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Andrade WS. Gastrosquise fetal: avaliação dos parâmetros da 
cardiotocografia computadorizada anteparto entre 28 e 36 semanas de 
gestação [dissertação]. São Paulo: Faculdade de Medicina, Universidade de 
São Paulo; 2016. 
 
INTRODUÇÃO:	 Gastrosquise é um defeito no fechamento da parede 
abdominal do feto que está relacionado a elevadas taxas de óbito 
intrauterino por mecanismos ainda desconhecidos. Em fetos normais, 
basicamente, todos os parâmetros da frequência cardíaca fetal (FCF) 
analisados na cardiotocografia computadorizada (CTGc) apresentam uma 
mudança significativa no decorrer da gestação. OBJETIVO: Descrever as 
características da FCF e o comportamento dos parâmetros avaliados pela 
CTGc anteparto, no período de 28 a 36 semanas de gestação. MÉTODOS: 
Estudo retrospectivo realizado na Clínica Obstétrica do Hospital das Clínicas 
da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, no período de 
janeiro de 2012 a junho de 2015, envolvendo pacientes com gestação única, 
feto vivo e portador de gastrosquise isolada que foram submetidas à 
avaliação antenatal pela CTGc (Sistema FetalCare). Os parâmetros 
avaliados foram: número de movimentos fetais por hora, frequência cardíaca 
fetal basal (FCF), desacelerações, acelerações, episódios de alta e baixa 
variação e variação de curto prazo. A análise não paramétrica para medidas 
repetidas (ANOVA não paramétrica) foi utilizada para análise comparativa 
dos parâmetros da CTGc em cada idade gestacional avaliada. 
RESULTADOS: O estudo envolveu 87 gestantes com média de 3,5 (1-9) 
avaliações cardiotocográficas por paciente. O número de avaliações 
cardiotocográficas em cada idade gestacional foi ≥ 20, exceto para a idade 
de 29 semanas (n = 16). Os principais parâmetros da FCF avaliados pela 
CTGc como a FCF basal e o STV não apresentaram mudança significativa. 
Apenas dois parâmetros da CTGc apresentaram mudança significativa no 
período avaliado: o número de exames com presença de episódios de baixa 
variação da FCF aumentou no decorrer da gestação (p = 0,019); e o número 
de acelerações acima de 15 batimentos por minuto aumentou no evoluir das 
idades gestacionais estudadas (p = 0,001). Nenhum dos outros parâmetros 
avaliados pela CTGc apresentou mudança significativa no decorrer do 
período avaliado: o número de movimentos fetais por hora (p = 0,244), a 
FCF basal (p = 0,606) e o STV (p = 0,145). CONCLUSÃO: O comportamento 
da FCF dos fetos com gastrosquise difere do padrão apresentado por fetos 
normais, já que a maioria dos parâmetros da FCF avaliados pela CTGc de 
fetos com gastrosquise não apresentou mudança significativa no período 
gestacional avaliado.   
 
Descritores: gastrosquise; gravidez; cardiotocografia; processamento de 
sinais assistido por computador; coração fetal; movimento fetal; morte fetal; 
estudos retrospectivos. 
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Andrade WS. Fetal gastroschisis: evaluation of antepartum computerized 
cardiotocography parameters between 28 and 36 weeks gestation 
[dissertation]. São Paulo: “Faculdade de Medicina, Universidade de São 
Paulo”; 2016.  
 
INTRODUCTION: Fetal gastroschisis is an abdominal wall defect associated 
with high rates of intrauterine death of unknown mechanisms. In normal 
fetuses, basically all computerized cardiotocography (cCTG) parameters 
present a significant change across gestation. OBJECTIVE: To describe the 
antepartum cCTG parameters between 28 to 36 weeks gestation. 
METHODS: Retrospective study, accomplished in the Obstetrics Department 
of Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São 
Paulo - Brazil between January 2012 and June 2015, involving singleton 
pregnancies, with alive fetus and isolated gastroschisis that underwent to 
cCTG (System 8002-Sonicaid) during the antenatal care. The cCTG 
parameters evaluated were: number of fetal movements per hour, baseline 
fetal heart rate (FHR) decelerations, accelerations, episodes of high and low 
variation and short-term variation. A non-parametric analysis for repeated 
measures (nonparametric ANOVA) was used for comparative analysis of the 
mean distribution of each cCTG parameters throughout the study period. 
RESULTS: The study involved 84 pregnant women with a mean of 3.5 (1 - 9) 
cCTG records per patient. The number of records in each gestational age 
was ≥ 20 except for the weeks 29 (n = 16). The cCTG parameters that 
presented significant change during the study period were: increase in the 
number of records with episodes of low variation (p = 0.019); and increase in 
the number of accelerations higher than 15 beats per minute (p = 0.001). 
None of the others analyzed parameters showed significant changes during 
the study period, the number of movements/hr (p = 0,244), basal FHR (p = 
0,606) and the STV (p = 0,145). CONCLUSION: Only two of the cCTG 
parameters changed significantly during the study period. Therefore, it seems 
that the behavior patterns of cCTG parameters, in gastroschisis fetuses, are 
not similar to the normal fetuses. 
 
Descriptors: gastrochisis; pregnancy; cardiotocography; signal processing, 
computer-assisted; fetal heart; fetal movement; fetal death; retrospective 
studies. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A gastrosquise é uma anomalia congênita com incidência crescente, 

de fácil diagnóstico pré-natal e resultados pós-natais variáveis 1. 

Anatomicamente, tal defeito caracteriza-se por uma pequena abertura 

(raramente maior que 3,0 cm) na parede abdominal, geralmente localizada à 

direita do cordão umbilical (95%), que, por sua vez, se encontra 

normalmente inserido na parede abdominal. Por meio dessa abertura, ocorre 

a evisceração dos órgãos abdominais, sem membrana peritoneal recobrindo 

o conteúdo exteriorizado, o que ocasiona a imersão das vísceras herniadas 

no líquido amniótico 2.  

Apesar da necessidade de correção cirúrgica imediatamente após o 

nascimento, o prognóstico dos pacientes com gastrosquise é satisfatório na 

maioria dos casos, com taxa de sobrevida elevada, variando de 90% a 95% 
3. Entretanto, esses fetos cursam com maior taxa de partos prematuros, 

restrição do crescimento fetal, baixo peso ao nascimento, sofrimento fetal e 

óbito intrauterino 4. 

Resultado encontrado em metanálise sugere que a taxa de óbito 

intrauterino é de 4,48% nos fetos com gastrosquise, taxa essa elevada 

quando comparada com a taxa em outras malformações maiores que é de 

2%, sendo que, na população geral, essa taxa é de 0,6% 5. Ingamells et al. 6 

demonstraram que a taxa de óbito intrauterino nos fetos com gastrosquise, 

pode variar de 5-12,5%. Em nosso serviço, Garcia et al. 7 observaram taxa 

de 5,3% de óbito intrauterino, durante estudo realizado com 94 casos. 

Apesar de apresentarem taxas de óbito intrauterino mais elevadas, a 

causa do óbito é ainda desconhecida, o que resulta em recomendação de 

monitorização do bem-estar fetal mais intensiva, principalmente quando 

próximo do termo 6, 7, 8. 

Alguns autores atribuíram a causa desses resultados perinatais 

adversos inexplicados à compressão do cordão umbilical exercida pela 

dilatação da alça intestinal herniada, o que levaria à hipóxia e 
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consequentemente ao óbito fetal 9. Outros sugerem que o intestino herniado, 

como efeito mecânico, pode estimular o reflexo vagal ocasionando 

alterações na pressão arterial, distúrbios ácido-básicos e de oxigenação 6. 

Na gastrosquise, a taxa de sobrevida pós-natal diminui para 70% a 

80% quando os pacientes apresentam complicações relacionadas ao trato 

gastrointestinal como atresia, necrose ou perfuração, levando a longos 

períodos de internação e acarretando aumento da morbidade 10, 11.  

Nas últimas décadas, tem se buscado formas de prever ou detectar 

alterações precoces da vitalidade fetal, para evitar a ocorrência de óbito 

intrauterino nos fetos com gastrosquise. Nesse intuito, muitos centros que 

acompanham esses casos adotam e recomendam a conduta de vigilância do 

bem-estar fetal semanal a partir da 32a ou 34a semana de gestação 6, 12, 13. 

Também recomendam a resolução dessas gestações assim que atingido o 

termo precoce, com 37 semanas de gestação 14, 15, 16.  

Desde os anos 70, a cardiotocografia (CTG) vem sendo a técnica 

mais difundida para a monitorização do bem-estar fetal 17. A CTG 

convencional consiste em registro contínuo da frequência cardíaca fetal 

(FCF) e sua interpretação é, usualmente, realizada pela análise visual dos 

traçados por profissionais treinados 19. Essa gravação é efetuada por meio 

de dispositivo especial (cardiotocógrafo) que registra em traçados próprios a 

FCF, as contrações uterinas e os movimentos corpóreos fetais percebidos 

pela gestante 17. 

Em 1985 foi desenvolvido por Dawes e Redman um sistema 

computadorizado de análise da FCF 18. O uso desse sistema permite uma 

interpretação mais detalhada da FCF, visando reduzir a taxa de falso-

positivos e as variações intraobservador e interobservador da avaliação 

visual realizada na CTG convencional. A análise da variação da FCF 

constitui a base dos parâmetros avaliados pelo sistema computadorizado 18. 

Os parâmetros avaliados pela CTGc são: número de movimentos fetais por 

hora, frequência cardíaca fetal basal, acelerações transitórias >15bpm, 

acelerações transitórias >10 e ≤15, desaceleração ≤20bpm lost beats, 
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desaceleração >20bpm lost beats, episódios de alta e baixa variação e 

variação de curto prazo (STV) 20. 

As vantagens em realizar a CTGc foram descritas por Dawes em 

1991. A análise computadorizada tem melhor acurácia, pois apresenta 

resultados quantitativos em números de acelerações e desacelerações, 

assim como mensura o seu tempo de duração e a variabilidade das 

oscilações da FCF 21. Na avaliação computadorizada, opiniões diversas 

quanto ao traçado não são necessárias, pois a interpretação é obtida a partir 

do arquivo de dados do sistema, independente da experiência do 

examinador 21. A avaliação computadorizada fornece dados que não podem 

ser obtidos na CTG convencional como a avaliação do STV que é a medida 

das micro flutuações da FCF imperceptíveis a olho nu. Seus valores estão 

relacionados à presença de acidose fetal 21. 

Apesar de a monitorização fetal anteparto ser recomendada de rotina 

para a vigilância do bem-estar dos fetos com gastrosquise, poucos estudos 

foram publicados abordando a CTG desses fetos. Alguns autores mostraram 

alterações no traçado da CTG convencional dos fetos com gastrosquise 

durante o trabalho de parto. A alteração mais comumente encontrada foi a 

associação de taquicardia com desacelerações ou a presença de 

desacelerações tardias. Entretanto, a taquicardia apresentada por esses 

fetos não mostrou associação com a hipoxia ao nascimento 14, 22-24.  

Em estudos realizados com a CTG convencional no período 

anteparto, para a monitorização da vitalidade de fetos com gastrosquise, a 

redução da variabilidade da FCF foi o achado mais frequente, seguido da 

presença de desacelerações. Essa monitorização pré-natal realizada no 

terceiro trimestre mostrou aumento na detecção de sofrimento fetal e 

diminuição do número de achados neurológicos adversos no período pós-

natal 8, 25, mostrando assim a importância de uma maior vigilância da 

vitalidade fetal. Contudo, a vigilância fetal rotineira com o perfil biofísico fetal, 

incluindo a realização da CTG e a avaliação ultrassonográfica, não impediu 



Introdução  
  
	

	

5

a ocorrência de óbito intrauterino na maioria dos estudos apresentados 6, 8, 

12, 25.  

Três estudos utilizaram a CTGc para monitoramento da vitalidade de 

fetos com gastrosquise. Dois deles realizaram CTGc anteparto em 18 

gestações de fetos com gastrosquise 6, 25. Brantberg et al. avaliaram 60 

traçados de CTGc no período de 34 a 36 semanas de gestação. Neles, os 

achados alterados mais comuns foram a diminuição da variação de curto 

prazo e a taquicardia fetal 6, 12, 22.  Entretanto, o foco desses estudos não era 

a avaliação da FCF dos fetos com gastrosquise, e a realização das CTG 

fazia parte da conduta de vigilância do bem-estar fetal. 

Até o momento, não há estudos, na literatura, que apresentem os 

parâmetros avaliados pela CTGc nos fetos com gastrosquise, no período 

anteparto. Também não encontramos estudos sobre avaliação do 

comportamento longitudinal dos parâmetros da FCF nesses fetos. O 

conhecimento do padrão desses parâmetros contribuirá para o melhor 

entendimento do comportamento da FCF nessa malformação e, porventura, 

predizer o sofrimento fetal agudo e o óbito intrauterino que estão associados 

a essa condição. Frente ao exposto e, por sermos um serviço de referência 

para o acompanhamento antenatal de gestações com gastrosquise fetal, 

interessamo-nos em avaliar o padrão da FCF na CTGc nessas gestações.  
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2 PROPOSIÇÃO 

 

O presente estudo, realizado em gestantes de fetos com gastrosquise 

isolada, tem como objetivo: 

Descrever as características da FCF analisada pela CTGc anteparto 

no período de 28 a 36 semanas de gestação. 
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3 REVISÃO DA LITERATURA 

 

3.1 GASTROSQUISE 

A gastrosquise é um defeito no fechamento da parede abdominal que 

compromete toda a sua espessura 2. 

Trata-se de malformação congênita, cuja etiologia ainda permanece 

desconhecida, apresentando prevalência média de 1,3/10.000 NV (variando 

de 0,4 a 3,0) 26 e de 2 a 5 a cada 10.000 NV 27. Entretanto, nas últimas três 

décadas, tem havido aumento considerável de sua incidência 28, 29, 30. Estudo 

argentino publicado em 2015 por Bidondo et al.31 mostrou prevalência de 

8,5/10.000 NV entre os anos de 2009 a 2013. Estudo realizado no Texas, 

entre os anos de 1999 a 2011, mostrou prevalência de 5,1/10.000 NV 32, o 

que mostra haver variação da incidência a depender da região estudada.  

Vários autores estudaram fatores diversos que poderiam ter levado ao 

aumento da incidência dessa malformação fetal. Shariff et al.33 observaram 

maior número de gestantes jovens, tabagistas e de menor nível sócio 

econômico associado a fetos com gastrosquise, quando comparado a 

gestantes cujos fetos apresentavam outras malformações como a hérnia 

diafragmática. Estudo realizado na Califórnia por Shaw et al.34 encontrou 

associação da exposição a pesticidas com aumento da incidência de 

gastrosquise.	Outros autores encontram associação dessa malformação com 

a presença de infecções urinárias no primeiro trimestre, assim como 

infecções urinárias de repetição ao longo da vida 35, 36.  

Estudo realizado por Bear et al.37 comparou dados maternos e de pré-

natal de pacientes que tiveram recém-nascidos (RN) com gastrosquise com 

um grupo de pacientes cujos RN não apresentaram nenhuma malformação 

congênita. A presença de infecção urinária materna, infecções virais ou 

sexualmente transmissíveis foram identificadas como fator de risco para 

gastrosquise. A obesidade e a hipertensão gestacional foram identificadas 

como efeito protetor em relação à ocorrência de gastrosquise.  
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Lam et al.38 avaliaram a concentração de monóxido de carbono, a 

taxa de proteínas e de zinco, assim como o índice de massa corpórea. Cada 

parâmetro foi avaliado separadamente e a alta concentração de monóxido 

de carbono, a baixa taxa de proteínas e zinco e um índice de massa 

corpórea diminuído mostraram associação significativa com a ocorrência de 

gastrosquise. Resultados comprovaram que as mães jovens que têm maior 

risco de gerar um recém-nascido (RN) com gastrosquise fumam e são 

subnutridas. 

 

3.1.1 COMPLICAÇÕES FETAIS  

3.1.1.1 Óbito intrauterino 

A ocorrência de óbito intrauterino é cerca de três vezes maior em 

gestações de fetos que apresentam anomalias congênitas quando 

comparadas a gestações de fetos normais, sendo que, fetos com 

gastrosquise apresentam risco duas vezes maior de óbito intrauterino, 

quando comparados com fetos portadores de outras anomalias congênitas. 

A maioria dos estudos envolvendo fetos com gastrosquise mostraram que a 

maioria dos casos de óbito intrauterino ocorreram no final do terceiro 

trimestre 5. 

Devido ao maior risco de sofrimento fetal e óbito intrauterino, os fetos 

com gastrosquise necessitam, portanto, de maior vigilância quanto à 

vitalidade fetal, no terceiro trimestre, quando podem apresentar oligoâmnio 

ou alterações na FCF e nos traçados cardiotocográficos 6, 25.  

A causa desses óbitos não foi elucidada. Acreditam que a hipoxia não 

seja a única responsável pelas anormalidades na cardiotocografia desses 

fetos, mas sim a herniação intestinal ou o aumento da pressão intratorácica 

pelo estômago dilatado. Há relatos de que o pH sanguíneo fetal ao 

nascimento se encontra normal, mesmo na presença de cardiotocografia 

alterada 6, 8.  
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Sabe-se que a exposição das alças livres ao líquido amniótico leva ao 

seu dano progressivo, mas esse fato, isoladamente, assim como os achados 

ultrassonográficos dessas alças não indicam a resolução da gestação 39, 40. 

Portanto, os estudos apontam que não há benefício em realizar o parto 

antes do termo, mostrando associação da prematuridade dos RN com 

gastrosquise com maior tempo de internação e maior quantidade de dias até 

a introdução de dieta enteral. A decisão pelo parto prematuro deve incluir 

diminuição da movimentação fetal, alteração da cardiotocografia ou outros 

sinais de sofrimento fetal 5, 15, 16, 41, 42.  

 

3.1.1.2 Restrição do crescimento fetal  

Estudos realizados na década de 90 mostraram que fetos com 

gastrosquise são menores do que os normais 14, 43.  

Overton et al.44 atribuíram esse achado de restrição do crescimento 

desses fetos à diminuição da medida da circunferência abdominal devido à 

herniação do conteúdo abdominal nessa patologia. A restrição de 

crescimento ocorreu em 1/3 dos casos avaliados. Adair et al.43 encontraram 

taxa de restrição de crescimento fetal em 41% de sua casuística.  

Fries et al.45 sugeriram que a ocorrência de restrição do crescimento 

fetal poderia estar associada à perda de substâncias, principalmente 

proteínas, pelas paredes das alças intestinais expostas ao líquido amniótico, 

o que levaria ao comprometimento nutricional desses fetos. Teoria essa, 

comprovada por Carroll et al.46 que encontraram diminuição da concentração 

de proteína sérica e aumento dos níveis de proteínas totais e da alfa feto 

proteína no fluido amniótico de fetos com gastrosquise. A perda dessas 

proteínas poderia levar à hipovolêmia e ao comprometimento cardiovascular, 

o que provocaria aumento do risco de sofrimento fetal e óbito intrauterino.   

Centofanti et al.47 avaliaram a biometria de setenta fetos com 

gastrosquise. Para todos os parâmetros biométricos avaliados, os valores 

médios foram mais baixos nos fetos com gastrosquise do que nos normais. 
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Sendo assim, nesse estudo, foi concluído que fetos com gastrosquise 

apresentam padrão de crescimento reduzido, e parecem manter esse 

padrão de crescimento reduzido até o final da gestação. Entre 26 e 31 

semanas, uma medida da circunferência cefálica abaixo do percentil 10 

mostrou associação com um risco aumentado de baixo peso ao nascimento.	 

Em metanálise em que foram avaliados dez estudos com casuística 

de 700 fetos, não foi encontrado aumento do risco de atresia intestinal, óbito 

intrauterino e óbito neonatal em fetos com gastrosquise e restrição de 

crescimento. No entanto, não há estudos que relacionem a restrição de 

crescimento com o tempo de internação e o tempo do uso de dieta 

parenteral 1.  

 

3.1.1.3 Alterações no índice de líquido amniótico (ILA)  

O oligoâmnio é achado relativamente comum na avaliação de fetos 

com gastrosquise 48.  

Sapin et al.49, em 2000, acreditavam que os fetos com gastrosquise e 

oligoâmnio teriam maior chance de evoluir com sofrimento fetal e, por isso, 

recomendaram vigilância e amnioinfusão com solução salina nos casos de 

índice de líquido amniótico reduzido. 

Estudo prospectivo realizado por Brizot et al.50, em que gestantes de 

fetos com gastrosquise receberam hidratação oral, mostrou aumento 

significativo do índice de líquido amniótico com esse método simples e não 

invasivo.  

Overton et al.44 encontraram oligoâmnio em 12% dos fetos com 

gastrosquise nascidos vivos. Nenhum dos casos que evoluíram com óbito 

intrauterino apresentavam oligoâmnio, confirmando as limitações 

encontradas em identificar os casos de fetos com gastrosquise que evoluem 

mal. Adair et al.43 encontraram taxa maior de oligoâmnio, correspondendo a 

36% dos casos avaliados.  
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Uma metanálise de 10 estudos com 602 fetos sobre a associação de 

polidrâmnio com resultados neonatais adversos encontrou aumento 

significante do risco de atresia intestinal, entretanto, sem aumento do risco 

de óbito intrauterino e neonatal 1. Dois estudos avaliaram a relação de 

polidrâmnio com o tempo de internação, mas não encontraram associação 

entre eles 51, 52.  

 

3.1.1.4 Trabalho de parto prematuro 

A idade média de parto espontâneo nas gestações de fetos com 

gastrosquise varia entre 36 e 37 semanas de gestação, uma semana antes 

do que as gestações de fetos normais 53.  

Estudo realizado por Barseghyan et al.54 concluiu que fetos com 

gastrosquise nascem antes do termo, independente de indicação materno - 

fetal ou parto eletivo.  

 

3.1.2 LÍQUIDO AMNIÓTICO E ALTERAÇÕES INTESTINAIS  

Diversos estudos foram realizados para explicar qual e como ocorre o 

dano às alças expostas ao líquido amniótico. 

Burc et al.13, em avaliação realizada em 30 amostras de líquido 

amniótico de fetos portadores de gastrosquise, encontraram valores de 

proteínas totais e ferritina elevados. Os autores justificaram a elevação 

dessas substâncias como consequência do processo inflamatório que deve 

ser induzido pela presença de compostos digestivos no líquido amniótico 13. 

Um estudo realizado em 24 modelos de ratos, para comparar os 

danos causados por mecônio e urina humana em contato com as alças 

exteriorizadas, demonstrou haver maior lesão das alças intestinais quando 

expostas à urina humana do que ao mecônio 55.  
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Após correção cirúrgica, o intestino dos RN com gastrosquise 

apresenta hipomotilidade transitória. Santos et al. demonstraram imaturidade 

do sistema neuronal entérico, quando analisadas amostras de fragmentos de 

alças intestinais de 29 ratos com gastrosquise. Os autores sugerem que 

esse achado poderia justificar a hipomotilidade apresentada pelas alças de 

fetos humanos ao nascimento 56. 

 

3.1.3 CONTEÚDO EXTERIORIZADO E MORBIMORTALIDADE  

Bond et al.57 descreveram, na década de 80, haver relação entre a 

aparência das alças à ultrassonografia com dano intestinal e complicações 

cirúrgicas. Resultados apresentados posteriormente sugerem que a 

dilatação da alça exteriorizada, medindo diâmetro maior que 25 mm, seja um 

bom preditor de complicações intestinais, assim como também está 

associada à menor chance de fechamento primário, maior tempo para dieta 

oral exclusiva e tempo maior de internação 7. 

Durante a evolução da gestação, além da exteriorização de alças 

intestinais, pode ocorrer a protrusão de outros órgãos como bexiga e 

estômago 58. 

A exteriorização da bexiga é mais frequente em fetos do sexo 

feminino e não esteve associada com aumento da morbidade e mortalidade 
58, 59.  

Em estudo realizado por Kanda et al.60 com 19 fetos portadores de 

gastrosquise, a herniação do estômago estava presente em 7 casos. Um 

evoluiu com óbito intrauterino e os outros 6 apresentaram padrão não 

tranquilizador na cardiotocografia convencional, sendo indicada cesárea de 

urgência.  

Aina et al.61, em estudo retrospectivo, avaliaram 34 casos de 

gastrosquise. Desses, 13 apresentaram dilatação do estômago. Os autores 

observaram taxa de 0% de mortalidade neonatal no grupo sem dilatação e 

23% no que apresentava dilatação gástrica, aumento estatisticamente 
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significativo. A avaliação cardiotocográfica convencional do grupo com 

dilatação apresentou maior frequência do padrão hipoativo comparado ao 

grupo sem dilatação (78% vs 20%). 

Por conta das possíveis intercorrências durante a gestação, a CTG e 

a ultrassonografia são úteis na avaliação do perfil biofísico fetal e na decisão 

do melhor momento para o parto 12. 

 

3.2 CONTROLE DA FCF: SISTEMA NERVOSO AUTONÔMICO 

Uma vez que a CTG avalia as variações da FCF é importante 

entender como funciona o controle da frequência cardíaca do feto. 

A contração automática das fibras cardíacas é uma propriedade 

intrínseca do músculo cardíaco, porém variações nesse ritmo podem ser 

influenciadas pela atividade do sistema nervoso fetal 17. O sistema simpático, 

na vida fetal, se torna ativo antes que o sistema parassimpático. A resposta 

cardiovascular fetal aos neurotransmissores aumenta com a idade devido à 

maturação do sistema nervoso autonômico 17. 

O sistema parassimpático age no coração, levando à diminuição da 

frequência cardíaca, o oposto do que faz o sistema simpático que tende a 

acelerar os batimentos. Quando um sistema não está funcionando, o outro 

assume o controle 62. Somente perto do termo o sistema parassimpático 

começa a exercer adequadamente sua função 63. A ocorrência de pressão 

ou tração do nervo vago (região do pescoço) produz bradicardia importante 

e, ocasionalmente, arritmia, mas a pressão arterial não muda 

significativamente, por causa do aumento do volume compensatório 63.  

Em contraste com a função inadequada do sistema parassimpático 

antes do nascimento, o controle simpático começa desde o início da 

gestação e aumenta, significativamente, com o decorrer do tempo 64. 

No período pré-natal, o tônus parassimpático é menor e o simpático, 

maior. Perto do termo, o tônus exercido pelos dois é praticamente igual. 
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Após o nascimento, o tônus parassimpático apresenta um aumento 

marcante e o simpático retorna a níveis existentes no período fetal 65. 

Estudo realizado por Zugaib, em 1980, conclui que, em condições 

normais, a FCF em repouso diminui com o evoluir da gestação e que o 

sistema nervoso simpático torna-se funcionalmente operante mais 

precocemente que o parassimpático, na vida fetal 66. O tônus simpático da 

frequência cardíaca permanece constante com o evoluir da gestação, ao 

passo que o tônus colinérgico aumenta gradativamente, sendo significante 

em fetos maduros 66.  

 

3.3 CARDIOTOCOGRAFIA 

Desde a década de 70, a CTG é mundialmente utilizada na avaliação 

da vitalidade fetal por ser método de fácil realização, não invasivo e seguro 

para mãe e feto 67.  

A cardiotocografia consiste em método de avaliação contínua da FCF, 

obtida por meio de um transdutor colocado no abdome materno. Esse 

método é amplamente utilizado durante a gestação para avaliar o bem-estar 

fetal, principalmente em gestações de alto risco 67. 

As alterações no padrão da CTG são observadas nos diversos 

estados comportamentais do feto (ciclo sono-vigília), ou nos distúrbios de 

sua oxigenação. O modelo convencional não computadorizado é avaliado 

por análise visual 17.  

 

3.4 CARDIOTOCOGRAFIA COMPUTADORIZADA 

A cardiotocografia computadorizada (CTGc) foi desenvolvida, em 

1977, por Dawes e Redman, na Universidade de Oxford, usando como base 

8000 laudos para criar um sistema computadorizado de análise de exames 

cardiotocográficos, no período anteparto, sendo, em 1989, lançado o 

Sistema Sonicaid 8000. Cinco anos depois, foram acrescentados mais de 48 



Revisão da Literatura  
  
	

	

17

mil exames e, em 1994, o sistema passou a ser chamado de Sonicaid 8002. 

Desde então, a base de dados foi acrescida em mais de 73 mil traçados e 

hoje o sistema é conhecido como Sonicaid FetalCare 68. 

Tal sistema consegue realizar medidas sobre a FCF em valores 

numéricos o que não substitui a interpretação clínica do caso, mas ajuda a 

dar um diagnóstico correto do traçado de forma consistente e real 68.  

Quando avaliados os traçados cardiotocográficos, existe uma 

considerável variação inter e intraobservador, na maioria dos componentes 

rotineiramente avaliados na CTG convencional 69.  

O benefício em realizar a cardiotocografia computadorizada resulta da 

acurácia desse método em detectar acelerações na frequência cardíaca 

fetal, desacelerações, e uma correta quantificação na variabilidade da 

frequência cardíaca e na linha de base feita pelo computador 69. 

O sistema computadorizado desenvolvido por Dawes e Redman tem 

sido usado clinicamente por mais de 20 anos, no acompanhamento clínico 

do pré-natal de alto risco e está comercialmente disponível desde 1989 70. 

As análises são armazenadas em um banco de dados e os algoritmos 

de análise estão disponíveis no sistema, permitindo o armazenamento e 

disponibilidade dos dados para uso posterior 68. 

No sistema computadorizado, o sinal é captado pelo cardiotocógrafo, 

que está conectado ao computador, onde um programa realiza a 

interpretação do traçado, utilizando-se de software específico (PROGRAM 

8002) 70.  

A análise computadorizada baseia-se no estudo da duração do 

intervalo de tempo (em milissegundos) que decorre entre sucessivos 

batimentos cardíacos fetais. O sistema analisa o traçado cardiotocográfico 

em períodos de 3,75 segundos (1/16min) 20. O cálculo do intervalo de pulso 

é realizado pelo detector do batimento que é medido a cada 1ms, sendo 

calculada a média desse intervalo sobre 1/16min 20. 
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As características do traçado são exibidas na tela do monitor e o 

laudo impresso identifica o número de desacelerações, acelerações, 

contrações uterinas, movimentos fetais e duração dos episódios de variação. 

Valores normais são usados para comparação. Valores fora do normal são 

sinalizados com asterisco 70. 

 

3.4.1  PARÂMETROS DA FCF AVALIADOS PELA CARDIOTOCOGRAFIA 

COMPUTADORIZADA  

Os parâmetros utilizados para a avaliação da FCF realizada pela 

CTGc são: 

-  Número de movimentos fetais por hora- frequência avaliada pelo número 

de movimentos por hora, aparecendo no monitor como pequenos traços 

verticais. Sempre que o dispositivo é acionado pela gestante, o valor é 

quantificado no laudo impresso. 

-  Frequência cardíaca fetal basal- frequência em batimentos por minuto 

(bpm), com cálculo baseado na divisão do traçado em 16 episódios de 

3,75 segundos (s), nos quais é calculada a média da FCF em intervalos 

de milissegundos (ms) e a média de todos os trechos avaliados é 

indicada no laudo impresso.  

-  Acelerações transitórias >15bpm- presença de aumento da FCF com 

amplitude superior a 15bpm, por 15 segundos.  

-  Acelerações transitórias >10 e ≤15- presença de aumento da FCF com 

amplitude superior a 10 e menor ou igual a 15 bpm, por 15 segundos, 

indicadas com setas, acima da linha de base. 

-  Desaceleração ≤20bpm lost beats- definidas como queda da FCF, abaixo 

da linha de base superior a 10 bpm, com duração superior a 60 

segundos.  
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-  Desaceleração >20bpm lost beats- queda da FCF, abaixo da linha de 

base superior a 20 bpm, com duração superior a 30 segundos, indicadas 

com setas abaixo da linha de base.  

-  Episódios de alta e baixa variação- duração dos episódios em minutos, 

que são calculados pela variação do pico a pico, com cálculo do 

intervalo, entre a variação máxima e mínima da FCF, a partir da linha de 

base, após exclusão de períodos com desacelerações, perda de sinal ou 

artefatos, e que são detectados em períodos de cinco ou seis minutos 

consecutivos. O limite para alta variação é de 32 ms e para baixa 

variação é de 30 ms no intervalo de pulso. Barras sólidas acima do 

traçado indicam os episódios de alta e baixa variação.  

-  Variação de curto prazo é o cálculo da média das diferenças sucessivas 

do intervalo de pulso, pelo qual se calcula a FCF média de cada período 

de 3,75s, com resultado em milissegundos 20.  

 

3.4.2  CONDIÇÕES NECESSÁRIAS PARA QUE O TRAÇADO SEJA 

CONSIDERADO NORMAL 

Os critérios de normalidade estabelecidos por Dawes e Redman, 

utilizados pelo programa para interpretação da CTGc para considerar o 

traçado cardiotocográfico normal são 70: 

- Episódios de alta variação: no mínimo, um episódio com variação acima 

do percentil 1 para a idade gestacional.  

- Desacelerações: nenhuma superior a 20 lost beats. Para traçados com 

duração superior a 30 minutos: limite de 100 lost beats.  

- FCF basal: entre 116 bpm e 160 bpm, em traçados com duração inferior 

a 30 minutos.  

- Movimentos fetais/ acelerações: um movimento fetal ou três acelerações.  

- Padrão sinusoidal: não devem existir evidencias de ritmo sinusoidal. 

- Variação de curto prazo; deve ser maior ou igual a 3 milissegundos.   
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- Variabilidade em episódios de alta variação: deve ocorrer uma 

aceleração ou a variabilidade deve ser superior ao percentil 10 e a 

estimativa da contagem de movimentos fetais (por hora) deve ser 

superior a 20.  

- Erros: não devem ocorrer erros ou desacelerações no final do traçado em 

análise.  

Dawes et al.71 descreveram não haver associação com óbito 

intrauterino ou acidemia ao nascimento de fetos normais, quando a variação 

de curto prazo é maior que 3 milissegundos. 

Com o avançar da idade gestacional, ocorre aumento significativo da 

variabilidade da FCF e desacelerações e acelerações são normalmente 

agregadas aos traçados 72.  

Existe um aumento, com a idade gestacional, na proporção de tempo 

de duração dos episódios de alta variação, o tempo de duração dos 

episódios de baixa variação permanece constante 72.  

A análise da CTGc de fetos anatomicamente normais mostra relação 

de pior prognóstico nos casos com diminuição da variabilidade da frequência 

cardíaca fetal 73.  

Serra et al.74, em 2009, descreveram os parâmetros da CTGc no 

decorrer das idades gestacionais de fetos saudáveis. A maioria dos 

parâmetros mostrou mudança no decorrer da gestação, como diminuição da 

FCF basal e aumento da variação de curto prazo e da duração dos episódios 

de alta variação. 

Estudo comparativo dos padrões da FCF no segundo e terceiro 

trimestres da gestação mostrou diferença significativa nos padrões avaliados 

entre os diferentes trimestres 75.	 Houve diferença significativa na FCF basal, 

que foi maior no segundo, quando comparado ao terceiro trimestre.	 Houve 

menor número de acelerações transitórias de 10 bpm, no segundo trimestre, 

e o mesmo foi observado para as acelerações de 15 bpm. Esses resultados 
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mostram a influência da maturação do sistema nervoso autonômico na 

regulação da FCF 75. 

Nomura et al.76, em estudo realizado com gestantes de alto risco, 

verificaram associação significativa das alterações do traçado detectadas 

pelo sistema com resultados perinatais adversos. 

 

3.5 CARDIOTOCOGRAFIA NA GASTROSQUISE  

Crawford et al.14, em estudo retrospectivo envolvendo 24 pacientes, 

submetidas a CTG convencional, encontraram taxa de 12,5% de óbito 

intrauterino. Das 21 pacientes que realizaram avaliações cardiotocográficas, 

18 foram avaliadas no período anteparto. Foram encontradas alterações 

patológicas ou suspeitas em 7 (39%) pacientes. A alteração patológica mais 

frequente foi a taquicardia fetal (165 bpm a 185 bpm) 14. Excluindo os óbitos 

intrauterinos, oito de 17 pacientes (47%) apresentaram CTG patológica 

durante o trabalho de parto. As alterações mais frequentemente encontradas 

foram: linha de base taquicárdica e desacelerações, caracterizando 

sofrimento fetal agudo 14.  

Ingamells et al.6, em análise retrospectiva, descrevem os achados de 

CTGc realizadas semanalmente, após 34 semanas de gestação, no período 

anteparto, em 18 gestações com fetos portadores de gastrosquise. Todas 

realizaram uma ou mais avaliações de CTGc, média de 3 avaliações por 

paciente, variando de 1 a 7 avaliações. Em sete (39%) gestações, foi 

observado traçado anormal ou pré-óbito, com short term variation (STV) 

reduzido, de 2,2 a 3,3 ms (normal > 5 ms), em sete casos e um caso 

apresentou taquicardia (164 bpm). Em todas as gestações, o parto foi 

antecipado, pela alteração cardiotocográfica observada entre 36 e 37 

semanas de gestação.  

Em revisão retrospectiva realizada por Burge et al.25, envolvendo 57 

fetos com gastrosquise, foi encontrada taxa de 3,7% de óbito intrauterino. 

Sofrimento fetal foi observado em 23 fetos (43%). Após adotarem conduta 
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de realização de CTGc de rotina para avaliação da vitalidade fetal, em 18 

fetos observaram taxa de 51% (9/18) de sofrimento fetal anteparto, sendo a 

CTGc o primeiro achado alterado. Em 5 dos 9 casos com CTGc anteparto 

anormal, a resolução da gestação foi indicada unicamente pelas alterações 

da CTG e 4 apresentaram outros sinais de sofrimento durante o trabalho de 

parto. Nos demais 9 casos, sinais de sofrimento só foram detectados após o 

início do trabalho de parto 25. 

Brantberg et al.12, utilizando CTGc, diariamente ou a cada dois dias, e 

ultrassonografia, pelo menos uma vez por semana, em 64 gestantes com 

fetos portadores de gastrosquise fora do trabalho de parto, entre 34 a 36 

semanas, relatam 22% (13/60) de achados cardiotocográficos anormais, no 

período anteparto, apresentando diminuição da variação de curta duração, o 

que levou à indicação de cesárea de urgência.  

Kuleva et al.8 descrevem estudo retrospectivo, durante período de 12 

anos, envolvendo 105 gestações com gastrosquise fetal em que 97 

realizaram diariamente CTG convencional domiciliar. A mediana da idade 

gestacional do início do monitoramento foi de 30 semanas, variando de 28 a 

35 semanas. O exame foi realizado por 30 minutos e, ao término, o traçado 

foi enviado ao hospital via e-mail ou fax. Nos casos com traçado anormal ou 

suspeito, a paciente era convocada para repetir a avaliação da vitalidade 

fetal em ambiente hospitalar. As alterações cardiotocográficas mais 

comumente encontradas foram: redução da variabilidade (amplitude menor 

que 5 bpm) em 62,5%, desacelerações em 25% e taquicardia (linha de base 

acima de 160 bpm), em 8,3% dos casos. 

 

3.6  INERVAÇÃO DO TRATO GASTROINTESTINAL E POSSÍVEL 

INFLUÊNCIA NA FCF 

As contrações dos músculos da parede intestinal são coordenadas 

pelo sistema nervoso entérico sob influência de peptídeos e hormônios 77. 

Os plexos entéricos que se distendem do esôfago até o reto 

controlam o trato gastrointestinal 77.  
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Numerosos grupos de células ganglionares se interconectam entre as 

camadas musculares, formando uma rede de fibras. Reles sinápticos estão 

localizados no plexo mioentérico e no plexo submucoso. Os plexos 

submucosos são grosseiros e consistem em uma malha de feixes de fibras 

espessas, médias e finas, que são suas partes primária, secundária e 

terciária 77. 

Os nervos simpáticos, após emergirem dos espinhais, penetram nos 

gânglios paravertebrais e formam os nervos esplâncnicos, que vão para os 

gânglios pré-vertebrais celíacos, mesentéricos superior e inferior. Dentro 

desses últimos gânglios, os corpos celulares ali localizados recebem 

informação, via sinapses, de pulsos sensoriais para o sistema nervoso 

central 78. Dos gânglios pré-vertebrais, os nervos simpáticos pareiam-se aos 

vasos mesentéricos até aferenciarem-se ao intestino. A estimulação elétrica 

dos nervos simpáticos mesentéricos inibe as contrações intestinais por meio 

da liberação local de noradrenalina 78. 

Estudos realizados em ratos com gastrosquise demonstraram que 

quanto maior o tempo de exposição das alças intestinais ao líquido 

amniótico, maior é a lesão ocasionada na camada serosa, o que leva a uma 

imaturidade do plexo mioentérico dessas alças 79. 

A gastrosquise é muitas vezes complicada por danos no intestino 

delgado herniado, resultando em distúrbios da motilidade e absorção 

intestinal e até atresia. Estudos realizados em ovelhas mostraram que a 

exposição das alças ao líquido amniótico está associada à diminuição de 

sua motilidade 80. 

Ruttenstock et al.81 analisaram a associação da dismotilidade 

intestinal, comum nos recém-nascidos, com gastrosquise, e a diminuição da 

quantidade e maturidade das células intersticiais de Cajal. Essas células são 

responsáveis pelo peristaltismo das alças intestinais. Amostras de 34 casos 

com dismotilidade foram coletadas e avaliadas, mostrando menor 

quantidade das células de Cajal em relação ao grupo controle.  
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4 PACIENTES E MÉTODOS 

 

4.1 DELINEAMENTO DE PESQUISA 

Este é um estudo retrospectivo e descritivo.  

 

4.2 ÉTICA 

O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa do 

Departamento de Obstetrícia e Ginecologia e pela Comissão de Ética para 

Análises de Projetos de Pesquisa (CAPPesq) do Hospital das Clínicas da 

Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (HCFMUSP) em 

29/01/2015 número CAAE: 38928814.7.0000.0068, parecer número: 

106446/2014. 

Foi dispensada a aplicação de termo de consentimento livre e 

esclarecido para as pacientes, por se tratar de estudo retrospectivo de dados 

de exames realizados na rotina do ambulatório para monitoramento dos 

fetos com gastrosquise. Entretanto, foi mantida a confidencialidade e a 

integridade dos dados do prontuário. A identidade das pacientes também foi 

preservada e os prontuários foram examinados por um grupo limitado de 

pesquisadores, dentro da instituição, não sendo permitida a reprodução dos 

documentos do prontuário. 

 

4.3 CASUÍSTICA 

Foram analisados, retrospectivamente, os registros cardiotocográficos 

de 87 fetos com gastrosquise isolada, entre 28 a 36 semanas de gestação, 

avaliados no Setor de Medicina Fetal da Clínica Obstétrica do HCFMUSP, 

no período de janeiro de 2012 a junho de 2015.  
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4.4 MÉTODO 

4.4.1 SELEÇÃO DOS CASOS 

Critérios de inclusão: 

Foram incluídos apenas dados de gestantes, contemplando os 

seguintes critérios: 

- Feto com gastrosquise isolada; 

- Gestação única; 

- Feto vivo; 

- Ausência de exteriorização do fígado; 

- Ter realizado cardiotocografia computadorizada (CTGc) por, pelo menos, 

20 minutos, e ter atingido critério de normalidade ou 60 minutos, se não 

atingido critério de normalidade;  

- Idade gestacional maior ou igual a 28 semanas; 

- Ausência de doença materna que pudesse comprometer a vitalidade 

fetal; 

- Gestantes fora de trabalho de parto.  

 

4.4.2 COLETA DE DADOS 

Para a seleção dos casos, segundo critérios de inclusão, foi utilizado 

o Sistema Informatizado de Dados Ultrassonográficos da Clínica Obstétrica 

do HCFMUSP.  

Foram selecionados os casos de gestações únicas com gastrosquise 

fetal isolada referenciadas e acompanhadas, no serviço, no período de 

janeiro de 2012 a junho de 2015, que tinham pelo menos um exame de 

cardiotocografia computadorizada, realizado no período de 28 a 36 

semanas.  
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Os laudos das avaliações foram impressos do sistema Sonicaid 

FetalCare localizado, na sala de cardiotocografias no Ambulatório da Clínica 

Obstétrica do HCFMUSP.  

As informações relativas ao parto e aos dados pós-natais dos recém-

nascidos (RN) foram obtidas por consulta ao prontuário da paciente no 

Sistema informatizado da Enfermaria da Clínica Obstétrica do HCFMUSP. 

Os dados dos RN não nascidos na Instituição, foram obtidos por contato 

telefônico, assim como as informações da condição de alta hospitalar (vivo 

ou óbito).  

 

4.4.3  PROTOCOLO DE ATENDIMENTO DAS GESTANTES COM FETO 

PORTADOR DE GASTROSQUISE 

4.4.3.1 Diagnóstico de gastrosquise 

Para o diagnóstico ultrassonográfico de gastrosquise fetal, foi 

considerada a presença de abertura na parede abdominal, com visualização 

de alças intestinais livres no líquido amniótico, sem a presença de 

membrana peritoneal recobrindo o conteúdo exteriorizado. No corte 

transverso do abdome, foi identificada a inserção normal do cordão umbilical 

na parede abdominal e adjacente à abertura.  

 

4.4.3.2 Datação da gestação 

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

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

ultrassonografia do primeiro trimestre.  

Optou-se pela adoção da idade gestacional estimada por meio da 

ultrassonografia nas seguintes situações: 

- DUM incerta ou desconhecida; 
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- Discrepância entre a idade gestacional menstrual e a biometria fetal 

maior que 7 dias, na avaliação do primeiro trimestre (entre 6 a 14 

semanas);  

- Discrepância entre a idade gestacional menstrual e a biometria fetal 

maior que 10 dias, na avaliação do segundo trimestre. 

O parâmetro ultrassonográfico utilizado para datar a gestação no 

primeiro trimestre foi o comprimento cabeça-nádegas, obtido em imagem 

sagital estrita do polo cefálico e tronco fetais em posição neutra 82. No 

segundo trimestre da gestação, o parâmetro utilizado foi a medida do 

diâmetro biparietal do polo cefálico 83.  

 

4.4.3.3 Seguimento dos casos 

Após a realização de exame ultrassonográfico morfológico detalhado, 

confirmado diagnóstico, e excluída a presença de outras malformações 

associadas, a paciente foi matriculada para seguimento pré-natal no serviço 

de Medicina Fetal do HCFMUSP.  

Foi agendada uma avaliação com a equipe da Cirurgia Pediátrica 

para esclarecimento de dúvidas e explicação sobre o procedimento pós-

natal.  

As avaliações ultrassonográficas foram efetuadas a cada quatro 

semanas até a 28a semana de gestação. Após esse período, os retornos 

ocorreram a cada duas semanas e, após a 34a semana, as avaliações foram 

semanais.  

A partir da 28a semana de gestação, foram realizadas CTGc e perfil 

biofísico fetal a cada retorno.  

As pacientes foram orientadas quanto à importância da ingesta de 3 

litros de água diariamente para a manutenção de adequado volume de 

líquido amniótico 50. 
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Devido ao aumento do risco de óbito intrauterino e maior risco de 

alteração da vitalidade fetal, no final do terceiro trimestre, a resolução da 

gestação foi programada com 37 semanas de gestação.  

O agendamento da cesárea permitiu um atendimento assistencial 

multidisciplinar ao recém-nascido, junto à equipe da Cirurgia Pediátrica, para 

correção cirúrgica imediata.  

O parto vaginal não foi contraindicado. Portanto, gestantes que 

chegaram no serviço em trabalho de parto e com condições obstétricas e 

fetais favoráveis, o parto vaginal foi conduzido. O parto foi realizado antes de 

37 semanas nas pacientes que apresentaram alguma alteração da vitalidade 

fetal, que foi avaliada semanalmente a partir da 34a semana de gestação.  

 

4.4.3.4 Cardiotocografia Computadorizada 

As CTGc foram realizadas com a paciente na posição semi-sentada. 

Foi utilizado o monitor fetal da marca Sonicaid, com software para análise 

computadorizada da frequência cardíaca fetal (FCF), sistema FetalCare. 

Nesse exame, dois transdutores foram posicionados sobre o abdome 

da paciente, um sobre o foco fetal, para captação dos batimentos cardíacos, 

e o outro na região do fundo uterino, para a captação das contrações 

uterinas. O foco fetal foi localizado a partir da palpação do abdome materno, 

a fim de verificar a localização do dorso fetal.  

Os transdutores foram fixados por cintas elásticas, de modo que a 

paciente ficasse confortável.  

Para a marcação dos movimentos fetais, a paciente recebeu o 

marcador de eventos, dispositivo manual acoplado ao cardiotocógrafo. Foi 

orientada a acioná-lo sempre que percebesse movimentação fetal, o que foi 

registrado no monitor da CTGc.  

Nos primeiros dez minutos do início da avaliação, o sistema não 

realiza nenhuma interpretação. Após esse período, o programa realiza a 
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primeira análise do traçado, que é reanalisado a cada dois minutos e 

apresentado na tela do vídeo.  

Ao término desse período, o registro era mantido até pelo menos 20 

minutos. Se atingidos os critérios de normalidade, o exame era finalizado e 

realizada a impressão do laudo. Se os critérios não tivessem sido ainda 

atingidos, o exame continuava a ser realizado, até que se atingisse critério, 

ou seu tempo limite final, que é de 60 minutos.  

Os parâmetros da CTGc considerados na análise do estudo foram:  

-  Movimentos fetais por hora; (número). 

-  Frequência cardíaca fetal basal; (bpm). 

-  Acelerações transitórias >15bpm; (número).  

-  Acelerações transitórias >10 e ≤15bpm; (número). 

-  Desaceleração ≤20bpm; (sim/não). 

-  Desaceleração >20bpm; (sim/não).  

-  Episódios de alta e baixa variação; (sim/não).  

-  Variação de curto prazo; ms. 

Os parâmetros acima estão descritos detalhadamente na revisão 

bibliográfica páginas 18 e 19.  

Para a interpretação dos exames, foram considerados os critérios de 

normalidade de Dawes e Redman 70: 

- Presença de pelo menos um episódio de alta variação; 

- Variação de curto prazo superior a 3,0 ms, mas se for menor que 4,5 ms, 

a variação de longo prazo, em todos os episódios de alta variação, deve 

ser maior que o terceiro percentil para a idade gestacional; 

- Inexistência de ritmo sinusoidal; 

- Ocorrência de pelo menos uma aceleração, ou taxa de movimentação 

fetal maior ou igual a 20 movimentos por hora; 
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- Média de variação de longo prazo por meio de todos os episódios de alta 

variação maior que o décimo percentil para a idade gestacional; 

- Existência de pelo menos um movimento fetal ou três acelerações; 

- Não mais que uma desaceleração de 21-100 “lost beats”, nos traçados 

de mais de 30 minutos. Nenhuma desaceleração maior que 100 “lost 

beats”; 

- A FCF basal deve ser entre 116-160bpm; 

- A variação de longo prazo, acima de três desvios padrões do seu valor 

estimado ou: (a) a variação de curto prazo maior que 5,0 ms, (b) a 

existência de um episódio de alta variação com taxa de movimentação 

fetal por minuto maior ou igual a 0,5 ms; (c) a FCF basal maior ou igual 

120 bpm; (d) a perda de sinal inferior a 30%. 

- A parte final do traçado não deve conter desaceleração em exames com 

duração inferior a 60 minutos.  

- Não deve haver suspeita de artefatos, no final do traçado, se a duração 

for menor que 60 minutos.  

O Anexo 1 ilustra um exemplo de laudo de CTGc impresso de 

gestante de feto com gastrosquise isolada. 

 

4.4.4 VARIÁVEIS ANALISADAS  

Para a caracterização da população estudada foram consideradas as 

seguintes variáveis: 

 

Maternas 

- Idade materna (em anos); 

- Cor (branca/ parda/ negra); 

- Número de gestações, parto, aborto; 
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- Número de cesáreas anteriores; 

- Tabagismo (sim; não); 

- Doenças maternas (sim; não); 

- Idade gestacional da primeira cardiotocografia (semanas); 

- Número de exames realizados na gestação; 

- Idade gestacional em cada exame realizado (semanas). 

 

Cardiotocografia computadorizada 

- Movimentos fetais /hora; 

- FCF basal (bpm); 

- Acelerações (sim, não); 

- Desacelerações (sim, não); 

- Episódios de alta variação (sim, não e duração em min); 

- Episódios de baixa variação (sim, não e duração em min); 

- Variação de curto prazo (ms). 

 

Perinatais 

- Idade Gestacional no parto (semanas); 

- Indicação do parto; 

- Via de parto (cesárea/ vaginal); 

- Peso no nascimento (gramas); 

- Índice de Apgar no 1o e 5o minutos; 

- Desfecho (óbito intrauterino, óbito neonatal, nascimento). 
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4.4.5 ANÁLISE DOS DADOS 

Foi realizada análise comparativa dos parâmetros da CTGc (Sistema 

FetalCare) nas diferentes idades gestacionais. 

 

4.4.5.1 Análise Estatística 

Para a descrição das variáveis contínuas foi calculada a média, o 

desvio padrão e a mediana, com descrição dos valores mínimos e máximos. 

As variáveis categóricas foram apresentadas em frequência absoluta e 

relativa.  

Para a comparação entre as distribuições médias de cada parâmetro 

cardiotocográfico, ao longo do período estudado, foi utilizada a análise não 

paramétrica para medidas repetidas (ANOVA não paramétrica)  84, 85. 

Os gráficos de perfil mediano, com respectivos intervalos de 

confiança de 95%, foram considerados para ilustrar o comportamento das 

variáveis da CTGc ao longo das idades gestacionais estudadas.  

Para a análise estatística foi utilizado o programa SPSS (SPSS Inc 

version 20) e o Software livre R (www.r-project.org) version 3.1.0.  

O nível de significância adotado para os testes foi de 5%.  
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5 RESULTADOS 

 

Foram avaliados laudos cardiotocográficos computadorizados de 87 

gestantes de fetos com gastrosquise, realizados em nosso serviço, para 

acompanhamento do bem-estar fetal durante o período anteparto.  

 

5.1 DESCRIÇÃO DOS DADOS DEMOGRÁFICOS DAS GESTANTES 

A tabela 1 apresenta as características maternas. Nota-se que a 

maioria das pacientes eram jovens com média de idade de 21 anos e 78% 

das pacientes eram primigestas. Quase um quarto das pacientes relataram 

tabagismo.  

Apenas três pacientes apresentaram doenças associadas, sendo 

hipotireoidismo (n = 1), hipertireoidismo (n = 1) e anemia (n = 1).  

 

Tabela 1-  Características das 87 gestantes de fetos com gastrosquise, 
HCFMUSP- no período de Janeiro/2012 a Junho/2015 

 

Características Resultados 

Idade, anos, média(DP); mediana(variação) 21,1 (± 4,6); 21,0 (14 - 37) 

Doenças associadas, n (%) 3/70 (3,4) 

Primigesta, n (%) 67/85 (78,8) 

Uso de medicamento, n (%) 2/69 (2,3) 

Tabagismo, n (%) 20/81 (24,7) 

DP= desvio padrão; n= número de casos. 
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5.2  DESCRIÇÃO DAS VARIÁVEIS EM RELAÇÃO ÀS 

CARDIOTOCOGRAFIAS COMPUTADORIZADAS 

A tabela 2 apresenta os dados sobre as cardiotocografias 

computadorizadas. O número de dias da realização do exame até o parto 

não foi maior do que 8 em nenhum dos casos avaliados.  

 

Tabela 2-   Dados das cardiotocografias computadorizadas das 87 
gestantes de fetos com gastrosquise, HCFMUSP-  no período de 
Janeiro/2012 a Junho/2015 

 

Características Resultados 

IG na primeira cardiotocografia, semanas,  
média (DP)  mediana (variação) 

30,8 (± 2,08); 30,43 (28 - 36) 

IG na última cardiotocografia, semanas,  
média (DP) mediana (variação) 

34,9 (± 1,95); 35,4 (28 - 37,1) 

Número de cardiotocografias por paciente, 
média (DP) mediana (variação) 

3,55 (± 1,74); 3,0 (1 - 9) 

Número de dias da última cardiotocografia até o 
parto mediana (variação) 

0,89 (± 1,1); 0,57 (0,0 - 7,57) 

IG= idade gestacional; DP= desvio padrão; n=número de casos. 
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5.3 DESCRIÇÃO DAS VARIÁVEIS DO PARTO 

A tabela 3 apresenta as características do parto: idade gestacional, 

tipo e presença de líquido meconial.   

A idade gestacional média no parto foi de 35 semanas, ilustrando o 

risco maior de prematuridade. Foram cesárea 88% dos partos por indicação 

de resolução, quando atingido termo precoce ou aparecimento de sofrimento 

fetal.   

 
Tabela 3-   Características do parto das 87 gestações com gastrosquise 

fetal, HCFMUSP- no período de Janeiro/2012 a Junho/2015 
 

Características Resultado 

Idade gestacional do parto, semanas,  
média (DP), mediana (variação) 

35,9 (± 1,52); 36,4 (30,5 - 37,7) 

Tipo de parto 85/87 

Vaginal, n (%) 10/85 (11,8) 

Cesárea, n (%) 75/85 (88,2) 

Líquido meconial, n (%) 38/74 (58,6) 

DP= desvio padrão; n= número de casos. 
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5.4 DESCRIÇÃO DAS VARIÁVEIS PERINATAIS 

A tabela 4 apresenta as características perinatais. 

A taxa de óbito intrauterino foi menor do que a normalmente descrita 

na literatura, talvez por se ter realizado maior vigilância da vitalidade fetal.  

Não há predomínio quanto ao sexo.  

O peso médio no nascimento foi de 2.332 gramas, o que mostra a 

ocorrência da restrição de crescimento.  

Neste estudo, o valor do pH de cordão umbilical ao nascimento foi 

obtido de 54 casos e foram encontrados valores menores que 7,2 em 20,7% 

dos casos avaliados.  

 

Tabela 4-  Resultados perinatais das 87 gestações com gastrosquise fetal 
HCFMUSP - no período de Janeiro/2012 a Junho/2015 

 

Variáveis Resultados 

Óbito intrauterino, n (%) 2/87 (2,3) 

Peso no nascimento, gramas, média (DP);  
mediana (variação) 

2345 (± 506); 
2307 (1270 - 3710) 

Sexo 87/87 

Feminino, n (%) 46/87 (52,8) 

Masculino, n (%) 41/87 (47,1) 

Índice de Apgar <7 no primeiro minuto, n (%) 17/80 (21,3) 

Índice de Apgar <7 no quinto minuto, n (%) 1/80 (1,3) 

Óbito neonatal, n (%) 11/87 (12,6) 

pH de cordão umbilical, <7,2 no nascimento, n (%) 18/54 (20,7) 

DP= desvio padrão; n= número de casos; 
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5.5  DESCRIÇÃO DAS CARDIOTOCOGRAFIAS COMPUTADORIZADAS 

QUE INDICARAM RESOLUÇÃO DA GESTAÇÃO 

A tabela 5 ilustra os casos em que houve indicação de resolução da 

gestação por alteração da CTGc. 

Oito pacientes tiveram indicação de resolução da gestação por CTGc 

anormal durante vigilância do perfil biofísico fetal.  

Em todos os casos, as alterações apareceram após a 34a semana de 

gestação e o valor de STV foi < 5ms, exceto nos casos que apresentaram 

padrão sinusoidal ou desacelerações.  

Dois casos apresentaram taquicardia. 

Todas as avaliações apresentaram baixa variação em mais da 

metade do tempo da realização do exame. 

 

Tabela 5 -  Resultados de CTGc anormais que indicaram resolução da 
gestação das 87 gestações com gastrosquise fetal HCFMUSP 
- no período de Janeiro/2012 a Junho/2015 

 

Idade 
Gestacional 

(semanas) 

CTGc anteparto Apgar 

STV ms 
FCF 

Basal/bpm 
Minutos de 

baixa  variação 
1 min 5 min 

34,5 
5,1 

desacelerações 
149 17/30 7 8 

34,0 3,1 148 42/42 8 9 

34,6 3,0 161 18/30 8 9 

34,6 3,2 149 56/60 6 8 

36,3 3,2 151 21/26 8 10 

36,5 4,4 150 52/60 8 9 

36,4 8,6 sinusoidal 158 23/60 1 7 

36,4 3,6 167 45/54 9 10 

CTGc= cardiotocografia computadorizada; STV= short term variation-variação de curto 
prazo; FCF= frequência cardíaca fetal; min= minutos; ms= milissegundos 
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5.6  DESCRIÇÃO E ANÁLISE DOS PARÂMETROS DA 

CARDIOTOCOGRAFIA COMPUTADORIZADA ENTRE 28 A 36 

SEMANAS DE GESTAÇÃO 

A tabela 6 apresenta as médias, medianas e desvios padrões de cada 

parâmetro cardiotocográfico avaliado, assim como a significância da 

variação desses parâmetros ao longo do período gestacional estudado. 
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Tabela 6 -  Parâmetros da cardiotocografia computadorizada entre 28 e 36 semanas de gestação. HCFMUSP - no período 
de Janeiro/2012 a Junho/2015 

 

Parâmetros 
Idade Gestacional (semanas) 

28 (n = 20) 29 (n = 16) 30 (n = 20) 31 (n = 32) 32 (n = 29) 33 (n = 43) 34 (n = 40) 35 (n = 53) 36 (n = 34) p 

Movimentos/hr  28,5 (0-103) 27 (0-139) 17 (0-107) 29 (0-192) 17 (0-98) 24 (0-191) 11,5 (0-246) 16 (0-181) 21,5 (0-170) 0,244 

FCF Basal (bpm) 140,5 (124-156) 141,5 (131-175) 140,5 (126-165) 140,5 (124-159) 139 (117-178) 144 (118-167) 141 (126-172) 139 (120-166) 143 (119-167) 0,606 

Aceleração > 15 
bpm  

1,0 (0-4) 2,0 (0-12) 2,0 (0-7) 2,0 (0-12) 3,0 (0-12) 1,0 (0-10) 2,0 (0-20) 4,0 (0-17) 2,0 (0-12) 0,003 

Registros com 
desaceleração> 20 

lost beats; n (%) 
2 (10) 1 (6,3) 1 (5,0) 1 (3,1) 1 (3,4) 3 (7,0) 2 (5,0) 0 (0) 1 (2,9) 0,813 

Registros com 
episódios de alta 
variação; n (%) 

14 (70) 12 (75) 18 (90) 26 (81,3) 26 (89,7) 35 (81,4) 32 (80) 47 (88,7) 25 (73,5) 0,398 

Episódios de alta 
variação (minutos)  

16 (8-32) 19 (6-36) 17,5 (5-31) 12,5 (6-30) 14 (5-35) 13 (5-39) 15 (5-34) 16 (5-38) 15 (5-31) 0,654 

Registros com 
episódios de baixa 

variação ; n (%) 
7 (35) 6 (37,5) 6 (30) 17 (53,1) 7 (24,1) 26 (60,5) 18 (45) 30 (56,6) 26 (76,5) 0,001 

Episódios de baixa 
variação (minutos)  

9 (4-37) 14,5 (5-24) 10,5 (6-24) 12 (5-44) 10 (5-34) 15 (6-49) 21 (6-56) 10 (5-34) 13 (6-57) 0,355 

Short term variation 
(ms) 

8,0 (4,8-14,8) 8,6 (5,3-13,2) 8,4 (6,4-14,3) 7,9 (4,2-13,9) 8,2 (5,0-13,3) 7,3 (3,7-17,9) 8,0 (3,0-15,5) 8,7 (3,5-15,1) 7,0 (3,2-12,6) 0,145 

Duração (minutos) 33 (24-60) 35 (24-60) 32 (30-48) 36 (26-60) 36 (22-60) 33 (28-60) 34 (26-60) 34 (20-60) 36 (26-60) 0,672 

s= semanas; n= número de avaliações; DP=desvio padrão; bpm=batimentos por minuto; min=minutos; ms=milissegundos; STV=short term variation-variação de curto prazo. 
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Movimentos fetais por hora 

Não houve variação significativa no número de movimentos fetais ao 

longo do período estudado (p = 0,244; Tabela 6; Gráfico 1). 

 

Gráfico 1-  Mediana e respectivo intervalo de confiança de 95% do 
número de movimentos fetais por hora em 87 fetos com 
gastrosquise (287 avaliações), entre 28 a 36 semanas de 
gestação. HCFMUSP - no período de Janeiro/2012 a 
Junho/2015 
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Frequência Cardíaca Fetal Basal  

Não houve variação significativa da frequência cardíaca fetal basal ao 

longo do período gestacional estudado (p = 0,771; Tabela 6; Gráfico 2). 

 

Gráfico 2-  Mediana e respectivo intervalo de confiança de 95% da 
frequência cardíaca fetal (batimentos por minuto) de 87 fetos 
com gastrosquise (295 avaliações), no período de 28 a 36 
semanas de gestação – HCFMUSP, Janeiro/2012 a 
Junho/2015 
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Aceleração maior do que 10bpm e menor ou igual a 15bpm 

Não houve variação significativa do número de acelerações maiores 

do que 10 bpm e menores ou iguais a 15 bpm ao longo do período 

gestacional estudado (p = 0,362; Gráfico 3). 

 

Gráfico 3 -  Mediana e respectivo intervalo de confiança de 95% do 
número de acelerações maiores que 10 bpm e menores ou 
iguais a 15 bpm, de 87 fetos com gastrosquise (295 
avaliações), de 28 a 36 semanas de gestação – HCFMUSP, 
Jan/2012 a Jun/2015 
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Aceleração maior do que 15 bpm 

Quando avaliado o número de acelerações acima de 15 bom, houve 

aumento significativo, ao longo do período estudado (p = 0,001; Tabela 6; 

Gráfico 4).   

 

Gráfico 4 -  Mediana e respectivo intervalo de confiança de 95% do 
número de acelerações acima de 15 batimentos por minuto de 
87 fetos com gastrosquise (295 avaliações), no período de 28 
a 36 semanas de gestação – HCFMUSP, Janeiro/2012 a 
Junho/2015 
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Número de avaliações cardiotocográficas com desaceleração acima de 

20 bpm da linha de base 

Não foi encontrada mudança significativa do número de exames que 

apresentaram desaceleração acima de 20 bpm ao longo do período 

gestacional estudado (p = 0,720; Tabela 6; Gráfico 5). 

 

Gráfico 5 -  Porcentual da presença de desaceleração acima de 20 bpm 
nas avaliações de cardiotocografia computadorizada, em cada 
idade gestacional avaliada no período de 28 a 36 semanas de 
gestação – HCFMUSP, Janeiro/2012 a Junho/2015 
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Número de avaliações cardiotocográficas com episódios de alta 

variação 

Não foi encontrada mudança significativa do número de exames que 

apresentaram episódios de alta variação ao longo do período gestacional 

estudado (p = 0,554; Tabela 6; Gráfico 6).  

 

Gráfico 6 -  Porcentual da presença de episódios de alta variação nas 
avaliações de cardiotocografia computadorizada, em cada 
idade gestacional avaliada no período de 28 a 36 semanas de 
gestação – HCFMUSP, Jan/2012 a Jun/2015 
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A duração em minutos dos episódios de alta e baixa variação  

Não foi observada mudança significativa na duração em minutos dos 

episódios de alta variação ao longo do período gestacional estudado (p= 

0,792; Gráfico 7). 

Não foi observada mudança significativa na duração em minutos dos 

episódios de baixa variação ao longo do período gestacional estudado (p = 

0,391; Tabela 6; Gráfico 7). 

 

Gráfico 7 -  Mediana e respectivo intervalo de confiança de 95% da 
duração dos episódios de alta e baixa variação de 87 fetos 
com gastrosquise (295 avaliações), no período de 28 a 36 
semanas de gestação – HCFMUSP, Janeiro/2012 a 
Junho/2015 
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Número de avaliações cardiotocográficas com episódios de baixa 

variação 

O gráfico 8 representa a porcentagem das avaliações 

cardiotocográficas que apresentaram episódios de baixa variação em cada 

idade gestacional ao longo do período gestacional estudado. 

 Foi encontrado aumento significativo no número de avaliações com 

episódios de baixa variação ao longo do período estudado (p = 0,019; 

Tabela 6; Gráfico 8).  

 

Gráfico 8 -  Porcentual da presença de episódios de baixa variação nas 
avaliações de cardiotocografia computadorizada, em cada 
idade gestacional avaliada no período de 28 a 36 semanas de 
gestação – HCFMUSP, Janeiro/2012 a Junho/2015 
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O valor da variação de curto prazo  

O gráfico 9 ilustra a distribuição da mediana da variação de curto 

prazo e seu comportamento no período gestacional estudado.  

Não foi encontrada mudança significativa no valor da variação de 

curto prazo ao longo do período estudado (p = 0,308; Tabela 6; Gráfico 9). 

 

Gráfico 9 -  Mediana e respectivo intervalo de confiança de 95%, da 
variação de curto prazo (em milissegundos) de 87 fetos com 
gastrosquise (295 avaliações), de 28 a 36 semanas de 
gestação. – HCFMUSP, Janeiro/2012 a Junho/2015 
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A duração das avaliações, em minutos 

O gráfico 10 ilustra a mediana do tempo, em minutos, da realização 

do exame. Não foi encontrada mudança significativa na duração dos exames 

nas diferentes idades gestacionais estudadas (p = 0,485; Tabela 6; Gráfico 

10).  

 

Gráfico 10 -  Mediana do tempo de duração das avaliações de 
cardiotocografia computadorizada, de 28 a 36 semanas de 
gestação. – HCFMUSP, Janeiro/2012 a Junho/2015 
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Número de movimentos durante episódios de alta e baixa variação 

O número de movimentos durante os episódios de alta variação 

cariou de zero a três, com mediana de 0,55, na 28a semana de gestação, 

para zero a quatro com mediana de 0,67 na 36a semana de gestação. Não 

houve variação significativa do número de movimentos fetais, durante os 

episódios de alta variação, ao longo do período gestacional estudado (p = 

0,301; Gráfico 11). 

O número de movimentos durante os episódios de baixa variação 

variou de zero a um, com mediana de 0,24, na 28a semana de gestação, 

para zero a dois com mediana de 0,08 na 36a semana de gestação. Não 

houve variação significativa do número de movimentos fetais, durante os 

episódios de baixa variação, ao longo do período gestacional estudado (p = 

0,537; Gráfico 11). 
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Gráfico 11 -  Mediana e respectivo intervalo de confiança de 95% do 
número de movimentos fetais durante os minutos de alta e de 
baixa variação de 87 fetos com gastrosquise (295 avaliações), 
de 28 a 36 semanas de gestação. – HCFMUSP, Janeiro/2012 
a Junho/2015 
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Critério de Dawes e Redman 

O gráfico 12 demonstra a distribuição dos casos, de acordo com o 

resultado final da cardiotocografia computadorizada, atingindo ou não o 

critério de normalidade de Dawes e Redman 72.  

O número de registros que atingiram os critérios de normalidade de 

Dawes e Redman 72, na 28a semana de gestação, foi de 13 (65%) e na 36a, 

24 (70,6%). Não foi encontrada mudança significativa em relação ao critério 

de normalidade nas diferentes idades gestacionais estudadas (p = 0,514; 

Gráfico 12).  

 

Gráfico 12 -  Porcentual dos casos que atingiram ou não o critério de 
normalidade nas avaliações de cardiotocografia 
computadorizada, de 28 a 36 semanas de gestação. – 
HCFMUSP, Janeiro/2012 a Junho/2015 
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Desaceleração menor ou igual a 20bpm 

O gráfico 13 representa a porcentagem das avaliações 

cardiotocográficas que apresentaram episódios de desaceleração igual a 20 

bpm, em cada idade gestacional, ao longo do período gestacional estudado.  

O número de registros que apresentaram desacelerações menores ou 

iguais a 20bpm, na 28a semana de gestação, foi de quatro (20%), e na 36a, 

oito (23,5%). Não foi encontrada mudança significativa entre o número de 

registros que apresentaram desaceleração menor ou igual a 20bpm nas 

diferentes idades gestacionais estudadas (p = 0,133; Gráfico 13).  

 

Gráfico 13 -  Porcentual da presença de episódios de desaceleração igual a 
20 bpm nas avaliações de cardiotocografia computadorizada, 
de 28 a 36 semanas de gestação. – HCFMUSP, Janeiro/2012 
a Junho/2015 
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6 DISCUSSÃO 

 

O presente estudo, realizado em gestantes de fetos com gastrosquise 

isolada, avaliou os parâmetros da FCF analisados pela CTGc, no período 

anteparto, mostrando que o comportamento desses parâmetros difere do 

esperado nos fetos normais.  

As variações da FCF são controladas pelo sistema nervoso 

autonômico por meio de interações entre os seus componentes: o sistema 

nervoso simpático (cardioaceleratório), que inicia sua ação no período 

embrionário, e o sistema parassimpático (cardioinibitório), que é ativado a 

partir da 23a semana de gestação 86, 87. 

Nos fetos normais, com o avançar da gestação, a ação do sistema 

parassimpático torna-se mais significativa do que no início do período 

embrionário, em que ocorre quase que exclusivamente ação do sistema 

simpático. Em decorrência do aumento da ação do sistema parassimpático, 

mais tardiamente, as seguintes modificações são observadas nos 

parâmetros da FCF avaliados pela CTGc dos fetos normais com o evoluir da 

gestação: diminuição na FCF basal, aumento na variabilidade da FCF, o que 

leva ao aumento da variação de curto prazo (STV) e aumento da presença e 

duração dos episódios de alta variação. 

Nossos dados mostram que, nos fetos com gastrosquise isolada, 

apenas dois dos parâmetros da FCF apresentaram mudança significativa no 

decorrer da gestação. Esse resultado difere do que é descrito nos fetos 

normais, nos quais a maioria dos parâmetros da FCF avaliados pela CTGc 

apresenta mudança significativa com o avançar da idade gestacional. A 

descrição dessas diferenças apresentadas à CTGc pode ser comprovada 

por quatro importantes estudos. Dawes et al.72, analisando 310 traçados 

realizados entre 16 e 41 semanas de gestação, em 1982, já encontraram 

diferenças dos parâmetros avaliados entre as idades gestacionais 

estudadas. O mesmo grupo publicou, anos depois, em 1994, resultado 
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semelhante avaliando gestações de 28 a 42 semanas 20. Pardey et al.88 

publicaram, em 2002, estudo analisando 73.802 traçados cardiotocográficos 

de fetos normais, no período de 25 a 42 semanas, revalidando e 

descrevendo o Sistema Sonicaid FetalCare. Em 2009, Serra et al.74, 

utilizando 4.412 traçados de CTGc em gestações únicas com fetos normais, 

no período entre 25 e 42 semanas de gestação, encontraram achados 

semelhantes aos demais autores. 

Quando analisados os parâmetros avaliados pela CTGc dos fetos 

com gastrosquise, o número de movimentos fetais por hora não apresentou 

mudança significativa. Em fetos normais, esse parâmetro diminui com o 

evoluir da gestação 74. Provavelmente, nosso resultado não encontrou uma 

diminuição significativa do número de movimentos fetais por termos conduta 

de indicar resolução das gestações de fetos com gastrosquise, assim que 

atingido o termo precoce, com 37 semanas de gestação, sendo que, nos 

fetos normais, a diminuição do número de movimentos fetais se dá quando 

atingido termo ou termo tardio. 

No nosso estudo, poucos foram os exames que apresentaram 

desacelerações >20 lost beats. Isso pode ser explicado pela realização dos 

nossos exames no período anteparto, já que o aumento do número de 

desacelerações foi comumente descrito nas avaliações cardiotocográficas 

de fetos com gastrosquise efetuadas durante o trabalho de parto. Em fetos 

normais, no período anteparto, a presença de desacelerações >20 lost beats 

aumenta no período de 37 a 40 semanas de gestação 74. 

No presente estudo, não observamos alterações na FCF basal ou no 

valor da variação de curto prazo (STV) ao longo do período gestacional 

estudado. Notamos, entretanto, um aumento significativo, com o avançar da 

gestação, no percentual de registros com episódios de baixa variação. Em 

fetos normais, esse percentual se mantém constante 74. Esses achados se 

devem, provavelmente, ao fato de que, nos fetos com gastrosquise, o 

sistema simpático exerce predomínio no sistema nervoso autônomo, durante 

todo o período gestacional, impedindo, assim, que ocorra maior variação da 
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FCF. O início do funcionamento do sistema parassimpático leva a uma 

diminuição da FCF e, consequentemente, diminuição da linha de base. 

Sendo assim, em fetos normais, após o início do seu funcionamento, ocorre 

um aumento do STV, já que a ação dos dois sistemas – o simpático e o 

parassimpático –, é concomitante, fazendo com que ocorra maior variação 

da FCF, o que não foi encontrado nos fetos com gastrosquise.  

Quando avaliado o número de acelerações > 15 bpm, ao longo da 

gestação, observamos um aumento significativo, o que é semelhante ao que 

ocorre em fetos normais 72, 74. 

No presente estudo, apesar de não terem sido observadas mudanças 

significativas do STV, a partir de 33 semanas, percebeu a presença de 

valores < 4 ms. Análises em idades gestacionais mais avançadas (tais como 

37, 38 e 39 semanas) ou aumento no tamanho amostral poderiam tornar 

significativa a avaliação desse parâmetro.  

Nossos achados em relação à FCF de fetos com gastrosquise 

avaliada pela CTGc podem implicar que ela está mais sob o domínio do 

sistema simpático do que do parassimpático, o que pode acontecer devido à 

ocorrência de danos ao plexo mesentérico parassimpático, responsável pela 

inervação e motilidade das alças intestinais, levando a alterações na 

maturação dos neurônios intestinais 56 ou predomínio do sistema simpático, 

devido ao efeito mecânico exercido pela herniação das alças intestinais 6, 14.  

Outra hipótese que foi sugerida para justificar alterações 

cardiotocográficas, como a taquicardia e a diminuição do STV presente na 

cardiotocografia de fetos com gastrosquise, é a ocorrência de perda de fluido 

e de proteínas por exsudação, por meio da parede do intestino herniado 

para dentro da cavidade amniótica, causando hipovolemia e levando a 

mudanças na pressão sanguínea e atividade fetal 6, 46.  

Esta é a primeira descrição, na literatura, do padrão da frequência 

cardíaca de fetos com gastrosquise, avaliada pela CTGc, ao longo da 

gestação. Estudos que descreveram dados sobre CTGc anteparto, nesses 

fetos, buscaram, geralmente, identificar as alterações cardiotocográficas 
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mais observadas na CTGc, durante a realização do perfil biofísico fetal, que 

incluem a redução do STV e a presença de taquicardia, e não avaliaram o 

comportamento da FCF à luz da CTGc ao longo da gestação 6, 12.  

O risco de óbito intrauterino é maior em fetos com gastrosquise em 

qualquer idade gestacional quando comparado com fetos normais 5. Após 32 

semanas, há aumento do risco de óbito intrauterino que agrava ainda mais, 

a cada semana de gestação 89. Portanto, gestações de fetos com 

gastrosquise devem estar sob vigilância contínua para garantir o bem-estar 

fetal, e a antecipação do parto fica reservada para casos que apresentem 

comprometimento do perfil biofísico fetal. Além disso, os achados 

cardiotocográficos anormais são mais frequentes com o avançar da 

gestação e estão associados à resolução da gestação 6, 8, 12. 

Em estudo recente, avaliando banco de dados nacional do Canadá, 

Youssef et al.90 referem não haver correlação entre o aumento do tempo de 

duração da exposição das alças intestinais no líquido amniótico com um 

maior dano intestinal; por conseguinte, a indicação de parto prematuro não 

deveria ser realizada simplesmente para proteger as alças intestinais. 

Ingamells et al.6 avaliaram os parâmetros da FCF, no período 

anteparto, utilizando a CTGc em 18 casos de gastrosquise fetal, após 34 

semanas, e, em 7 deles, a CTGc foi altamente anormal ou apresentou 

padrão pré-terminal. Quatro desses casos estavam na 37a semana de 

gestação, e três, na 36a. No presente estudo, a CTGc foi anormal em oito 

casos, e foi indicada, então, a resolução da gestação. Em todos os casos 

alterados, a idade gestacional foi acima de 34 semanas (Tabela 5). Esses 

achados anormais da CTGc enfatizam a importância da vigilância do perfil 

biofísico fetal, porque se não tivessem sido realizadas, o óbito intrauterino 

poderia ter ocorrido em idades gestacionais mais avançadas. 

Alterações nos parâmetros da FCF observadas no período anteparto 

ou intraparto, em fetos com gastrosquise, não foram associadas com valores 

alterados do pH ao nascimento 6, 8, 25, o que sugere que as alterações 

cardiotocográficas apresentadas pelos fetos com gastrosquise não estejam 
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relacionadas a alterações do estado ácido-básico 6, 12. No presente estudo, 

em muitos casos, não obtivemos informações sobre o pH ao nascimento 

porque não estávamos comparando os achados da CTGc com resultados 

neonatais e porque, em apenas 9,2% dos casos, o parto ocorreu no mesmo 

dia em que a avaliação da CTGc foi realizada. Entretanto, não acreditamos 

que a falta dessa informação tenha impacto significativo sobre a 

interpretação dos resultados. 

Reconhecemos que este estudo tem certas limitações, que incluem a 

natureza retrospectiva e a inclusão de pacientes em diferentes idades 

gestacionais. O estudo ideal seria incluir todos as pacientes em uma 

determinada idade gestacional e segui-las longitudinalmente ou incluir um 

número suficiente de casos para realizar um estudo transversal. No entanto, 

devido à frequência da malformação, satisfazer as condições ideais, em um 

único centro, iria requerer muitos anos de estudo. Além disso, a ocorrência 

do sofrimento fetal nos fetos com gastrosquise ocorre de forma aguda. 

Dessa forma o estudo ideal também deveria incluir o monitoramento com 

CTGc diária para fornecer informações suficientes sobre a FCF, que 

poderiam ser usadas para prever resultados anormais e, consequentemente, 

óbito fetal. A realização diária de CTGc também seria inviável em nosso 

serviço, porque a maioria das pacientes mora distante do hospital, o que 

exigiria a internação delas, opção inviável do ponto de vista econômico.  

Para a prática clínica e o acompanhamento da vitalidade nos fetos 

com gastrosquise, acreditamos que o uso da CTGc, quando disponível no 

serviço, deve ser o método de escolha para a avaliação da FCF, já que 

nosso estudo mostrou que esses fetos apresentam um padrão de frequência 

cardíaca diferente dos normais. O método computadorizado, além de 

fornecer maiores detalhes sobre a FCF, analisa parâmetros que fornecem 

informações detalhadas da FCF não avaliáveis na CTG convencional, cuja 

interpretação é realizada a olho nu.  

Diversos estudos sobre o uso da CTGc para a vigilância do bem-estar 

fetal em gestações de alto risco foram publicados. Maeda et al. encontraram 
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associação de alterações dos parâmetros analisados pela CTGc e presença 

de dano miocárdico nos fetos de gestações que cursaram com insuficiência 

placentária 91. Também, em gestações com insuficiência placentária e uso 

da CTGc para avaliação do bem-estar fetal, foi encontrada relação da FCF 

basal com presença de acidemia ao nascimento 92. Em fetos de mães com 

diabetes mellitus, a FCF basal e a duração dos episódios de baixa variação 

foram maiores. Com relação ao STV, foram encontrados valores menores 

nos fetos das pacientes diabéticas o que foi associado à maior acidemia ao 

nascimento 93. Buschiccio et al. enfatizaram a importância da realização da 

CTGc para detecção de alterações discretas, mas importantes e 

significativas em fetos de pacientes diabéticas 93. Os achados de apenas 

alguns parâmetros alterados, o STV e a FCF basal, encontrados pelos 

estudos acima descritos, podem estar relacionados ao fato de que o 

mecanismo da insuficiência placentária apresentado nas patologias 

avaliadas por eles, está relacionada à ocorrência do distúrbio ácido-básico, 

distúrbio esse, não associado à malformação fetal, presente no nosso 

estudo. 

No presente estudo, não foi possível concluir se as diferenças 

encontradas no padrão da FCF podem ser atribuídas unicamente à patologia 

apresentada pelos fetos ou se são sinais do surgimento futuro de sofrimento 

fetal, já que realizamos um estudo retrospectivo e longitudinal, e não 

avaliamos cada feto isolada e longitudinalmente, e sim o grupo por idade 

gestacional.  

Este estudo abre um leque de possibilidades para a realização de 

novos trabalhos de avaliação da FCF dos fetos com gastrosquise. Um 

exemplo seria um estudo comparativo entre o uso da CTG convencional e a 

CTGc nos fetos com gastrosquise, avaliando os resultados pós-natais, a 

realização de CTGc, diariamente, nos casos que apresentassem alguma 

alteração, como por exemplo, o aparecimento de um padrão taquicárdico. 

Assim, poderíamos comprovar, definitivamente, o benefício do uso da CTGc 

sobre a CTG convencional na avaliação dos fetos com gastrosquise.  
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7 CONCLUSÃO 

 

O padrão da FCF de fetos com gastrosquise, no período anteparto, 

avaliado pela análise dos parâmetros da CTGc difere do encontrado nos 

fetos normais.  
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