fim de verificar se todos
os casos foram analisados.

4.3 – Casuística

Foram selecionadas para participar do estudo pacientes cujos fetos
apresentaram derrame pleural de etiologia não imune diagnosticado pela
ultrassonografia obstétrica, em qualquer período da gestação, e que preencheram os
seguintes critérios de inclusão:
a) Fetos vivos;
b) Idade gestacional confirmada por exame ultrassonográfico realizado até 20
semanas;
c) Fetos sem anomalias estruturais e com dopplerfluxometria do pico da
velocidade sistólica da artéria cerebral média dentro da normalidade,
rastreados pela ultrassonografia obstétrica morfológica com Doppler do
segundo trimestre, realizado por profissional experiente (RR) vinculado ao
Setor de Medicina Fetal HCFMUSP;
d) Fetos

com

ecocardiograma

dentro

da

normalidade

realizado

por

cardiologistas pediátricos experientes vinculados ao HCFMUSP;
e) Cariótipo fetal normal, pesquisado no líquido amniótico, sangue fetal ou
líquido pleural;
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f) Pesquisa de infecção materna negativa para parvovirose, citomegalovírus,
toxoplasmose, herpes vírus, rubéola e sífilis, mediante a dosagem de
imunoglobulinas (IgM e IgG) ou do VDRL (para sífilis) no sangue materno;
g) Pesquisa de infecção fetal negativa, realizada por PCR ou cultura do líquido
amniótico somente em casos suspeitos ou confirmados de infecção materna;
h) Pacientes cujos fetos tiveram o volume pulmonar estimados pela US 3D
utilizando a técnica rotacional (VOCAL) por único examinador (RR) no
momento da confirmação do diagnóstico de derrame pleural no HCFMUSP e
próximo ao parto (até a 36ª semana de gestação ou duas últimas semanas
antecedentes ao parto);
i) Celularidade do líquido pleural fetal apresentando predomínio de linfócitos;
j) Ausência de alterações estruturais verificadas após o parto;
k) Informações completas a respeito do parto e das condições do recém-nascido
no período neonatal.

4.4 – Método

4.4.1 - Estimativa do volume pulmonar fetal total pela ultrassonografia
em três dimensões (US 3D) e outros parâmetros ultrassonográficos

Todos os exames foram realizados por um único examinador experiente (RR)
do Serviço de Medicina Fetal da Clínica Obstétrica da Faculdade de Medicina do
Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo.
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Para a avaliação do volume pulmonar total de cada feto, foi utilizado aparelho
de ultrassonografia Voluson 730 Expert (General Eletric, Kretzechnick, Zipf,
Áustria) com sonda abdominal 3D/4D de frequência 4 – 8MHz com varredura
automática, utilizando técnicas de aquisição e medida do volume pulmonar
uniformes em todos os casos. Para a aquisição do volume da caixa torácica fetal, foi
realizado corte transversal do tórax, com o ápice do coração do feto localizado
próximo ao transdutor (dorso fetal posteriormente), com o intuito de evitar a sombra
acústica causada pela coluna vertebral. A aquisição do bloco tridimensional dos
pulmões foi obtida durante a apneia materna e repouso do feto. A janela volumétrica
(“volume box”) foi ajustada para captar todo o tórax do feto, assim como a resolução
máxima de captura foi estabelecida. O ângulo de varredura automático foi ajustado
entre 60º e 85º de forma a capturar todo o tórax fetal, no sentido longitudinal, durante
quatro a oito segundos de varredura. Após a varredura automática e captura da
imagem volumétrica do tórax fetal, a imagem foi cuidadosamente avaliada pelo
módulo multiplanar com o intuito de verificar se ambos os pulmões foram
completamente capturados nessa imagem volumétrica e se não houve movimentação
fetal causando artefatos de imagem. Arquivaram-se esses blocos de volumetria sendo
realizada medida volumétrica de cada pulmão (Figura 3).
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Figura 3: A imagem tridimensional do volume pulmonar de feto com derrame
pleural e idade gestacional de 28 semanas obtida nos três planos ortogonais: (A)
transversal ou axial. Coração fetal (Co), derrame pleural bilateral (setas brancas) e a
delineação do pulmão direito (pontilhado vermelho). (B) longitudinal ou sagital e (C)
frontal ou coronal. (D) Imagem tridimensional renderizada do volume do pulmão
direito.

Para estimar o volume pulmonar total fetal, escolheu-se o corte transversal da
imagem multiplanar com ponto de plano de referência. O volume pulmonar foi
mensurado utilizando-se o software VOCAL (Virtual Organ Computer-Aided
analysis – Tridimensional Sonoview; GE Healthcare; Zipf, Áustria) pelo modo de
delineação manual, sendo fixados previamente os pólos superiores e inferiores pelos
marcadores de medida. Ambos os pulmões foram medidos isoladamente pela técnica
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de rotação de imagem em 30º, a qual contornava consecutivamente seis vezes a área
do pulmão, em estudo, após a rotação do mesmo em 30º (VOCAL). O aparelho
reconstruía a imagem e fornecia diretamente o volume em cm3 do pulmão analisado.
Em seguida, verificavam-se os contornos da área pulmonar em cada plano
previamente analisado. 165
O volume pulmonar fetal total foi obtido pelo somatório do volume pulmonar
direito e esquerdo em cada feto, sendo denominado como volume pulmonar total
observado, o qual era comparado com a medida esperada em fetos normais para a
mesma idade gestacional (volume pulmonar total esperado), de acordo com a curva
de normalidade para volume pulmonar fetal publicada por Ruano et al.

169

(2006),

estabelecendo assim a relação entre o volume pulmonar observado pelo volume
pulmonar esperado para determinada idade gestacional (VPT o/e). Optou-se escolher
pelo normograma do volume pulmonar fetal publicada por Ruano et al.169 em razão
dos seguintes motivos: a) varredura automática no momento da aquisição do bloco
tridimensional; b) técnica VOCAL utilizada; c) reprodutibilidade do método; d)
validação obtida com peças de autópsias e outros métodos de imagem; e)
representatividade da amostra estudada.
Neste

estudo,

todas

as

gestantes

incluídas

foram

acompanhadas

quinzenalmente no Setor de Medicina Fetal do HCFMUSP, sendo submetidas ao
exame ultrassonográfico detalhado. Para estimativa do prognóstico fetal, este estudo
considerou a razão entre o volume pulmonar total observado/esperado em dois
períodos determinantes da gestação, sendo o primeiro no momento do diagnóstico,
denominado 1º VPT o/e, realizado no 1º US 3D no HCFMUSP, o qual permite a
noção da gravidade inicial do caso; e o segundo, no período antecedente ao parto,
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denominado 2º VPT o/e, realizado duas semanas antecedentes ao parto ou até a 36ª
semana de gestação, o qual fornece parâmetros indiretos da severidade da hipoplasia
pulmonar ao nascimento.
Outros parâmetros ultrassonográficos bidimensionais foram coletados nos
exames realizados nesses períodos, tais como:
a) presença de hidropisia (definida por derrame pleural acompanhado por edema
de subcutâneo; ou acúmulo de líquidos em duas ou mais cavidades corporais,
tais como: derrame pleural acompanhado de derrame pericárdico ou ascite)9;
b) lateralidade do derrame pleural (unilateral à direita, unilateral à esquerda ou
bilateral);
c) poli-hidrâmnio grave (definido em nosso protocolo por ILA>25 cm) ;
d) regressão

completa

do

derrame

(verificado

no

último

exame

ultrassonográfico tridimensional).

4.4.2. - Procedimentos fetais invasivos

Todos os procedimentos foram realizados com rigorosa técnica de assepsia e
antissepsia, na Clínica Obstétrica do HCFMUSP, após obtenção do Termo de
Consentimento Livre e Esclarecido, conforme o protocolo da Clínica Obstétrica. As
pesquisas do cariótipo fetal, infecção fetal, amniodrenagem e toracocentese foram
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realizadas ambulatorialmente. As derivações tóraco-amnióticas foram realizadas na
sala de procedimentos invasivos fetais.
Não fez parte do objetivo principal deste estudo avaliar a melhor estratégia
terapêutica para os casos de derrame pleural “isolado”. Além disso, não foi
observada nessa análise retrospectiva, a randomização para os casos tratados. O que
se verificou foi que os critérios para a escolha do método terapêutico (derivação
tóraco-amniótica ou toracocentese) objetivaram única e exclusivamente o tratamento
fetal, quando indicado, individualizando a melhor estratégia terapêutica para cada
caso.
Dessa forma, o protocolo para tratamento do derrame pleural isolado no
período antenatal (toracocentese ou derivação tóraco-amniótica) foi baseado na
gravidade do derrame, no grau de comprometimento fetal e na idade gestacional em
que foi realizado o diagnóstico, sendo observada a intervenção quando preenchesse
um dos seguintes critérios:
1) Fetos com derrame pleural “isolado” associados à hidropisia;
2) Fetos com derrame pleural “isolado” bilateral;
3) Fetos com derrame pleural “isolado” unilateral, com derrame ocupando
área maior que 50% da cavidade torácica, causando importante desvio do
mediastino, documentado pelo rápido aumento do derrame em exames
subsequentes, associado com poli-hidrâmnio (ILA>25cm).
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A toracocentese foi realizada sob visão direta ultrassonográfica, com a
utilização de agulha BD 20 gauge com 15 cm de comprimento. O “shunt” tóracoamniótico foi inserido conforme técnica previamente descrita por Rodeck et al.

22

,

sob orientação da ultrassonografia, por meio de punção abdominal materna. O cateter
“double pigtail” (cateter de Harrison, Cook Medical Inc., USA) (Figura 2) foi
inserido por meio da cânula, acomodando a sua extremidade distal no espaço pleural
e a sua extremidade proximal na cavidade amniótica. Para evitar o pneumotórax
fetal, todos os “shunts” foram removidos imediatamente após o parto.
Esses procedimentos eram realizados apenas com anestesia materna no local
da punção com Xylocaína a 2% (sem vasoconstritor), dispensada a anestesia fetal.
Apenas as derivações tóraco-amnióticas receberam antibiótico profilaxia com
Cefalotina 1 g, endovenosa, 30 minutos antes do procedimento. A corticoterapia não
foi indicada em nenhum caso por conta do procedimento fetal.

4.4.3 - Assistência ao parto

O parto normal foi incentivado em todos os casos, exceto naqueles em que se
verificou o comprometimento da vitalidade fetal ou houvesse indicação obstétrica ou
materna, sendo então optado pela interrupção por via alta.
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4.4.4 – Cuidados neonatais imediatos

Todos os recém-nascidos foram imediatamente encaminhados aos cuidados
da equipe de neonatologia, a qual avaliava as repercussões do derrame pleural sobre
o parâmetro respiratório fetal imediatamente após o nascimento, bem como a
necessidade de suporte ventilatório.

4.4.5 – Variáveis analisadas

Variáveis maternas:
a) Idade
b) Tipagem sanguínea e fator Rh
c) Paridade

Variáveis ultrassonográficas fetais:
a) Idade gestacional no diagnóstico de derrame pleural e nas
ultrassonografias subsequentes.
b) Lateralidade do derrame pleural
a. Unilateral (direita ou esquerda)
b. Bilateral
c) Hidropisia fetal (presente ou ausente)
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d) Índice de líquido amniótico (mensurado em cm)
e) Relação entre o Volume Pulmonar Total Observado / Volume
Pulmonar Esperado para a idade gestacional (VPT o/e)
a. 1º VPT o/e – no momento do 1º US 3D – HCFMUSP
b. 2º VPT o/e – duas semanas antecedentes ao parto ou até a
36ª semana gestação
f) Local de pesquisa do cariótipo
a) Líquido amniótico,
b) Sangue Fetal
c) Líquido pleural

Variáveis obstétricas e perinatais:
a) Idade gestacional do parto
b) Via e indicação de parto
c) Sexo fetal
d) Peso ao nascimento
e) Apgar
f) Resultado perinatal
a. Óbito intrauterino
b. Óbito pós-natal*
c. Sobrevida período pós-natal *
* O período pós-natal considerado foi até o momento da alta hospitalar.
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g) Cuidados no período neonatal
a. Berçário de baixo risco
b. Unidade de Terapia Intensiva neonatal (UTI)
i. Tempo de internação na UTI
ii. Necessidade de suporte ventilatório (IOT)

4.4.6 – Análise estatística

As informações coletadas foram armazenadas em planilha eletrônica do
programa Excel e analisadas por métodos estatísticos, utilizando o programa SPSS
17 (Statistical Package for Social Sciences - Microsoft Corporation, Chicago, Il,
USA) e MedCalc 11.6 (Mariakerke, Belgium) para a obtenção dos resultados.
Inicialmente, realizou-se uma análise exploratória dos dados, com a
confecção de tabelas de distribuição de frequência e calculo de medidas de tendência
central e de dispersão para as variáveis (medida de variabilidade individual). As
variáveis numéricas foram resumidas por meio de média e desvio padrão; as
variáveis categóricas, pelas de porcentagens.
A normalidade dos dados de cada grupo foi testada pelo teste de ShapiroWilk não se observando nenhum desvio significativo em relação à normalidade entre
os grupos.
Para a análise estatística descritiva, foi utilizado o teste de t-Students para
comparação entre dois grupos e o teste ANOVA (Análise de Variância) para a
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comparação entre mais de duas variáveis contínuas. O teste exato de Fisher foi
utilizado para comparação dos dados nominais. Para comparação múltipla, utilizouse o pós-teste de Tukey.
Em todas as etapas da análise foi adotado o nível de significância de 5%
(p<0,05).
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4.4.7 – Aspectos éticos

O presente estudo obedeceu aos postulados da Declaração de Helsinque, bem
como as normas da Resolução 196/96 do Conselho Nacional de Saúde.
Os exames ultrassonográficos e os procedimentos fetais foram realizados na
própria instituição (HCFMUSP), seguindo as normas já existentes para isso (p. ex.
preenchimento do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido padronizado pela
Clínica Obstétrica HCFMUSP prévio a qualquer procedimento invasivo fetal).
O presente estudo foi submetido e aprovado pelo Comitê de Ética em
Pesquisa (CAPPesq 0867/08).
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5 - RESULTADOS

5.1 – Resultados gerais

Pesquisando os descritores “hidrotórax”, “derrame pleural”, “quilotórax” ou
“hidropisia” no banco de dados da Clínica Obstétrica do HCFMUSP, foi constatado a
existência de 132 fetos com derrame pleural de etiologia não imune, no período de
janeiro de 2005 a julho de 2010. Desse universo, 43 apresentaram malformações
estruturais (com cariótipo normal ou desconhecido); 36, alterações no cariótipo
(associadas ou não à malformação estrutural); 24, hidrotórax “isolado”; dois,
hidrotórax por causa infecciosa (Parvovírus B 19) e 27, hidrotórax sem ter sido a sua
etiologia adequadamente investigada (Gráfico 1). Considerou-se hidrotórax sem
etiologia adequadamente investigada os casos em que não se obteve o resultado do
cariótipo, do ecocardiograma fetal ou das sorologias maternas no banco de dados
eletrônico ou em prontuário.
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Pré‐seleeção das pacientes
p
apresentando feto
os com
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Mal formação
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Alterração carótiipo
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Infeccção congên
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Derrrame Pleuraal não
invesstigado

Gráfico 1:
1 Distribuiçção dos 1322 fetos com
m derrame pleural
p
de eetiologia nãão imune
encaminhaados ao HC
CFMUSP, enntre janeiro de 2005 a julho
j
de 20110.

m derrame pleural
Applicando oss critérios de inclusãão nos 24 fetos com
“isolado”, selecionouu-se para o presente estudo 19 fetos. Cincco fetos nãão foram
ós-natal (n=
=1) ou por nnão terem o volume
incluídos devido à peerda no segguimento pó
pulmonar mensurado pela US 3D
D (n=4).
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5.2 – Caracterização da amostra estudada

Foram selecionados 19 fetos para participar do presente estudo. As
características maternas e obstétricas da amostra estudada estão apresentadas na
Tabela 2.
A idade das gestantes variou de 18 a 41 anos, com média de 27,7±7,6 anos.
O número de gestações variou de um a seis, com média de 2,2±1,5. Houve um caso
de gestação gemelar dicoriônica diamniótica (paciente nº 5 – Anexo C), em que o
derrame acometeu apenas um dos fetos. Apenas duas (10,5%) das 19 pacientes
apresentavam fator Rh negativo e necessitaram receber imunoglobulina anti-D,
imediatamente após a realização dos procedimentos invasivos.
A pesquisa do cariótipo foi realizada no líquido amniótico (amniocentese) em
11 (57,9%) casos e no sangue fetal (por cordocentese) em 07 (36,9%) fetos. Houve
um (5,3%) caso em que se optou por analisar o cariótipo em duplo sítio de punção,
sendo confirmada sua normalidade no líquido pleural (toracocentese) bem como no
líquido amniótico (amniocentese) (Tabela 2).
A idade gestacional média do diagnóstico de derrame pleural foi de 25,2
semanas (variando de 16,4 a 31,4 semanas) e a idade gestacional média da primeira
ultrassonografia realizada no HCFMUSP foi de 26,0 semanas (variando de 18,3 a
31,4 semanas) (Tabela 2).
Os achados da primeira ecografia no HCFMUSP mostraram 10 (52,6%) fetos
com derrame pleural “isolado” bilateral, 12 (63,2%), apresentando hidropisia e 09
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(47,4%), gestações com poli-hidrâmnio. Todos os fetos com a bilateralidade do
derrame pleural apresentavam hidropisia no momento do diagnóstico, porém nem
todos os casos de hidropisia apresentavam bilateralidade (02 fetos eram hidrópicos
com importante derrame pleural unilateral). Dos nove casos de derrame pleural
unilateral, cinco (55,6%) localizavam à esquerda e quatro (43,4%) à direita da
cavidade torácica. Dos fetos acometidos, sete (36,8%) eram do sexo masculino e 12
(63,2%), feminino (Tabela 2).
A via de parto foi predominantemente cesariana, ocorrendo em 11 (57,8%)
casos. As indicações para a cesariana foram: duas por iteratividade, quatro por
comprometimento na vitalidade fetal, uma por se tratar de uma gestação gemelar
com um dos fetos em situação transversa, uma por desproporção céfalo-pélvica e três
cesarianas com as indicações não bem definidas (p. ex. feto com derrame pleural,
amniorrexe prematura). Dos oito partos via baixa, quatro foram induzidos quando
constatado previamente o óbito fetal.
Dos 19 casos, 14 (73,7%) partos ocorreram no HCFMUSP, sendo sete
normais (quatro óbitos fetal) e sete cesarianas (quatro por comprometimento da
vitalidade fetal, um por gestação gemelar com um dos fetos em situação transversa,
uma desproporção céfalo-pélvica e um parto por iteratividade).
A corticoterapia antenatal foi indicada em quatro casos pelo risco da
prematuridade em gestações com idade gestacional inferior a 34 semanas, com o
ciclo completo realizado em apenas três desses (paciente número 07, 10, 14 – Anexo
C). Houve a necessidade de antecipar o parto em um dos quatro casos (paciente 16 –
Anexo C) em virtude do comprometimento da vitalidade fetal.

64

Resultados

Tabela 2: Características do grupo de estudo (n = 19)
Características

Valor

Idade Materna (anos)

27,7 (18 – 41)
2,2 ( 1 – 6)

Paridade
Gestação Gemelar

1 (5,2%)

Fator Rh negativo (materno)

2 (10,5%)

Cariótipo
Líquido Amnitótico

11 (57, 9%)

Sangue Fetal

7 (36,9%)

Líquido amniótico e líquido pleural

1 (5,3%)

IG diagnóstico (semanas)

25,2 (16,4 – 31,4)

IG 1º US HC-FMUSP (semanas)

26,0 (18,3 – 31,4)

Achados da 1º US – HCFMUSP
Bilateralidade
Unilateral

10 (52,6%)
9 (47,4%)

Esquerda

5 ( 55,5%)

Direita

4 (44,5%)

Hidropisia
Poli-hidrâmnio

12 (63,2%)
9 (47,4%)

Sexo fetal (Masculino: Feminino)

7 : 12

Via de parto (Cesariana : Via baixa)

11 : 8

Local do parto (HCFMUSP : Outros)

14 : 5

Dados são descritos em média (variação), n (%) ou razão.
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Dos 19 fetos portadores de derrame pleural “isolado” submetidos a
tratamento intrauterino, nove (47,4%) foram submetidos à toracocentese e 10
(52,6%) à derivação tóraco-amniótica (com ou sem a toracocentese prévia). Ocorreu
o óbito de dois fetos hidrópicos antes da inserção do “shunt” tóraco-amniótico
programado. Nenhum “shunt” tóraco-amniótico foi inserido sem o resultado prévio
do cariótipo. A idade gestacional média para a toracocentese foi de 27,6 semanas
(variando de 20 a 33,0 semanas) e para a derivação tóraco-amniótica foi de 27,1
semanas (variando de 23,6 a 31,1 semanas).
Na ultrassonografia realizada antes do parto, observou-se que o derrame
pleural desapareceu completamente em seis (31,6%) casos; a hidropisia reduziu de
12 (63,2%) para 10 (52,6%) fetos; a bilateralidade do derrame reduziu de 10 (52,6%)
para nove (47,4%) casos; e o poli-hidrâmnio reduziu de nove (47,4%) para seis (31,
6%) após o tratamento (Tabela 3). Seis (60%) dos 10 casos que receberam o cateter
tóraco-amniótico sobreviveram.
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5.3 – Predição da mortalidade perinatal em fetos com derrame pleural
“isolado” pelo volume pulmonar

Dos 19 fetos com derrame pleural “isolado” submetidos a tratamento, sete
(36,8%) evoluíram a óbito e 12 (63,2%) sobreviveram (Tabela 3). Dos que foram a
óbito, quatro ocorreram intraútero e três no período neonatal. Em todos eles, a
hipoplasia pulmonar foi confirmada pela necropsia. Os fetos sobreviventes
receberam alta hospitalar sem a necessidade imediata de suporte ventilatório com
oxigênio, realizando acompanhamento com a equipe da Pediatria no pós-natal.
(Gráfico 2).
A predição da mortalidade ou da hipoplasia pulmonar não foi possível quando
se analisou o 1º VPT o/e. Não se observou diferença estatisticamente significante
entre as razões médias do 1º VPT o/e para estabelecimento do prognóstico fetal entre
os fetos que apresentaram óbito intraútero (0,26 ±0,03), óbito neonatal (0,34 ±0,12) e
os que sobreviveram no período perinatal (0,42±0,18; p=0,24) (Gráfico 3).
Quando agrupados os óbitos intraúteros e neonatais, observa-se que o 1º VPT
o/e também não foi estatisticamente significante para predizer o desfecho perinatal,
apresentando a média de 0,29±0,08 para os casos que foram a óbito contra a média
de 0,42±0,18 (p= 0,11), para o os fetos que sobreviveram (Gráfico 4 e Tabela 3).

Curva do volume pulmonar total (mL) mensurados pelo US 3D
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Gráfico 2: Volume pulmonar total mensurado (no diagnóstico e próximo ao parto) utilizando o US 3D em fetos com derrame pleural
“isolado” plotados na curva de normalidade para volume pulmonar fetal em cada idade gestacional publicada por Ruano et al 169.
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Razão entre o volume pulmonar total observado / esperado
(VPT o/e) de fetos com derrame pleural "isolado"
1.0
Vivos

Óbito Neonatal

Óbito intraútero

0.9
p< 0,01

0.8

VPT o/e

0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0.0

1o. VPT o/e (1o. exame)

2o. VPT o/e (útimo exame)

Período do exame ultrassonográfico

Gráfico 3: Evolução da razão entre o volume pulmonar observado sobre o volume
pulmonar esperado (VPT o/e) estimados pela US 3D no momento do diagnóstico (1º.
VPT o/e) e próximo ao parto (2º. VPT o/e) em fetos sobreviventes, fetos com óbito
intraútero e neonatal portadores de derrame pleural “isolado”.
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Razão entre o volume pulmonar total observado / esperado (VPT o/e) de
fetos com derrame pleural "isolado" (sobreviventes X não sobreviventes)
1.0
Sobreviventes

Não sobreviventes

0.9
p< 0,01

0.8

VPT o/e

0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0.0
1o. VPT o/e (1o. exame)

2o. VPT o/e (útimo exame)

Período do exame ultrassonográfico

Gráfico 4: Evolução da razão entre o volume pulmonar observado sobre o volume
pulmonar esperado (VPT o/e) estimados pela US 3D no momento do diagnóstico (1º
VPT o/e) e próximo ao parto (2º VPT o/e) em fetos sobreviventes e não
sobreviventes portadores de derrame pleural “isolado”.
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Entretanto, observa-se que o 2º VPT o/e (último US 3D realizado antes do
parto) pode predizer a gravidade do desfecho e indiretamente o grau de hipoplasia
pulmonar. Nota-se que o mesmo foi significativamente menor nos casos com óbito
intraútero (0,21±0,09) e óbito neonatal (0,28±0,01) quando comparados com os fetos
sobreviventes (0,58±0,20; p<0,01) (Gráfico 3).
De forma semelhante, quando agrupados os óbitos intraúteros e neonatais,
observa-se que o 2º VPT o/e foi significativamente menor nos sete casos que não
sobreviveram (0,24±0,08) quando comparados com os 12 fetos sobreviventes
(0,58±0,20; p<0,01) (Gráfico 4 e Tabela 3).
Em uma análise mais específica, observa-se que todos os fetos que tiveram
valores do 2º VPT o/e inferior a 0,33 morreram e os fetos com valores do 2º VPT o/e
superiores a 0,33 sobreviveram (p<0,01) (linha tracejada vermelha do Gráfico 5).
Quando subtraído o 2º VPT o/e do 1º VPT o/e (ΔVPT o/e) para cada caso,
observa que os fetos sobreviventes apresentam maior média do ΔVPT o/e quando
comparados com os fetos não sobreviventes (ΔVPT sobreviventes= 0,16 ±0,05
contra ΔVPT não sobreviventes = -0,05 ±0,03, p<0,01, respectivamente) (Gráfico 6).
Observou-se que os fetos não sobreviventes apresentaram pequenas variações
entre o 1º VPT o/e e o 2º VPT o/e com curvas decrescentes para a evolução da razão
entre o volume pulmonar (Gráfico 3 e 4).
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Predição do óbito perinatal pelo volume pulmonar (2o. VPT o/e)
em fetos com derrame pleural "isolado"
1.0
Vivos - Berçário baixo risco
Vivos - UTI
Óbitos Neonatal
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Gráfico 5: Dispersão da razão entre o 2º volume pulmonar observado /esperado (2º
VPT o/e) pela idade gestacional e o desfecho perinatal em fetos portadores de
derrame pleural “isolado”.
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Diferença individual entre o 2o. VPT o/e e o 1o.
VPT o/e

‐0,3

‐0,2

‐0,1

0

0,1

Sobreviventes

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

Não sobreviventes
A

Média das diferenças entre o 2o. VPT o/e e o 1o.
VPT o/e
Sobreviventes

Não sobreviventes

p<0,01

0,16

-0,05
B
Gráfico 6: Diferença numérica entre o 2º VPT o/e do 1º VPT o/e (ΔVPT o/e) nos
fetos com derrame pleural “isolado”. (A) ΔVPT o/e para cada caso. (B) Média do
ΔVPT o/e para os fetos sobreviventes x não-sobreviventes.
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Tabela 3: Características obstétricas e ultrassonográficas de acordo com a sobrevida
perinatal em fetos com derrame pleural “isolado”
Fetos com derrame pleural “isolado”
Óbito (n=7)

Vivos (n=12)

p

IG diagnóstico (semanas)

26,9 ± 4,0

24,2 ± 5,6

0.27

Idade materna (anos)

30,9 ±7,8

25,9 ±7,3

0,18

IG 1º US (semanas)

27,9 ± 3,1

24,9 ± 4,8

0,16

Bilateralidade 1º US (n=10)

7 (100.0%)

3 (25.0%)

<0.01*

Hidropisia 1º US (n=12)

7 (100.0%)

5 (41.7%)

0.02*

Poli-hidrâmnio 1º US (n=9)

5 (71.4%)

4 (33.3%)

0.17

1º VPT o/e

0.29±0.08

0.42±0.18

0.11

Desaparecimento do DP (n=6)

0

6 (50.0%)

0,04*

Bilateralidade 2º US (n=9)

7 (100%)

2 (16.7%)

<0.01*

Hidropisia 2º US (n=10)

7 (100%)

3 (25.0%)

<0,01*

Poli-hidrâmnio 2º US (n=6)

5 (71,42%)

1 (8,3%)

0,01*

2º VPT o/e

0.24±0.08

0.58±0.20

<0.01*

IG parto (semanas)

32,4 ± 1,9

37,2 ± 3,5

< 0,01*

Peso ao nascimento (gramas)

2587.7±676.5

2833.6±790.9

0.53

Dados são descritos em média (± desvio padrão) ou n.
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5.4 – Predição da necessidade de UTI Neonatal / Suporte Ventilatório pelo
volume pulmonar em fetos com derrame pleural “isolado”

Dos 15 recém-natos portadores de derrame pleural “isolado” (excluindo
quatro casos que evoluíram ao óbito fetal), 11 (73,3%) nasceram de parto cesariana e
quatro (26,7%), de parto normal. Oito (53,3%) foram encaminhados ao berçário de
baixo risco e sete (46,7%), à Unidade Terapêutica Intensiva Neonatal (UTI). Dos
encaminhados à UTI todos necessitaram receber oxigênio suplementar por meio da
intubação oro-traqueal (IOT) como estratégia inicial de tratamento. O Apgar do 5º
minuto foi menor que 5 em cinco (33,3%) dos 15 casos, sendo que apenas dois
(40%) sobreviveram.
Dos sete RNs encaminhados à UTI, três (42,9%) vieram a óbito nas primeiras
48 horas de vida e quatro (57,1%) sobreviveram. O tempo de internação médio na
UTI para os RNs que sobreviveram foi de 38,5 dias (variando de 14 a 60 dias) com
necessidade de 18,7 dias (7 – 40) de IOT. Em nenhum caso houve a necessidade de
otimizar o tratamento para o derrame pleural com nutrição parenteral especial.
Nenhum dos oito RNs encaminhados ao berçário de baixo risco apresentou
complicações no período neonatal.
Quando analisada a idade gestacional do parto observa-se que esta foi
significativamente menor no grupo encaminhado à UTI (média: 32,8 ± 3,6 semanas)
em relação ao grupo encaminhado ao berçário de baixo risco (média 38,7 ±1,8
semanas, p<0,01). Quando divididos os grupos entre sobreviventes e não
sobreviventes, no período neonatal, observa-se que a prematuridade foi importante
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para o desfecho negativo (IG parto sobrevivente: 37,2 ± 3,5 semanas e IG parto óbito
neonatal: 31,0 ±1,7 semanas, p=0,01).
A análise dos volumes pulmonares, permitiu observar que 1º. VPT o/e não se
associou à necessidade de UTI / IOT (1º VPT o/e berçário:0,44±0,23 e 1º VPT o/e
UTI/IOT: 0,37±0,10; p = 0,50). Já o 2º VPT o/e mostrou-se importante na predição
dos fetos que necessitariam de UTI/IOT demonstrada pela redução do 2º. VPT o/e
(0,35±0,07) quando comparado com os RNs encaminhados ao berçário de baixo
risco (2º VPT o/e 0,68±0,18; p<0,01) (Gráfico 7).
Em relação ao 2º. VPT o/e dos 12 fetos sobreviventes, notou-se que todos
apresentavam o 2º. VPT o/e entre 0,33 e 0,98. Observou-se que aqueles recémnascidos que necessitaram de IOT e UTI, no período neonatal, apresentavam o 2º.
VPT o/e entre 0,33 e 0,48. Todos os fetos que foram encaminhados para o berçário
de baixo risco apresentavam o 2º. VPT o/e acima de 0,45 (linha tracejada vermelha
do Gráfico 8). Nesta casuística, apenas um RN que apresentava o 2º VPT o/e acima
de 0,45 necessitou de UTI / IOT, provavelmente devido a sua prematuridade (IG
parto = 28 semanas – paciente nº 07 – Anexo C) (Gráfico 8).
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Avaliação do volume pulmonar observado / esperado (VPT o/e) em fetos
com derrame pleural "isolados" associado à morbidade respiratória
Berçario de baixo risco

UTI / IOT

0.8

p<0,01
0.7

0.6

VPT o/e

0.5

0.4

0.3

0.2

0.1

0.0
1o. VPT o/e (1o. exame)

2o. VPT o/e (útimo exame)

Período do exame ultrassonográfico

Gráfico 7:

Variação do volume pulmonar observado /esperado em fetos com

derrame pleural “isolado” associados à morbidade respiratória.
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Predição da necessidade de UTI Neonatal / IOT pelo volume pulmonar
(2o. VPT o/e) em fetos com derrame pleural "isolado"
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Gráfico 8: Dispersão da razão entre o 2º volume pulmonar observado /esperado (2º
VPT o/e) pela idade gestacional e mortalidade perinatal em fetos portadores de
derrame pleural “isolado”.
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Tabela 4: Características obstétricas e perinatais relacionadas à morbidade pós-natal
em 15 recém-nascidos com derrame pleural “isolado”

RN que necessitaram de UTI / IOT
Não (n=8)

Sim (n=7)

p

IG diagnóstico (semanas)

25,3 ±5,7

22,6 ± 4,1

0,32

Idade materna (anos)

26.0±8.1

26.0±4.9

1.00

IG 1º US (semanas)

26,0 ± 5,0

23,7 ± 3,2

0,30

Bilateralidade 1º US (n=6)

3 (37.5%)

3 (42.9%)

1.00

Hidropisia 1º US (n=8)

3 (37.5%)

5 (71.4%)

0.32

Poli-hidrâmnio 1º US (n=6)

3 (37.5%)

3 (42.9%)

1.00

1º VPT o/e

0.44±0.23

0.37±0.10

0.50

Desaparecimento do DP (n=6)

5 (62,5%)

1 (14,28%)

0.12

Bilateralidade 2º US (n=5)

2 (25.0%)

3 (42.9%)

0.61

Hidropisia 2º US (n=6)

1 (12.5%)

5 (71.4%)

0.04 *

Poli-hidrâmnio 2º US (n=3)

1 (12.5%)

2 (28.6%)

0.57

2º VPT o/e

0.68±0.18

0.35±0.07

<0.01*

IG parto (semanas)

38.7±1.8

32.8±3.6

<0.01*

Peso ao nascimento (gramas)

3245.0±304.3

2442.0±878.3

0.03*

Dados são descritos em média (± desvio padrão) ou n. DP (derrame pleural)
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5.5 – Volume pulmonar fetal e outros fatores preditores do prognóstico
perinatal em fetos com derrame pleural “isolado”

Outros parâmetros ecográficos podem nos fornecer informações importantes
a respeito da gravidade e possíveis predições quanto ao derrame pleural “isolado”.
A primeira ultrassonografia (ultrassonografia diagnóstica) já nos fornece
parâmetros importantes quanto à gravidade e possíveis desfechos negativos que
poderão advir nos fetos com derrame pleural. Observou-se que a presença do
derrame pleural bilateral e da hidropisia identificados no momento do diagnóstico
(1º. VPT o/e) está associada a maiores taxas de mortalidade perinatal (p<0,01 e
p=0,02, respectivamente) (Tabela 3).
Já a ultrassonografia realizada próxima ao parto (entre 28 – 36 semanas)
forneceu uma quantidade maior de parâmetros ecográficos associados ao prognóstico
dos recém-natos. Verificou-se que além da bilateralidade e da hidropisia (p <0,01 e
p=0,02, respectivamente), a presença de poli-hidrâmnio e da prematuridade (p<0,01
e p<0,01) esteve associada significativamente aos piores resultados. Nota-se também
que o desaparecimento do derrame pleural (p=0,04) está associado à maior taxa de
sobrevida no período neonatal.
Quanto à necessidade de UTI / IOT, observa-se que além dos marcadores
indiretos para hipoplasia pulmonar (diminuição do 2º VPT o/e), a hidropisia (p=0,04)
e a prematuridade (p<0,01) são fatores agravantes das morbidades respiratórias no
período perinatal (Tabela 4).
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Ao correlacionar todos esses parâmetros, observa-se que o 2º VPT o/e está
estatisticamente associado à hidropisia (p<0.01), à bilateralidade do derrame
(p=0.01) e ao poli-hidrâmnio (p=0.01) (Tabela 5).

Tabela 5: Associação entre o volume pulmonar fetal próximo ao parto e outros
achados ultrassonográficos em 19 fetos com derrame pleural “isolado”.

2º VPT o/e
Sim

0,28 ±0,10

Não

0,65 ± 0,20

Sim

0.31±0.18

Não

0.59±0.21

Sim

0.26±0.10

Não

0.55±0.23

Desaparecimento do

Sim

0.61±0.19

derrame pleural

Não

0.39±0.24

p

Hidropisia fetal
<0,01

Derrame Pleural Bilateral
0.01

Poli-hidrâmnio

Dados são descritos em média (± desvio padrão)

0.01

0.07
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6. DISCUSSÃO

Na avaliação de fetos com derrame pleural há dois desafios. O primeiro é
identificar a etiologia do derrame. O segundo é estimar o prognóstico para cada feto.
Sabe-se que o prognóstico fetal está intimamente relacionado com a causa
base e que os derrames associados à malformação estrutural e /ou cromossomopatia
apresentam os piores resultados. 4, 16, 52
Entretanto, desafio maior é estimar o prognóstico em fetos com derrame
pleural sem etiologia identificável, definidos neste estudo por fetos com derrame
pleural “isolado”. A estimativa do prognóstico nesse grupo é de fundamental
importância, visto que poderá haver fetos que se beneficiem do tratamento, alterando
a sua história desfavorável. 3, 18, 56, 106, 171
Estudos anteriores demonstraram que a hidropisia fetal é a principal causa de
mortalidade no período perinatal3,

17

. Estudos mais recentes apontam a hipoplasia

pulmonar associada à hipertensão pulmonar e / ou prematuridade como importantes
causas de mortalidade no período pós-natal.15, 56, 88
Dessa forma, a estimativa do volume pulmonar é de fundamental importância
para estabelecimento do prognóstico nos fetos com derrame pleural “isolado”, visto
que auxilia na assistência pré-natal, no aconselhamento aos pais, na tomada de
decisão em se realizar o tratamento fetal e no planejamento da assistência neonatal.
Para isso, a ultrassonografia tridimensional tem se mostrado cada vez mais
presente no aconselhamento nos casos de fetos com risco para hipoplasia pulmonar.
Essa experiência foi adquirida com os estudos de fetos com hérnia diafragmática
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congênita “isolada”, que é a doença mais prevalente para a hipoplasia pulmonar34, 153.
Porém, essa ferramenta diagnóstica (US 3D) nunca foi estudada para a predição da
hipoplasia pulmonar nos fetos com derrame pleural “isolado”.
Assim, o presente estudo se propôs a demonstrar que o volume pulmonar fetal
estimado pela US 3D pode ser útil na predição da morbidade e mortalidade perinatal
em fetos com derrame pleural “isolado”. Além disso, também analisou a relação
entre o volume pulmonar reduzido (hipoplasia pulmonar) com outros critérios de
gravidade já estabelecidos, tais como a hidropisia fetal e a bilateralidade.3, 18, 56, 106, 171

Caracterização da amostra estudada

A principal característica da amostra estudada foi a rigorosa seleção de fetos
com derrame pleural “isolado”. A grande vantagem dessa seleção se faz pela
possibilidade de avaliar os fatores prognósticos intrínsecos da história natural do
derrame pleural “isolado” (hidropisia e bilateralidade), relacionando-os com outro
fator prognóstico conhecido, mas ainda não estimado, que é a hipoplasia pulmonar.
Além disso, há de se levar em conta que na casuística deste trabalho, não
houve interferências, tais como a interrupção da gestação (fato este verificado em
muitos trabalhos da literatura), não permitida pelas leis brasileiras para esses casos, o
que faz com que sejam incluídos, no presente estudo, alguns fetos com prognóstico
bastante reservado. Isso pôde ser observado pela ocorrência de dois óbitos fetais,
antes mesmo de receberem o tratamento mais indicado (derivação tóraco-amniótica)
e pelo predomínio de fetos hidrópicos (12 entre os 19 selecionados) no número total
de casos.
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Outro fato importante que se deve destacar é que a casuística deste trabalho é
diferenciada em relação à da maioria das publicações literárias sobre o derrame
pleural fetal, visto que elas geralmente avaliam o prognóstico em fetos com derrame
pleural “primário”, que, por vezes é referido inadequadamente por quilotórax fetal.
Os estudos do derrame pleural “isolado” devem ser diferenciados das publicações do
derrame pleural primário, para evitar possíveis vieses na interpretação dos resultados.
Sabe-se que o derrame pleural primário apresenta como critério diagnóstico o
predomínio de linfócitos na celularidade do líquido pleural (acima de 70 a 80% de
linfócitos), na ausência de processo infeccioso materno ou fetal; enquanto o derrame
pleural “isolado” é definido por ausência de alterações estruturais, cromossômica,
infecções e causas imunes3,

15

. Dessa forma, observa-se que muitos trabalhos da

literatura discorrem sobre o prognóstico nos fetos com derrame pleural primário,
incluindo, em sua casuística, fetos com alterações estruturais ou cromossômicas.
Essas alterações são sabidamente fatores preditores de piores resultados16, 50. Assim,
deve-se ter cautela ao analisar os estudos de derrame pleural primário, para não
incluir os fetos com anomalias estruturais ou cromossômicas, quando for comparálos com os estudos de derrame pleural “isolado”.
Outro termo encontrado em publicações literárias, utilizado como sinônimo
de derrame pleural fetal primário é o quilotórax fetal26, 96, 108, 110, 113, 115, que, a nosso
ver, não deve ser utilizado, visto que a formação do quilo só se concretizará após o
recebimento da dieta no período pós-natal.98, 122, 129
Ao se analisar a casuística do presente estudo, observou-se que o diagnóstico
pré-natal do derrame pleural “isolado” foi tardio (idade gestacional média 25,2
semanas) quando comparado com série de estudos mais recentes. 52
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O diagnóstico tardio contribuiu para uma considerável taxa (37%) de
pesquisa do cariótipo em sangue fetal (procedimento de maior risco quando
comparado com a amniocentese), em virtude da necessidade de se conhecer mais
rapidamente o seu resultado, e, dessa forma, propor o tratamento mais adequado
(derivação tóraco-amniótica).
Outro fato observado é que, apesar de não significativo, os fetos que foram a
óbito apresentaram maior idade gestacional do diagnóstico e menor volume
pulmonar quando comparados com os fetos sobreviventes (IG: 27,9±3,1 semanas e
24,9±4,8 semanas; p=0,16, respectivamente) e (1º VPT o/e: 0,29±0,08 e 0,42±0,18;
p=0,11, respectivamente). Esses achados associados à hidropisia e bilateralidade, os
quais foram significantes para o desfecho negativo (p<0,05), podem indicar que o
diagnóstico tardio pode ter contribuído para a maior mortalidade. Essa suposição é
baseada na avaliação da história natural do derrame pleural, a qual indica que o seu
volume e o tempo em que o pulmão fica submetido ao regime de aumento da pressão
intratorácica, podem contribuir para uma maior taxa de hidropisia e hipoplasia
pulmonar, que são fatores sabidamente conhecidos como agravantes do prognóstico
perinatal. Laudy e Wladimiroff

132

mencionaram a importância em realizar o

diagnóstico precoce do derrame pleural com o objetivo de melhor selecionar os fetos
e o momento adequado em que poderão se beneficiar do tratamento. Acredita-se que
essa suposição não foi significativa no presente trabalho provavelmente pelo número
reduzido da amostra.
Quanto às características iniciais do derrame pleural primário, não se
observou o predomínio da bilateralidade, da lateralidade à direita ou do maior
acometimento de fetos do sexo masculino, como apontado por alguns estudos14, 50, 51.
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Os resultados encontrados foram: 12 derrames bilaterais, nove unilaterais (cinco à
esquerda e quatro à direita), sete fetos do sexo masculino e 12 do sexo feminino.
Em relação à regressão do derrame pleural, observou-se que ocorreu em seis
(31,6%) dos 19 fetos que receberam tratamento. Dessas, cinco ocorreram nos
derrames unilaterais não acompanhados de hidropisia. Esses achados são
compatíveis com o estudo publicado por Klam et al.

15

, o qual demonstra que a

regressão é mais comum nos fetos com derrame pleural unilateral não acompanhado
de hidropisia. A taxa de regressão encontrada nesse trabalho foi inferior à descrita na
série publicada por Yinon et al.

56

, os quais descreveram a regressão em 47% dos

fetos que receberam tratamento.
Por fim, no presente estudo, a hidropisia e a bilateralidade do derrame pleural,
após a 28ª semana, estiveram estatisticamente associadas com o pior resultado
perinatal. A mortalidade perinatal foi de 36,8% (n=07) casos, compatível com os
resultados encontrados em fetos que receberam tratamentos publicados na literatura
7-9, 105

.
Apesar desses resultados, têm-se a consciência de que os estudos na literatura

a respeito do derrame pleural fetal têm evidências limitadas devido a sua raridade, e a
maioria dessas consiste em relatos de casos, série de casos, geralmente originado de
centros únicos. As poucas revisões a respeito desse tema apresentam limitações
quanto a sua interpretação, visto a heterogeneidade dos dados apresentados 9. Um
inevitável viés encontrado nas revisões literárias é a maior publicação dos sucessos
do tratamento quando comparados com as falhas de tratamento. Isso pode ser
evidenciado com as altas taxas de sucesso publicado nos relatos de casos quando
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comparados com o sucesso publicado em série de casos. Deurloo et al.

9

publicam

em sua revisão uma taxa de sucesso de até 81% no tratamento do hidrotórax isolado
em fetos hidrópicos quando se consideram os relatos de caso, caindo essa taxa para
63% quando incluídas as séries de casos.

Considerações sobre a metodologia usada para estimar o volume pulmonar fetal

O volume pulmonar fetal foi estimado, neste estudo, pela técnica rotacional
da imagem multiplanar (VOCAL). Optou-se por essa técnica devido a sua
superioridade comprovada em relação aos métodos bidimensionais31,

37

para a

mensuração do volume, pela reprodutibilidade in vitro172 e in vivo34, por sua acurácia
comprovada em estudos pos mortem34, por apresentar reprodutibilidade e maior
benefício (menor custo, maior tolerância e disponibilidade) quando comparado à
RNM34, por sua reprodutibilidade na avaliação de estruturas irregulares quando
comparado com o método multiplanar32,
separadamente

32, 34, 165, 169

157

, por avaliar o volume de cada pulmão

(fato importante para o derrame pleural, visto que a

técnica de subtração tornaria o método menos reprodutível) e por ter sido a técnica
validada nos estudos da hipoplasia pulmonar em fetos com hérnia diafragmática
congênita.33, 34, 155, 169, 173
Optou-se por escolher o normograma do volume pulmonar fetal, publicado
por Ruano et al.169, em relação a outros156-158,

165

, pelos seguintes motivos: a)

varredura automática no momento da aquisição do bloco tridimensional; b) técnica
VOCAL utilizada; c) reprodutibilidade do método; d) validação obtida com peças de
autópsias e outros métodos de imagem (RNM); e) representatividade da amostra
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estudada; f) pelo intervalo gestacional analisado (entre 20 e 37 semanas); e g) pela
uniformidade na metodologia.
Dessa forma, o presente estudo prezou pela uniformidade metodológica.
Utilizou os exames de apenas um único operador (RR) com experiência prévia
comprovada, o qual aplicou a mesma metodologia descrita para a confecção do
normograma de referência.
A não utilização da mesma metodologia para análises comparativas pode
acarretar em discrepâncias nos resultados encontrados. Em uma recente revisão174,
diversas curvas de normalidade para o volume pulmonar fetal foram comparadas,
utilizando o exame considerado “padrão-ouro” (RNM). Nessa revisão, verificou-se
que os normogramas para o volume pulmonar fetal apresentavam resultados
discrepantes, em virtude da técnica diferente utilizada, das diversas metodologias
aplicadas, relacionados com a experiência dos examinadores174. Resultado
semelhante foi descrito por Peralta et al.

157

(2006), os quais compararam diferentes

normogramas construídos pela ultrassonografia tridimensional e observou a
influência de técnicas (p. ex. técnica VOCAL comparada com a técnica multiplanar)
e da não padronização da metodologia, na divergência das curvas de normalidade
para os volumes pulmonares fetais publicados.
Assim sendo, uma importante característica do presente estudo é a
uniformidade na metodologia em relação ao normograma de referência, com a
utilização do ângulo de rotação em 30º para a estimativa do volume. Essa angulação
mostrou-se satisfatória e adequada quando comparada a outros métodos34, embora se
saiba que algumas publicações descrevem que angulações menores (6º, 9º e 18º)
possam ser mais representativas da avaliação volumétrica.160, 161, 175
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Outro ponto a se destacar é que, no presente estudo, optou-se por escolher o
último volume pulmonar mensurado antes do parto (2º VPT o/e) por considerá-lo
mais fidedigno às condições pulmonares ao nascimento, visto que o derrame pleural
apresenta comportamento incerto. Na nossa casuística, considerou-se a idade
gestacional de 36 semanas como o limite superior para a mensuração do volume
pulmonar. Trabalhos na literatura sugerem que a mensuração pulmonar após a 32ª
semana pode apresentar maior dificuldade técnica, principalmente pela posição fetal
e interposição acústica ocasionada pelas estruturas ósseas no momento do exame32,
167, 176

, representados por uma maior variabilidade inter e intraobservador e por maior

dificuldade em se estabelecer os contornos pulmonares.156, 157, 177
De fato, estimar volumes de pulmão fetal pelo US 3D em idades gestacionais
avançadas é tecnicamente mais difícil. Porém, no presente estudo, a experiência do
operador, o emprego da metodologia correta e a avaliação volumétrica seriada
(avaliações quinzenais) fizeram com que os resultados deste trabalho não fossem
comprometidos. As dificuldades técnicas foram superadas pela avaliação criteriosa
dos traçados nos três planos ortogonais na imagem multiplanar e padronização do
método de aquisição da imagem (sempre com o coração fetal voltado para o
transdutor). Nos fetos com derrame pleural, essa avaliação é facilitada pela janela
acústica criada pelo líquido pleural, permitindo boa avaliação dos limites
pulmonares, bem como pela maior facilidade em mobilizar estruturas fetais, em
virtude do poli-hidrâmnio, resultando no melhor posicionamento fetal (o ápice
cardíaco mais próximo ao transdutor).
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Relação entre o volume pulmonar fetal estimado pela US 3D e o prognóstico
neonatal dos casos de derrame pleural “isolado”

O presente estudo comparou o volume observado com o volume previsto para
a idade gestacional determinada, formando a relação observado/esperado para o
volume pulmonar de acordo com a idade gestacional (VPT o/e) no momento do
diagnóstico (1º VPT o/e) e no último exame volumétrico após o parto (2º VPT o/e).
Com isso, demonstrou-se que o volume pulmonar mensurado pelo US 3D foi
significativamente reduzido nos fetos com derrame pleural “isolado” que morreram
ou que apresentaram morbidade respiratória severa após o nascimento.
A análise do 1º VPT o/e demonstrou que ele não foi significante na predição
da mortalidade ou morbidade perinatal. Apesar desse resultado negativo, acredita-se
que a mensuração do 1º VPT o/e possa ser útil para outros objetivos, tais como no
auxílio à assistência pré-natal, no aconselhamento aos pais, no estabelecimento da
gravidade inicial do caso, na tomada de decisões em se realizar o tratamento fetal
invasivo e na avaliação inicial do tratamento invasivo.
O baixo VPT o/e no momento do diagnóstico (1º VPT o/e) pode ser
indicativo do inadequado desenvolvimento pulmonar ocasionado pelo aumento da
pressão intra-torácica, em virtude do derrame pleural. Acredita-se que essa
informação associada a outros dados, tais como a presença da hidropisia e da
bilateralidade do derrame pleural, possa ser útil na orientação ao pré-natalista e no
aconselhamento aos pais, auxiliando-os na escolha pelo mais adequado tratamento
fetal.
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Além disso, a avaliação do 1º VPT o/e poderá ser útil numa estratificação de
riscos quando associados aos marcadores clássicos, tais como a hidropisia e a
bilateralidade. A avaliação dos fatores de risco, utilizando critérios quantitativos
(cálculo do volume pulmonar) associados aos critérios qualitativos (presença ou não
da bilateralidade e hidropisia fetal) poderá ser útil para estratificar grupos com
gravidades diferentes. Dessa maneira, será possível avaliar, de forma mais objetiva,
os resultados do tratamento fetal, de acordo com a gravidade, bem como selecionar
os grupos que melhor poderão se beneficiar com o tratamento. Assim, reduzir-se-iam
os vieses de seleção na publicação dos resultados, podendo ser útil até para
comparação entre as diferentes modalidades de tratamento, já que, até o presente
momento, não se tem o melhor tratamento estabelecido.
Com o mesmo propósito, acredita-se que a mensuração do volume pulmonar,
no momento do diagnóstico (1º VPT o/e), poderá contribuir na avaliação inicial da
resposta ao tratamento. No presente estudo, observou-se que os fetos que
apresentavam baixo volume pulmonar no momento do diagnóstico (1º VPT o/e
reduzido) e que apresentaram boa expansão do volume pulmonar após a intervenção
fetal (toracocentese ou derivação tóraco-amniótica) apresentaram melhor prognóstico
quando comparados com aqueles cujos pulmões pouco se expandiram. Esses achados
podem sugerir que os fetos que apresentaram pequena variação da relação VPTo/e,
após o tratamento (pequena expansão pulmonar), podem apresentar grau de
hipoplasia pulmonar mais severo, e, por consequência, maior taxa de morbidade ou
mortalidade perinatal.
De maneira em geral, acredita-se que o 1º VPT o/e poderá ser útil na
avaliação da gravidade e do prognóstico nos fetos com derrame pleural “isolado”.
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Talvez, o grande fator limitante para encontrar essas suposições no presente estudo,
foi o número reduzido de casos. Estudos futuros, multicêntricos e com casuísticas
bem estabelecidas, são necessários para avaliar se o volume pulmonar mensurado no
momento do diagnóstico (1º VPT o/e) poderá ser utilizado como critério de
gravidade e na avaliação da resposta inicial ao tratamento.
Em relação ao volume pulmonar próximo ao parto (2º VPT o/e), o presente
estudo demonstrou que foi significativamente reduzido nos fetos com derrame
pleural “isolado” que morreram ou que apresentaram dificuldade respiratória severa
ao nascimento. Isso sugere que a hipoplasia pulmonar é uma das principais causas do
aumento da mortalidade e morbidade em fetos com derrame pleural “isolado”. Esses
achados foram confirmados pelas necropsias publicados no estudo de Yinom et al.56.
Ao nosso conhecimento, esse é o primeiro trabalho que utiliza o volume pulmonar
como método preditor da hipoplasia em fetos com derrame pleural “isolado”.
Fato interessante observado no presente estudo é que o volume pulmonar
mensurado próximo ao parto pode ser útil na predição da morte perinatal no derrame
pleural “isolado” (2º VPT o/e < 0,33) com o valor muito próximo daqueles
observados para a mesma relação, em trabalhos publicados com fetos com hérnia
diafragmática congênita “isolada” (VPT o/e < 0,35). 33, 154, 178-180
Também se observou que os fetos que apresentaram o 2º VPT > 0,45 não
associados à prematuridade, tiveram menor morbidade respiratória no período
neonatal. Esses achados sugerem que o 2º VPT o/e pode auxiliar no melhor preparo
para a assistência neonatal.
O grande viés e fator limitante para o uso do 2º VPT o/e como método
preditor “isolado” da morbidade e mortalidade perinatal nos fetos com derrame
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pleural “isolado” é a prematuridade. Sabe-se que ela pode ser influenciada pela
técnica fetal invasiva (maior risco para trabalho de parto prematuro e amniorrexe
prematura nas derivações tóraco-amnióticas), pelo número de procedimentos
invasivos (maior risco de corioamnionite), pelo volume do líquido amniótico, por
causas infecciosas diversas, entre outras.
Mesmo assim, o 2º VPT o/e não perde o seu valor ao tentar predizer a
hipoplasia pulmonar que é um importante fator prognóstico perinatal. Recentemente,
Prendergast et al. 153 (2011) sugeriram a importância do volume pulmonar prévio ao
parto ao comparar com testes que avaliam a função pulmonar no pós-parto, tais como
a mensuração da capacidade residual funcional no pós-parto, utilizando a técnica de
diluição do gás Hélio.
O principal problema do estudo atual foi o tamanho reduzido da série, que
pode ser explicado pela raridade da malformação, especialmente quando se considera
apenas os casos de derrame pleural “isolado”. Consequentemente, o presente estudo
tem algumas limitações, como por exemplo, não ser possível realizar a análise de
regressão múltipla em virtude do tamanho reduzido da série.
Estudos futuros são necessários para avaliar as estratégias de tratamento, as
suas complicações, os riscos para parto prematuro, a interferência do poli-hidrâmnio
e a estimativa da hipoplasia pulmonar no prognóstico perinatal.
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Perspectivas futuras:

A avaliação do volume pulmonar fetal teria como principal consequência o
melhor aconselhamento pré-natal nos fetos portadores de derrame pleural “isolado”.
Dessa forma, espera-se, com o volume pulmonar, a criação de critérios quantitativos
para a estratificação da gravidade. Acredita-se que o uso do volume pulmonar
associado a outros fatores prognósticos, tais como à bilateralidade do derrame e à
hidropisia fetal, possa estabelecer esses diferentes níveis.
Essa estratificação dos riscos seria o primeiro passo para melhor se
compreender a história natural do derrame pleural, o melhor momento para se propor
o tratamento, as diferentes respostas ao tratamento e a repercussão de suas
complicações no prognóstico perinatal.
Dessa forma, uma possível aplicação futura da medida do volume pulmonar
pela US 3D seria a determinação da gravidade inicial e o seguimento do crescimento
pulmonar após o feto ser submetido à terapia invasiva. Com isso, poder-se-ia avaliar,
de forma mais segura, os resultados iniciais em futuros protocolos controlados e
randomizados, selecionando o feto que poderá se beneficiar do tratamento,
estabelecendo a vantagem de cada modalidade terapêutica e traçando a melhor
estratégia ainda não definida. Talvez a US 3D possa preencher a lacuna que existe
nas indicações para a terapia fetal no derrame pleural.
Também se espera que estudos futuros sejam capazes de predizer outros dois
importantes fatores prognósticos, que são a hipertensão pulmonar e a hidropsia fetal.
Acredita-se que estudos dopplervelocimétricos, avaliando a sobrecarga no aparelho
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cardiovascular49,

75,

89

e a vascularização pulmonar fetal170, poderão trazer

informações adicionais na compreensão do comportamento e do prognóstico em
fetos com derrame pleural “isolado”, auxiliando na determinação da melhor
estratégia terapêutica, antes que essas complicações se instalem.
Também é de fundamental importância, o acompanhamento, a longo prazo,
desses pacientes, para avaliar as interferências da intervenção fetal no
desenvolvimento

pulmonar,

e

suas

repercussões

na

vida

adulta.

Esse

acompanhamento no pós-parto é fundamental para buscar possíveis fatores
genéticos, imunológicos ou ambientais que possam estar relacionados com a
etiologia obscura do derrame pleural isolado.
Novas pesquisas, multicêntricas, com maior número de casos, avaliando a
variabilidade inter e intraobservador, nas diversas idades gestacionais, são
necessárias para consolidar cada vez mais essa ferramenta poderosa e subutilizada
que é a ultrassonografia tridimensional. A incorporação da mensuração do volume
pulmonar nos fetos com risco para hipoplasia pulmonar poderá trazer respostas
futuras para muitas questões levantadas. A padronização do método e o treinamento
dos ultrassonografistas são condições necessárias para o avanço nessas pesquisas.
Não se pretende, com este trabalho, desvalorizar marcadores clássicos, tais
como a hidropisia e a bilateralidade, verificados pelos parâmetros bidimensionais.
Por mais clássica que seja a definição que a ultrassonografia tridimensional advém
do estudo bidimensional, não se pode ignorar a tecnologia e a utilidade desses
recursos em fontes de pesquisa para futuras aplicações clínicas. Somente assim se faz
o crescimento científico, que é o resultado do somatório entre o conhecimento,
domínio de técnicas e tecnologia, e a ética.
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7. CONCLUSÕES

O presente estudo permitiu realizar as seguintes conclusões quanto à predição
dos resultados perinatais:

1. O volume pulmonar total reduzido aferido próximo ao parto (2º VPT o/e)
se relaciona estatisticamente com o óbito perinatal.

2. O volume pulmonar total reduzido aferido próximo ao parto (2º VPT o/e)
também se relaciona com a necessidade de UTI e suporte ventilatório
neonatal.
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ANEXO B
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Paciente
Nº

Idade
Materna
(anos)

IG Diagn.
(semanas)

Lateral.

ILA >

HCFMUSP

IG 1º. US
Hidropisia

DP

25 cm

1o.

Tipo

HCFMUSP

Desaparecimento

Hidropisia

DP

(semanas)

(1o. US )

1ºUS

1o. US

VPTo/e

Tratamento

(semanas)

DP

(2o. US )

1ºUS

IG 2ºUS

Lateral.

1

33

25,3

25,4

Sim

Bilat.

Sim

0,24

Shunt

34,1

Não

Sim

Bilat.

2

22

23,1

23,6

Não

Esq

Não

0,26

Shunt

36,0

Sim

Não

-

3

37

19,0

19,0

Não

Esq

Não

0,26

Toraco

36,2

Sim

Não

-

4

38

30,6

30,6

Não

Esq

Sim

0,92

Toraco

36,0

Não

Não

Esq

5

20

16,4

18,3

Não

Esq

Não

0,28

Shunt

35

Sim

Não

-

6

31

25,7

25,7

Sim

Dir

Sim

0,43

Shunt

33

Não

Sim

Dir

7

32

26,9

25,0

Não

Dir

Não

0,48

Toraco

28,0

Não

Não

Dir

8

20

18,7

20,0

Sim

Dir

Não

0,39

Shunt

34

Não

Sim

Dir

9

18

31,1

31,1

Não

Dir

Não

0,43

Toraco

36,1

Sim

Não

-

10

26

26,4

26,4

Sim

Bilat.

Não

0,49

Shunt

28,7

Não

Sim

Bilat.

11

31

28,6

28,7

Sim

Bilat.

Sim

0,38

Shunt

34

Não

Sim

Bilat.

12

22

29,7

29,9

Sim

Bilat.

Sim

0,29

Shunt

31,9

Não

Sim

Bilat.

13

41

31,4

31,4

Sim

Bilat.

Sim

0,30

Toraco

32,7

Não

Sim

Bilat.

14

29

20,3

26,3

Sim

Bilat.

Sim

0,27

Shunt

31,3

Não

Sim

Bilat.

15

21

20,0

24,0

Sim

Bilat.

Não

0,30

Shunt

34,6

Sim

Não

-

16

24

24,0

24,0

Sim

Bilat.

Sim

0,27

Toraco

28,0

Não

Sim

Bilat.

17

20

31,2

31,2

Sim

Bilat.

Sim

0,34

Toraco

34,0

Não

Não

Bilat.

18

41

32,0

32,0

Sim

Bilat.

Não

0,23

Toraco

33,0

Não

Sim

Bilat.

19

21

18,6

20,0

Não

Esq

Não

0,62

Toraco

35,6

Sim

Não

-

ANEXO C:

Nº = número, IG Diagn. = idade gestacional do diagnóstico, IG 1º. US HCFMUSP – idade gestacional do 1º. US 3D no HCFMUSP , Lateral. DP 1ºUS = lateralidade do

derrame pleural no 1º US (Bilat = bilateral; Dir= Direita; Esq= Esquerda), ILA= índice de líquido amniótico, 1º VPT o/e = relação entre o volume pulmonar total observado e volume pulmonar
total esperado por idade gestacional no momento do diagnóstico HCFMUSP, Shunt = derivação tóraco-amniótica, Toraco = toracocentese, IG 2º. US HCFMUSP – idade gestacional do último.
US 3D no HCFMUSP prévio ao pato ( 2 semanas antes do parto ou 36 semanas), DP = derrame pleural

Paciente

ILA> 25

2o.

cm 2º.US

VPTo/e

1

Sim

0,07

-

2

Não

0,45

3

Não

4

Desfecho

IOT

Tempo

Via

Parto no

Indicação

Sexo

parto

parto

HCFMUSP

Parto

fetal

Natimorto

34,7

Normal

Sim

OF

Fem

NA

*

NA

*

Não

Vivo

40,6

Cesárea

Sim

DCP

masc

Não

*

Não

*

0,60

Não

Vivo

39,0

Cesárea

Não

Iterativa

Fem

Não

*

Não

*

Não

0,98

Não

Vivo

39,3

Cesárea

Sim

Iterativa

Fem

Não

*

Não

*

5

Não

0,34

Não

Vivo

37,1

Cesárea

Sim

Gemelar

masc

Sim

7

Sim

20

6

Não

0,43

Não

Vivo

34,6

Cesárea

Sim

SFA

masc

Sim

7

Sim

14

7

Não

0,48

Sim

Vivo

28,0

Cesárea

Sim

SFA

Fem

Sim

21

Sim

60

8

Não

0,33

Não

Vivo

36,9

Cesárea

Sim

SFA

Fem

Sim

40

Sim

60

9

Não

0,78

Não

Vivo

41,0

Cesárea

Não

Eletiva ?

Fem

Não

*

Não

*

Hidropisia

Fem

Sim

1

Sim

1

IOT (dias)

UTI

Tempo UTI

IG

Nº

Corticóide

(dias)

RPMO+
A

10

Não

0,30

Sim

Neomorto

30,0

Cesárea

Não

11

Sim

0,45

Não

Vivo

36,9

Cesárea

Não

Eletiva ?

Masc

Não

*

Não

*

12

Sim

0,27

-

Natimorto

32,0

Normal

Sim

OF

Masc

NA

*

NA

*

13

Sim

0,27

-

Natimorto

33,3

Normal

Sim

OF

Fem

NA

*

NA

*

14

Sim

0,29

Sim

Neomorto

32,9

Normal

Sim

*

Fem

Sim

1

Sim

1

15

Não

0,83

Não

Vivo

37,0

Normal

Não

*

Masc

Não

*

Não

*

Neomoto

30,0

Cesárea

Sim

SFA

Masc

Sim

1

Sim

1

Não

B

16

Sim

0,28

17

Não

0,75

Não

Vivo

36,1

Normal

Sim

*

Fem

Não

*

Não

*

18

Não

0,22

-

Natimorto

34,0

Normal

Sim

OF

Fem

NA

*

NA

*

19

Não

0,64

Não

Vivo

40,0

Normal

Sim

*

Fem

Não

*

Não

*

ANEXO C:Nº = número, ILA= índice de líquido amniótico,

2º VPT o/e = relação entre o volume pulmonar total observado e volume pulmonar total esperado por idade gestacional

próximo ao parto (duas semanas antes do parto ou 36 semanas). OF = óbito fetal, DCP = desproporção céfalo-pélvica, SFA = Sofrimento fetal agudo, RPMO = ruptura prematura das
membranas ovulares, Fem = feminino, Masc = masculino, IOT = intubação oro-traqueal, UTI = Unidade de Terapia Intensiva. A – Necropsia realizada em outro serviço.
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