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Resumo 
 



ALVES SKA. Relação da dopplervelocimetria do ducto venoso com 
resultados pós-natais em gestações com diástole zero ou reversa nas 
artérias umbilicais [Dissertação]. São Paulo: Faculdade de Medicina, 
Universidade de São Paulo; 2006. 125 p. 
 
Objetivo: Avaliar a relação entre a classificação do fluxo na onda a do ducto 
venoso no dia do parto e os resultados pós-natais em gestações com 
diástole zero ou reversa nas artérias umbilicais. Métodos: Analisou-se 
retrospectivamente a evolução pós-natal de 103 recém-nascidos de 
gestações com diagnóstico de diástole zero ou reversa à dopplervelocimetria 
das artérias umbilicais, no período de janeiro de 1997 a dezembro de 2004. 
Foram incluídas gestações únicas e fetos sem malformações. Nenhum caso 
recebeu corticoterapia antenatal. Os casos foram divididos em dois grupos 
de acordo com a classificação do fluxo na onda a do ducto venoso no dia do 
parto. Grupo A: 20 casos com fluxo ausente ou reverso e Grupo B: 83 casos 
com fluxo positivo. Foram avaliados os seguintes resultados pós-natais: 
idade gestacional no dia do parto, peso de nascimento, Apgar de primeiro e 
quinto minutos, pH e BE do sangue da artéria umbilical ao nascimento, 
necessidade de intubação orotraqueal e encaminhamento à unidade de 
terapia intensiva neonatal, além de: ocorrência de restrição de crescimento 
fetal, doença das membranas hialinas, pneumotórax, hemorragia pulmonar, 
displasia broncopulmonar, persistência do canal arterial, sepse, enterocolite 
necrosante, retinopatia da prematuridade, plaquetopenia, hipoglicemia, 
hiperglicemia, convulsão, exame neurológico anormal em 24 horas de vida, 
hemorragia intracraniana, os recém-nascidos foram avaliados durante toda a 
internação no berçário, sendo registrado o tempo de internação, ocorrência 
de óbito e causas do óbito. Para análise estatística foram utilizados os testes 
de Qui-Quadrado, exato de Fisher e Mann-Whitney U, adotado nível de 
significância de 5%. Resultados: Todos os partos foram cesareanos. A 
idade gestacional foi semelhante nos dois grupos, 30 semanas no grupo A e 
30,9 semanas no B (P=0,23). Observou-se no grupo com fluxo ausente ou 
reverso da onda a do ducto venoso maior freqüência dos seguintes 
resultados pós-natais adversos: menor peso ao nascimento (831g vs 1.105g, 
P<0,001), menores índices de Apgar de primeiro minuto (85% vs 20%, 
P=0,001) e de quinto minuto (45% vs 10,7%, P =0,001), maior necessidade 
de intubação orotraqueal (100% vs 48,1%, P=0,001), maior ocorrência de 
acidose ao nascimento (93% vs 36%, P<0,001), hemorragia pulmonar (40% 
vs 16,8%, P=0,03), plaquetopenia (65% vs 37,3%, P=0,02), hipoglicemia 
(85% vs 56,6%, P=0,01), hemorragia intracraniana (52,6% vs 26,3%, 
P=0,02) e óbito pós natal (65% vs 26,5%, P=0,007). Conclusão: O estudo 
do fluxo no ducto venoso pode fornecer informações adicionais na 
programação do momento mais adequado para a interrupção de gestações 
que cursam com diástole zero ou reversa nas artérias umbilicais em 
gestações com prematuridade extrema.  
 
Descritores: Ultra-sonografia Doppler, Assistência perinatal, Insuficiência 
placentária, Artérias umbilicais. 
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ALVES SKA. The relationship of the ductus venosus Doppler and postnatal 
outcome in pregnancies with absent or reversed end-diastolic flow (ARED 
flow) in the umbilical artery [Dissertation]. São Paulo: “Faculdade de 
Medicina, Universidade de São Paulo”; 2006. 125 p. 
 

Objective: This study was undertaken to analyze the relation between 
absent or reverse flow during atrial contraction in the ductus venosus on the 
day of delivery in pregnancies complicated by absent or reversed end-
diastolic flow in the umbilical artery and postnatal outcome. Methods: 
Postnatal outcome of 103 pregnant women with absent or reversed end-
diastolic flow (ARED flow) in the umbilical arteries was retrospectively 
analyzed from January 1997 to December 2004. In this study, only singleton 
pregnancies that did not take prenatal steroids and with no fetal anomalies 
were included. The outcome was analyzed in two groups: Group A (n=20), 
fetuses with absent or reversed ductus venosus flow during the A-wave and 
group B (n=83) fetuses with a positive flow. After delivery, the following 
immediate neonatal outcomes of interest were obtained: gestational age at 
the time of delivery, 1-and 5-minute Apgar scores, umbilical artery pH and 
base excess, birth weight, need of orotraqueal intubation, and referral to the 
neonatal intensive care unit. We have also analyzed the incidence of fetal 
growth restriction, hyaline membrane disease, pneumotorax, lung 
hemorrhage, bronchopulmonary displasia, persistence of the arterial channel, 
sepses, necrotizing enterocolitis, retinopathy of prematurity, fetal 
plaquetopenia, hypoglycemia, hyperglycemia, abnormal neurological exam 
within 24 hours of life, intracranial hemorrhage, seizures, length of 
hospitalization, postnatal deaths and its causes. Data were compared by chi-
square, Fisher's exact test and a Mann-Whitney U test, and the level of 
significance adopted was of 5%. Results: All newborns were delivered by 
cesarean section. The average gestational age at birth was 30 weeks in 
group A and 30,9 in group B (P= 0.23). Fetuses of the group A presented 
lower birth weight (831g vs 1105g, P< 0.001), lower Apgar score at first (85% 
vs 20%, P= 0.001), and at fifth minutes (45% vs 10.7%, P =0.001), higher 
incidence of orotraqueal intubation (100% vs 48.1%, P= 0.001) than fetuses 
of group B. Group A had also more cases of acidosis (93% vs 36%, 
P<0.001), lung hemorrhage (40% vs 16,8%, P=0,03), plaquetopenia (65% vs 
37.3%, P=0.02), hypoglycemia (85% vs 56.6%, P=0.01), intracranial 
hemorrhage (52.6% vs 26.3%, P=0.02) and postnatal death (65% vs 26.5%, 
P=0.007). Conclusion: Ductus venous Doppler can supply additional 
information regarding the better time to deliver pregnant women with earlier 
gestational age and with absent or reversed end-diastolic flow (ARED flow) in 
the umbilical artery.  
 
Descriptors: Ultrasonography Doppler, Perinatal care, Placental insufficiency, 
Umbilical arteries. 
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A utilização e o aperfeiçoamento da dopplervelocimetria 

revolucionaram a prática obstétrica, e propiciaram o estudo, in vivo, da 

circulação feto placentária, permitindo a avaliação do grau de resistência ao 

fluxo sangüíneo e, indiretamente, o grau de oxigenação fetal (Fitzgerald, 

Drumm, 1977). 

A dopplervelocimetria das artérias umbilicais (AU) tornou claro o 

diagnóstico da insuficiência placentária grave, evidenciada pelo fluxo 

diastólico final ausente ou reverso (McCallum et al.,1978). Algumas doenças 

maternas podem interromper a segunda onda de migração do citotrofoblasto 

na porção miometrial e manter alta a resistência placentária com baixo fluxo 

no espaço interviloso, comprometendo a microcirculação nas vilosidades 

terciárias por lesões obliterativas ou pela diminuição da angiogênese. 

Thompson, Trudinger, (1990), utilizando modelo matemático para estudo da 

circulação placentária, concluem que os casos de diástole zero (DZ) 

correspondem à obstrução de 90% das arteríolas do sistema vilositário, com 

intenso prejuízo à oxigenação fetal.  

As incidências de diástole zero e diástole reversa (DR) em gestações 

de alto risco variam de 1,3% a 45% (Todros et al., 1995; Baschat et al., 

2003a; Vergani et al., 2003), sendo de 3,3% na Clínica Obstétrica do 

HCFMUSP (Yamamoto et al., 2000). 
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Gestações que cursam com DZ e DR relacionam-se à altas taxas de 

mortalidade perinatal, sendo referidas freqüências de 10% a 60% (Farine et 

al., 1993; Miyadahira et al., 1997; Yamamoto et al., 2000; Franzin et al., 

2001; Müller et al., 2003), e observa-se maior morbidade em recém-nascidos 

com peso entre 500 e 750g (Fanaroff et al., 1995). 

Yamamoto et al. (2000), analisando 204 gestações, 157 casos com DZ 

e 47 com DR, descrevem mortalidade perinatal de 27,4% e 63,8%, 

respectivamente, e observam a idade gestacional (IG) inferior a 31 semanas 

e o peso inferior a 1000 g como as variáveis de maior sensibilidade e 

especificidade para o óbito. 

A vigilância contínua da vitalidade fetal nos casos DZ e DR tem 

permitido melhores resultados perinatais e redução das taxas de óbito intra-

uterino, apesar de ainda serem altas, em todo o mundo, a mortalidade e 

morbidade neonatais decorrentes da necessidade de interrupção dessas 

gravidezes em idades gestacionais muito precoces.  

São igualmente elevadas as freqüências de restrição do crescimento 

fetal (RCF), de baixos índices de Apgar, de acidose no nascimento, de óbito 

neonatal e de maior tempo de internação associadas a esses casos. (Arabin 

et al., 1988; Farine et al., 1993; Miyadahira et al., 1997; Francisco et al., 

2006). 

As altas taxas de prematuridade e mortalidade perinatais associadas 

aos casos de DZ e DR demonstram que são fundamentais estudos que 

possam auxiliar na decisão do momento mais oportuno para interrupção 
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dessas gestações, particularmente entre 26 e 32 semanas, quando os riscos 

das complicações decorrentes da prematuridade extrema devem ser 

pesados com os riscos da hipoxia intra-uterina (Müller et al., 2003; Figueiras 

et al., 2003; Baschat et al., 2004a; Bilardo et al., 2004).  

A idade gestacional modifica muito o prognóstico, pois a prematuridade 

extrema é importante causa de mortalidade perinatal e morbidade de longa 

duração. Observam-se muitos estudos nos quais foi possível prolongar a 

gestação por vários dias entre o diagnóstico de DZ e o parto. Kurkinen-Räty 

et al. (1997) descrevem uma média de sete dias entre a DZ e o parto no 

estudo de 83 casos, Müller et al. (2002) mencionam média de 14 dias no 

seguimento de 35 casos, Francisco et al. (2005) acompanham 85 casos e 

encontram uma média de oito dias e Zugaib et al. (2000) referem 

acompanhamento de um caso de DZ durante 71 dias.  

Às complicações pós-natais, decorrentes da prematuridade dos recém-

nascidos (RNs) de gestações com DZ e DR, podem se associar as 

complicações da hipoxia se o momento do parto não for adequado. Sabe-se 

que a asfixia perinatal pode acometer muitos órgãos e sistemas, causando 

graves repercussões respiratórias, cardiocirculatórias, renais, 

gastrintestinais, hematológicas, endócrinas, metabólicas e neurológicas 

(Calil, Chia, 2002). 

A avaliação precisa do bem-estar fetal e dos resultados perinatais de 

importância crítica possibilita a análise dos prós e contras do parto imediato 

ou de uma conduta expectante nos casos de insuficiência placentária grave. 

Embora existam evidências consideráveis da relação entre testes pré-natais 
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e resultados perinatais, as condutas ainda estão baseadas em padrões 

nacionais, regionais e até pessoais, que não são uniformes e, portanto, não 

fornecem uma abordagem reprodutiva e inequívoca (Baschat, 2004).  

Vários estudos apontam que a ausência de fluxo diastólico na 

dopplervelocimetria das artérias umbilicais e a centralização do fluxo fetal 

não são bons indicadores das condições fetais, como também não são bons 

preditores dos resultados perinatais (Vintzileos et al. 1991; Miyadahira et al., 

1993; Dubiel et al., 1997; Gudmundsson, 2001; Figueiras et al., 2005). 

Desde a década de 90, os estudos do fluxo no território venoso 

trouxeram valiosas contribuições para o conhecimento da fisiologia fetal, 

permitindo melhor seguimento dessas gestações, especialmente antes de 32 

semanas. Esses estudos possibilitaram identificar o momento em que se 

inicia a descompensação do mecanismo de centralização, permitindo a 

avaliação da intensidade da resistência vascular periférica fetal e a redução 

do fluxo sangüíneo nos órgãos e sistemas (Ozcan et al., 1998; 

Gudmundsson, 1999). 

No início da hipoxemia ocorre aumento do fluxo no ducto venoso (DV), 

promovendo o transporte da maior parte do sangue oxigenado para o 

coração fetal. Com o aumento progressivo da hipoxia, ocorre aumento da 

vasoconstrição periférica e conseqüente aumento da resistência na aorta, 

com elevação na pressão diastólica final nas câmaras direitas e aumento do 

fluxo retrógrado na veia cava inferior. Todo esse processo é refletido no DV, 

ocorrendo redução progressiva do fluxo durante a contração atrial (onda a) 
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que, em casos mais graves, pode se tornar ausente e até reverso (Kiserud et 

al., 1994; Hecher et al., 1995; Gudmundsson et al., 1996).  

Apesar da vasoconstrição periférica, em situações de hipoxia intensa, 

mesmo com o aumento do fluxo sangüíneo por meio do fenômeno de 

centralização, a oxigenação do miocárdio pode tornar-se insuficiente para 

proporcionar adequada contratilidade e ejeção sangüínea, ocorrendo 

aumento do volume diastólico final do ventrículo e conseqüente aumento da 

pressão diastólica final (Harrington et al., 1995). No coração, no momento da 

contração atrial, ocorre a redução do fluxo à medida que aumenta a 

resistência periférica, por agravamento do quadro fetal, com conseqüente 

aumento da relação sístole ventricular/sístole atrial (S/a), pela redução do 

componente a das ondas da dopplervelocimetria do ducto venoso (Rizzo et 

al., 1996).  

A circulação venosa fetal é considerada o segmento que mais se 

relaciona com os resultados perinatais; apresenta a melhor relação com o 

estado ácido básico fetal, fornecendo informação do estado de oxigenação 

fetal e, até mesmo, predizendo a acidose metabólica no nascimento 

(Andrade et al., 2002; Ferrrazzi et al., 2002; Figueiras et al., 2003; Francisco 

et al., 2006). 

Muitos autores propõem atualmente a utilização da dopplervelocimetria 

venosa, especialmente do fluxo do DV para a decisão do momento mais 

adequado para interrupção de gestações com DZ, por refletir muito bem a 

resposta circulatória fetal à restrição de oxigênio e identificar, de forma 

eficaz, os fetos que são de alto risco para resultados adversos. (Yaman et 
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al., 1997; Hecher et al., 2001; Hofstaetter et al., 2002; Müller et al., 2002; 

Müller et al., 2003; Figueiras et al., 2003; Baschat et al., 2003b; Bilardo et al., 

2004; Francisco et al., 2006). 

Observa-se que a associação entre a dopplervelocimetria anormal do 

DV e o desequilíbrio ácido básico fetal já está bem embasada na literatura 

(Baschat et al., 2000b; Müller et al., 2002; Baschat et al., 2004; Francisco et 

al., 2006), porém os estudos que demonstrem a associação do fluxo do DV 

com as intercorrências pós-natais ainda são escassos, particularmente 

aqueles que avaliem apenas gestações com DZ e DR.  

Some-se o fato de que ainda não existe definição sobre quais valores, 

na dopplervelocimetria do DV, seriam mais adequados para auxiliar na 

decisão do momento para interrupção dessas gestações. Alguns autores 

sugerem que os fluxos ausente ou reverso no DV seriam alterações tardias 

(Chiba et al., 2005; Kiserud, 2005; Ferrazzi et al., 2005), enquanto outros 

aconselham que em casos de DZ e restrição de crescimento fetal (RCF), 

com idade gestacional inferior a 34 semanas, deve-se aguardar o fluxo 

ausente ou reverso no DV para interrupção da gestação (Maulik, 2006). 

O momento para o parto, na maioria dos estudos, tem sido definido 

utilizando-se parâmetros biofísicos; existem poucas experiências onde a 

intervenção tenha sido baseada na dopplervelocimetria venosa, que é uma 

área ainda obscura, onde a aquisição de dados de qualidade e em número 

apropriado de pacientes exige esforço de pesquisadores experientes, tanto 

obstetras como neonatologistas (Baschat, 2004). 
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O presente estudo objetiva fornecer mais uma ferramenta a ser 

utilizada na definição do melhor momento para interrupção de gestações 

com DZ ou DR. Pesquisas como esta podem ajudar a esclarecer quais 

resultados pós-natais estariam relacionados com as modificações do fluxo 

no DV nas gestações com insuficiência placentária grave e, assim, 

possibilitar uma melhor assistência nesses casos, evitando a prematuridade 

iatrogênica, sem incorrer nos danos da asfixia causados por interrupções 

tardias. 

A possibilidade de previsão de complicações pós-natais, por meio do 

melhor entendimento da hemodinâmica fetal, proporcionará à equipe médica 

maior segurança no acompanhamento dessas gestações, permitindo 

futuramente correções antenatais bem como a mobilização do arsenal 

terapêutico necessário para imediata e adequada assistência aos recém-

nascidos. 
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O presente estudo teve como proposta investigar a relação entre a 

dopplervelocimetria do ducto venoso no dia do parto e os resultados pós-

natais em gestações com diástole zero ou reversa nas artérias umbilicais.  
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Fitgerald, Drumm (1977), empregando pela primeira vez a 

dopplervelocimetria em obstetrícia, descrevem a análise da onda de 

velocidade de fluxo das artérias e veia umbilicais de 20 fetos de gestações 

normais. McCallum et al. (1978), analisando o índice de pulsatilidade (IP) 

das artérias umbilicais em 43 gestações, observam que, nas gestações de 

baixo risco para insuficiência placentária, o índice de pulsatilidade (IP) 

apresenta-se inferior a 1,5; enquanto nas de alto risco nota-se IP 

consideravelmente mais alto, indicando aumento da resistência placentária. 

Shulman et al. (1984) relatam maiores valores da relação sístole/diástole 

(A/B) na dopplervelocimetria das artérias umbilicais nas gestações com 

RCF, quando comparadas a gestações normais. 

Trabalhos randômicos e revisões sistemáticas com metanálises 

comprovam que a utilização da dopplervelocimetria umbilical, em gestações 

de alto risco para insuficiência placentária, reduz resultados adversos, óbito 

perinatal e intervenções desnecessárias, sendo considerada nível 1 de 

evidência (Alfirevic, Neilson, 1995; Westergaard et al., 2001; Neilson, 

Alfirevic, 2002; Maulik, 2006).  
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3.1  Diástole zero ou reversa nas artérias umbilicais e 
resultados perinatais 

 

Os diagnósticos de diástole zero e de diástole reversa nas artérias 

umbilicais demonstram falência placentária grave e motivam muitos estudos 

sobre as conseqüências perinatais decorrentes da restrição de nutrientes e 

de oxigênio a que são submetidos esses fetos.  

Rochelson et al. (1987), estudando 161 gestações de alto risco, entre 

31 e 36 semanas, encontram 15 casos com DZ que apresentaram menor 

idade gestacional ao nascimento, menor peso, menores valores de Apgar e 

maior freqüência de RCF e necessidade de UTI. Descrevem graves 

complicações perinatais nesses casos, sendo: 75% de sofrimento fetal, 63% 

de Apgar de primeiro minuto inferior a 7, 60% de RCF e 53% de mortalidade 

perinatal. 

Avaliando a mortalidade perinatal em gestações com DZ e DR, Woo et 

al. (1987) estudam nove casos e encontram mortalidade de 88%; sugerem 

que ao ser diagnosticada a DZ, as gestações devem ser interrompidas, 

independente da idade gestacional. 

Montenegro (1987) avaliam 11 casos de DZ e descrevem mortalidade 

perinatal de 64% e BRAR et al. (1989), avaliando 31 casos com DZ ou DR, 

encontram 32% de mortalidade perinatal. 

Brar e Platt. (1988) descrevem 12 casos de diástole reversa, que 

apresentam 33,3% de óbito intra-uterino e 17,6% de mortalidade neonatal. 
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Utilizando cordocentese, Nicolaides et al. (1988) estudam a gasometria 

da veia umbilical de 59 casos com DZ e RCF, observando hipoxemia em 

80% e acidose em 46% dos casos. Tyrrel et al. (1989), em estudo 

semelhante, observam 88% de valor preditivo positivo (VPP) para hipoxemia 

e 53% para acidose.  

Divon et al. (1989), em estudo prospectivo, comparam 41 casos de DZ, 

com um grupo controle pareado por idade gestacional, por peso dos RNs e 

com índice A/B anormal, porém com fluxo diastólico presente. Os autores 

não encontram diferença na freqüência de pH inferior a 7,20, de baixos 

índices de Apgar e de RCF. Relatam que os casos com menor idade 

gestacional e menor peso necessitam muito mais de UTI, o que pode indicar 

que as complicações dos recém-nascidos com idades gestacionais muito 

precoces podem ser reduzidas com a conduta expectante. Concluem que a 

interrupção da gestação no momento do diagnóstico de DZ pode aumentar 

as taxas de prematuridade e, conseqüentemente, de graves complicações 

neonatais. 

Em estudo longitudinal de 29 gestações com RCF, Bekedam et al. 

(1990) não encontram diferenças significativas quando comparam os índices 

de Apgar e pH de 17 casos com DZ e dez com dopplervelocimetria anormal. 

Concluem que gestações que cursam com DZ apresentam risco elevado de 

sofrimento fetal, porém o momento da interrupção não deve ser imediato, 

mas rigorosamente avaliado, possibilitando redução das altas taxas de 

prematuridade. 
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Bornia et al. (1990) acompanham 139 gestações de alto risco com 

idade gestacional entre 26 e 42 semanas e estudam a relação da 

dopplervelocimetria das artérias umbilicais (índice A/B) com os valores de 

Apgar, com a presença de RCF, com o tempo de hospitalização e com a 

mortalidade perinatal. Dividem os casos em três grupos: 21 com 

dopplervelocimetria normal, 96 com dopplervelocimetria anormal e 22 com 

DZ. Observam piores resultados perinatais no grupo com DZ, sendo: 67% de 

mortalidade perinatal (p < 0,001), 72% de valores de Apgar inferiores a 7 no 

quinto minuto (p < 0,001), 66,7% de RCF (p < 0,001) e maior tempo de 

hospitalização (p < 0,05). Ressalte-se que a média de idade gestacional 

nesse grupo foi significativamente menor, 31 semanas (p < 0,001). 

No estudo de 25 gestações com DZ e DR, com média de idade 

gestacional de 30,5 semanas, pareadas com 25 gestações com a mesma 

idade e peso ao nascimento e dopplervelocimetria normal, Malcolm et al. 

(1991) encontram incidência de 53% para enterocolite necrosante no grupo 

de estudo e apenas 6% no grupo controle. Os autores verificam também 

maior freqüência de asfixia, necessidade de intubação orotraqueal, 

neutropenia e plaquetopenia no grupo com DZ e DR.  

Fairlie et al. (1992) avaliam 35 gestações com RCF e encontram maior 

mortalidade perinatal nos 15 casos com DZ ou DR; achado este semelhante 

ao de Battaglia et al. (1993), que acompanham 46 gestações com RCF e 

observam maior mortalidade perinatal no grupo composto por 26 pacientes 

com DZ ou DR. 
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Pattinson et al. (1993) estudam 348 gestações de alto risco, com idade 

gestacional superior a 24 semanas e com peso de nascimento acima de 

500g. Encontram 57 (43,3%) casos de óbito perinatal nos 120 casos com 

DZ, freqüência significativamente maior do que no grupo com 

dopplervelocimetria anormal, porém com fluxo diastólico presente. 

Eronen et al. (1993) analisam os resultados perinatais de 42 gestações 

com doença hipertensiva específica da gestação, com idade gestacional 

entre 24 e 34 semanas. Comparando os 23 casos com DZ ou DR aos 19 

casos com dopplervelocimetria normal, descrevem que a mortalidade e a 

incidência de complicações gastrintestinais, de displasia broncopulmonar e 

hemorragia intraventricular são significativamente maiores nos casos com 

DZ ou DR.  

Em estudo prospectivo em nove centros europeus, Karsdorp et al. 

(1994) avaliam 459 gestações, sendo o grupo A: 214 casos de 

dopplervelocimetria normal de artérias umbilicais; grupo B: 178 casos com 

DZ e grupo C: 67 gestações com DR. Os autores encontram diferenças 

significativas entre os três grupos. Nos casos com DZ a mortalidade 

neonatal é quatro vezes maior do que no grupo normal (A), a necessidade 

de UTI é de 96% e a hipoglicemia ocorre em 57%. Nos casos com DR, 

encontram risco 10,6 vezes maior para mortalidade, comparados aos grupos 

A e B, e incidência de 35% de hemorragia intracraniana grave e 32% de 

anemia. Referem que a menor idade gestacional e o menor peso ao 

nascimento, observados no grupo com DR, também contribuíram para a 

maior morbimortalidade deste grupo.  
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Merchant et al. (1994) avaliam, em estudo prospectivo, a 

dopplervelocimetria umbilical (relação A/B) de 75 fetos de gestações de alto 

risco para insuficiência placentária. Encontram maior mortalidade entre os 25 

casos com DZ ou DR e entre os 17 casos com dopplervelocimetria umbilical 

anormal sem DZ, quando comparados aos 33 casos com relação A/B 

normal. 

Em estudo retrospectivo de 56 gestações com DZ e DR, Zelop et al. 

(1996) encontram cinco óbitos intra-uterinos e seis óbitos neonatais; a 

mortalidade perinatal é de 94/1000 para os casos com DZ, e 333/1000 para 

os casos com DR. Os óbitos são mais freqüentes entre os casos que 

apresentam DR, oligoâmnio, menores valores de Apgar e idade ao 

nascimento inferior a 28 semanas.  

Todros et al. (1996) avaliam prospectivamente 265 gestações; 

encontram nos 17 casos com DZ ou DR valor preditivo positivo de 94% para 

óbito perinatal e 81% para hipoxia, para ocorrência Apgar de 5º minuto 

inferior a 7 e para necessidade de UTI. 

Estudando os resultados perinatais de 30 casos de DZ ou DR e 

restrição de crescimento fetal, com média de idade gestacional de 31,8 

semanas, WANG et al. (1998) observam 100% de necessidade de UTI; 

66,7% de pH de artéria umbilical inferior a 7,20 e 50% de mortalidade 

perinatal. 

Yamamoto et al. (2000), analisam retrospectivamente 204 gestações, 

157 casos com DZ e 47 com DR, descrevem mortalidade perinatal de 
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35,7%, sendo 27,4% entre os casos com DZ e 63,8% entre os com DR. 

Observam 28 (13,7%) óbitos fetais e 45 (22,1%) óbitos neonatais. Na 

regressão logística, o peso do RN inferior a 1000g foi a melhor variável para 

predição do óbito perinatal (p<0,001)  

Analisando o valor de predição da dopplervelocimetria umbilical para a 

ocorrência de enterocolite necrosante e mortalidade neonatal precoce em 77 

gestações, Bhatt et al. (2002) obtêm valor preditivo positivo de 52,6% para 

enterocolite, e 50% para mortalidade nos casos com DZ ou DR nas artérias 

umbilicais. 

Soregaroli et al. (2002) estudam retrospectivamente 578 gestações 

com RCF, sendo 334 com dopplervelocimetria de artérias umbilicais normal, 

137 com dopplervelocimetria de artérias umbilicais alterada, mas com fluxo 

diastólico presente; 37 com DZ e 70 com DR. Referem a ocorrência de 28 

óbitos intra-uterinos e 26 óbitos neonatais. Os casos com 

dopplervelocimetria umbilical anormal, DZ ou DR apresentam maior 

incidência de baixos valores de Apgar de 5º minuto, maior tempo de 

internação em UTI e maiores morbidade e mortalidade. 

Vergani et al. (2003) avaliam a dopplervelocimetria umbilical duas 

semanas antes do parto, em 447 gestações, com idade gestacional igual ou 

superior a 34 semanas e com diagnóstico de RCF, sendo seis casos com 

DZ. Observam que, na análise por regressão logística, o IP das artérias 

umbilicais é o melhor preditor para a necessidade de UTI, o que ocorre em 

13% (58) dos casos.  



Revisão da literatura  
  
 

19

Gerber et al. (2005) relacionam os resultados perinatais de 69 

gestações com RCF e DZ ou DR com o tempo entre o diagnóstico e o parto. 

Constituem três grupos: grupo A - sete casos com RCF grave, todos 

evoluíram para óbito fetal em seis dias em média; grupo B - 35 casos com 

parto imediato com 31,6 semanas em média, devido ao perfil biofísico 

alterado. Neste grupo ocorrem dois óbitos neonatais (6%); grupo C – 27 

casos com parto em oito dias com 31,7 semanas em média; há dois óbitos 

intra-uterinos e quatro neonatais. Após cinco anos de seguimento dos 54 

casos que sobreviveram, 18% apresentavam seqüelas do desenvolvimento 

neuropsicomotor. Os autores concluem que não há benefícios na conduta 

expectante para casos com DZ ou DR associados à restrição de crescimento 

fetal; defendem a intervenção com resolução imediata da gestação.  

 

 

3.2  Dopplervelocimetria do ducto venoso e resultados 
perinatais 

 

Estudos experimentais e posteriormente a utilização da 

dopplervelocimetria avaliando a circulação fetal, possibilitaram o melhor 

entendimento das alterações hemodinâmicas que ocorrem na insuficiência 

placentária.  

Sabendo-se que ocorre uma redistribuição do fluxo priorizando os 

órgãos nobres, passou-se a considerar uma conduta mais conservadora, 



Revisão da literatura  
  
 

20

baseada também na resposta individual do feto à restrição de oxigênio e não 

apenas no grau de insuficiência placentária. A resposta fetal à hipoxia foi 

inicialmente estudada avaliando-se as modificações no fluxo arterial fetal e 

posteriormente as alterações no fluxo venoso. 

O sistema cardiovascular fetal é responsável pela oferta de oxigênio, 

promove a oxigenação dos órgãos e supre as necessidades do crescimento 

fetal (Zugaib, Kanas, 1986). A oxigenação do sangue ocorre no leito 

placentário e o sangue bem oxigenado retorna da placenta, através da veia 

umbilical que entra na região anterior do abdome fetal, atinge a superfície do 

fígado e, após curto trajeto, curva-se à direita e divide-se em dois ramos: o 

seio portal, maior e mais anterior, e o ducto venoso, que é súpero-posterior, 

e segue obliquamente e à esquerda, até a veia cava inferior. 

O sangue do DV que chega à veia cava inferior deriva da veia umbilical 

e apresenta saturação de O2 em torno de 85%; dirige-se preferencialmente 

para o átrio esquerdo e deste para o sistema nervoso central (Eldestone et 

al., 1978; Rudolph., 1985). 

Kiserud et al. (1991) estudam 29 gestações normais e descrevem que 

a velocidade de pico sistólico no DV aumenta de 65cm/segundo na 18ª 

semana para 75cm/segundo no termo. Observam que a redução do fluxo ou 

o fluxo reverso no DV, durante a sístole atrial, pode indicar alteração no 

gradiente de pressão entre a veia umbilical e o átrio direito, implicando em 

redução da quantidade de sangue oxigenado que passa do átrio direito para 

o esquerdo, através do forame oval.  
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Segundo Hecher et al. (1994), a velocidade de pico sistólico e a 

velocidade média do DV e da veia cava inferior aumentam com o evoluir da 

gestação. Estes autores descrevem dois índices para análise da velocidade 

do fluxo do DV: o primeiro é S– a / D onde S é a velocidade sistólica, a a 

velocidade mínima e D a velocidade diastólica, e o segundo corresponde ao 

índice de pulsatilidade para veias IPV = S - a / M, sendo M a velocidade 

média. 

A dopplervelocimetria do segmento venoso possui importante papel 

nas decisões perinatais em gestações que cursam com grave restrição de 

oxigênio, pois, nesses casos, devem ser avaliados os riscos da 

morbimortalidade devidos à prematuridade extrema, com os riscos de lesões 

de múltiplos órgãos e de morte intra-uterina, que podem ocorrer devido à 

inadequada perfusão tecidual decorrente da hipoxia fetal (Kiserud, 2001; 

Baschat, 2003).  

Kiserud et al. (1994) estudam 38 gestações com RCF grave e 

observam, redução da velocidade do fluxo sangüíneo no ducto venoso 

durante a sístole atrial em 34% dos casos, e fluxo reverso em 16%. No 

restante dos casos observam que, não obstante a redução do fluxo 

umbilical, a velocidade do fluxo do ducto venoso é mantida, o que sugere um 

fluxo preferencial para este vaso.  

Rizzo et al. (1994) avaliam os valores da velocidade sistólica sobre a 

velocidade mínima (S/a) do DV de 164 gestações normais e comparam com 

os valores de 97 gestações com RCF. Observam que nas gestações 

normais os valores do índice S/a do DV diminuem com o progredir da 
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gestação, porém encontram valores significativamente maiores de S/a do DV 

nos 41 casos com restrição de crescimento fetal e centralização do fluxo e 

nos 23 casos com RCF, centralização e diástole zero nas artérias umbilicais. 

Estes casos apresentam os piores resultados perinatais. Os autores 

sugerem que o valor do índice S/a do DV, em gestações com RCF e 

centralização de fluxo, pode ser muito útil na avaliação da vitalidade fetal. 

Estudando gestações de alto risco, Hofstaetter et al. (1996) avaliam 87 

gestações com dopplervelocimetria de artérias umbilicais anormal e média 

de idade gestacional de 35 semanas. Encontram maior incidência de Apgar 

de primeiro minuto inferior a 7 nos 26 casos que apresentam 

dopplervelocimetria do DV anormal, considerando a curva de valores de 

índice de pulsatilidade para veias (IPV) do DV de Hecher et al.(1994). 

Yaman et al. (1997) comparam 12 fetos que apresentam fluxo anormal 

do ducto venoso e de artérias umbilicais, com 57 fetos com fluxo normal. 

Observam que o grupo com fluxo anormal apresenta maior mortalidade 

perinatal, menores valores de pH das artérias umbilicais ao nascimento e 

menores valores de Apgar. Sugerem que se deve considerar o valor da 

dopplervelocimetria do DV para resolução de gestações de alto risco. 

Em estudo prospectivo, Ozcan et al. (1998) avaliam a associação entre 

as dopplervelocimetrias arterial e venosa e os resultados perinatais em 19 

gestações, com idade gestacional entre 26 e 32 semanas e RCF inferior ao 

5° percentil. No estudo Doppler observam seis casos com DZ e seis casos 

com DR; dois casos com fluxo ausente no DV e três casos com fluxo reverso 

no DV. Relatam que 18 casos apresentavam centralização de fluxo. O 
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intervalo médio entre o último exame e o parto é de dois dias. Os autores 

verificam 26,3% de mortalidade perinatal com um óbito fetal e quatro óbitos 

neonatais; 21,1% de Apgar de quinto minuto inferior a 7; 57,9% de 

necessidade de intubação; média de 36 dias de permanência em UTI; 31,6% 

de retinopatia da prematuridade; 63,2% de síndrome do desconforto 

respiratório; 31,6% de displasia broncopulmonar, e 36,8% de enterocolite 

necrosante. Nesse estudo o fluxo ausente ou reverso no ducto venoso está 

relacionado à mortalidade perinatal e aos índices de Apgar de 5° minuto 

inferiores a 7, apresentando valores preditivos positivos de 80% e 60%, 

respectivamente. As demais variáveis relacionam-se com a idade 

gestacional. Os autores concluem, portanto, que as gestações que cursam 

com grave restrição de crescimento fetal, DZ ou DR, e centralização de fluxo 

devem ser interrompidas antes que o fluxo do DV se torne ausente ou 

reverso. 

Francisco (1998) analisa 30 gestações, sendo 22 com DZ e oito com 

DR, a fim de determinar a relação entre os testes de avaliação da vitalidade 

fetal com a acidose ao nascimento, e encontra, utilizando o modelo de 

regressão logística, o IPV do DV (curva de Hecher et al., 1994) como a 

variável capaz de predizer a probabilidade de acidose ao nascimento, 

considerando o pH de sangue das artérias umbilicais inferior a 7,20. Conclui 

que o estudo do DV em gestações com DZ e DR, pode auxiliar na escolha 

do melhor momento para o parto.  

Em estudo prospectivo, Baschat et al. (2000b) analisam 121 gestações 

com RCF, sendo 17 com DZ, 38 com DR. Observam que 68 fetos 
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apresentam centralização de fluxo. Os autores descrevem que a 

centralização do fluxo associa-se à hipoxemia, enquanto o fluxo anormal do 

DV associa-se à acidemia (pH < 7,20); ao óbito fetal (p < 0,05); à menor 

idade gestacional, ao menor peso ao nascimento e à maior incidência de 

RCF grave com pesos abaixo do percentil 3 da curva de Alexander et al. 

(1996). Descrevem, também, 14,8% de mortalidade perinatal e 6,6% de 

mortalidade neonatal.  

Sá et al. (2001) estudam 48 fetos com centralização de fluxo, com 

idade gestacional entre 25 e 33 semanas, e relacionam o valor da relação 

S/a do DV com o pH do sangue das artérias umbilicais ao nascimento. 

Consideram anormal a relação S/a do DV, quando superior a 3,6, e pH 

anormal, quando inferior a 7,26 e BE inferior a - 6mMol/L. Os valores 

encontrados para predição de acidemia foram: sensibilidade de 71%, 

especificidade de 94%, valor preditivo positivo de 83%, probabilidade pós- 

teste anormal de 84% e probabilidade pós-teste normal 10%. (Fischer p < 

0,001). Concluem que a análise da relação S/a do DV em fetos prematuros e 

centralizados é adequada para predição de acidose ao nascimento. 

Andrade et al. (2002), em estudo prospectivo, avaliam o perfil 

hemodinâmico fetal em 108 gestações de alto risco e encontram valores de 

IP de artérias umbilicais anormais em 25,9% dos casos, e IPV do DV 

anormal em 18,2% (curva de Hecher et al., 1994). O IPV do DV do dia do 

parto é o índice que melhor se relaciona com os resultados perinatais, 

apresentando associação significativa com o Apgar de 1º minuto e Apgar de 

5º minuto inferiores a 7, acidemia ao nascimento, necessidade de UTI 
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neonatal e óbito neonatal. Os autores concluem que o estudo do DV é muito 

importante para a avaliação das alterações hemodinâmicas decorrentes da 

hipoxia fetal, relacionando-se muito bem com os resultados perinatais. 

Estudando retrospectivamente 1.387 gestações de alto risco para 

insuficiência placentária, sendo 71 casos de DZ, Miyadahira (2002) avalia a 

relação entre os exames de avaliação da vitalidade fetal, realizados até uma 

semana antes do parto, com os resultados pós-natais e não encontra boa 

predição de acidemia, utilizando o IPV do DV, observa sensibilidade de 

36,2%, especificidade de 65,1%, valor preditivo positivo 15,5% e valor 

preditivo negativo 85,2%. 

Müller et al. (2002), em estudo prospectivo longitudinal, acompanham 

35 gestações com 31 semanas de média de idade gestacional, sendo 14 

com DZ e 21 com DR. A RCF é observada em 45,7% (15/35) casos. Os 

autores avaliam o fluxo do DV durante uma média de 14 dias, e no dia do 

parto descrevem fluxo positivo na onda a em 23 casos, fluxo ausente em 

três casos e fluxo reverso em nove casos. Os casos com fluxo ausente ou 

reverso do DV apresentam, significativamente, menor idade gestacional ao 

nascimento, menor peso, menores índices de Apgar do 10°minuto, menores 

índices de pH e BE do sangue das artérias umbilicais, maior incidência de 

hemorragia intracraniana e doença das membranas hialinas. A análise de 

regressão logística, nesse estudo, mostra que a DZ e o fluxo ausente ou 

reverso do DV são os melhores preditores para pH < 7,20 (p = 0,02); para 

BE < -12 (p = 0,04); para hemorragia intracraniana (p = 0.03) e para 

mortalidade neonatal (p = 0,02). Os autores concluem que a análise do fluxo 



Revisão da literatura  
  
 

26

do DV constitui parâmetro importante para a determinação do momento mais 

adequado para o parto e para predição de resultados neonatais em 

gestações com DZ ou DR. 

Hofstaetter et al. (2002) estudam, de forma prospectiva, 154 gestações 

com RCF, sendo 49 com DZ ou DR, com média de idade gestacional de 30 

semanas. Os autores avaliam a dopplervelocimetria do DV e concluem, por 

meio de análise de regressão logística, que o IPV DV apresenta 82% de 

sensibilidade e 79% de especificidade para predição da mortalidade 

perinatal que é 15,5%. Descrevem que quando a velocidade da onda a está 

abaixo do 5° percentil, seguindo a curva de Hecher et al. (1994), observa-se 

sensibilidade de 79% para o óbito fetal. 

Ferrazzi et al. (2002) estudam prospectivamente a seqüência de 

alteração dos fluxos arterial e venoso em 46 fetos com RCF e relacionam as 

mudanças na dopplervelocimetria com os resultados perinatais. A média de 

idade gestacional no parto é de 29 semanas e a média de peso ao 

nascimento é 818 g. Os autores observam que 14 dias antes do parto, 50% 

dos fetos apresentam DZ e centralização de fluxo, enquanto a DR e o fluxo 

anormal no DV ocorrem mais tardiamente, sendo observados em 50% dos 

casos apenas quatro dias antes do parto. Esse intervalo entre o início das 

alterações nos fluxos arterial e venoso fetais é significativamente diferente (p 

< 0,001). Concluem que, nesse estudo, a mortalidade perinatal está 

relacionada com o peso do nascimento (p = 0,004), com a idade gestacional 

(p < 0,02) e com as alterações do fluxo venoso (p < 0,01).  
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Müller et al. (2003), em estudo prospectivo e longitudinal, acompanham 

durante uma média de 16,5 dias, 37 gestações, sendo 14 com DZ e 23 com 

DR. A RCF, com peso inferior ao 5° percentil, é observada em 91,8% (34/37) 

casos. O intervalo médio entre o diagnóstico de DZ e o parto é de 11 dias e 

a última dopplervelocimetria é realizada um dia antes do parto. Os autores 

encontram 24 casos com fluxo positivo na onda a do DV, três com fluxo 

ausente e dez com fluxo reverso. Verificam 10,8% de mortalidade perinatal, 

dois óbitos intra-uterinos e dois óbitos neonatais entre os casos com fluxo 

ausente ou reverso. Na análise de regressão logística o IPV DV associou-se 

à acidose, sendo significativamente mais alto nos sete casos que 

apresentaram pH < 7,21 e nos 12 casos com BE < - 6 do sangue de artérias 

umbilicais ao nascimento. Os autores observam 5,4% (2/37) de mortalidade 

neonatal, sendo 15,3% (2/13) entre os casos com fluxo ausente ou reverso 

do DV. Concluem que o IPV DV deve ser utilizado na avaliação da vitalidade 

de fetos centralizados e com RCF e pode ser muito importante na decisão 

do melhor momento para o parto. 

Figueiras et al. (2003), em um período de 18 meses, estudam 68 

gestações com RCF, com idade gestacional superior a 26 semanas, sendo 

cinco casos com DZ e três com DR. Encontram alto valor preditivo positivo 

do fluxo anormal do DV para o índice de pH < 7,10; mortalidade perinatal, 

necessidade de UTI e intubação orotraqueal dos RNs e para morbidade 

neonatal caracterizada pela presença de hemorragia intracraniana, 

encefalopatia, convulsão, enterocolite, sepse precoce e retinopatia da 

prematuridade. Os autores descrevem que, na análise de regressão 
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logística, a dopplervelocimetria anormal do DV, considerando a curva de 

Hecher et al. (1994), e a idade gestacional inferior a 32 semanas são os 

melhores preditores para os resultados adversos.  

Estudando 48 fetos com média de idade gestacional de 29,7 semanas 

e centralização de fluxo, diagnosticados pelo índice (IP ACM/IP AU > 1), Sá 

et al. (2003) procuram estabelecer o valor da relação S/a do DV, a partir do 

qual seja possível predizer a acidose ao nascimento (pH < 7,20). A 

prevalência de acidose nesse estudo é de 23,3% e observa-se associação 

significativa entre os valores anormais de DV, S/a > 3,6, e gasometria 

anormal (p < 0,001). Os autores relatam sensibilidade de 71% e 

especificidade de 94% da dopplervelocimetria do DV para predição de 

acidemia fetal e concluem que a análise da relação S/a do ducto venoso se 

mostra adequada para o diagnóstico de gasometria anormal em fetos 

prematuros e centralizados. 

Bilardo et al. (2004), em estudo multicêntrico, prospectivo, longitudinal, 

estudam 70 gestações, com diagnóstico de RCF; pesquisam mortalidade 

perinatal, ocorrência de hemorragia intracraniana acima do grau II, segundo 

o critério de Papile et al. (1978), e displasia broncopulmonar. Avaliam a 

incidência dessas intercorrências nas primeiras 24 horas de vida, entre dois 

e sete dias e entre oito e 14 dias após o parto. Analisam os resultados, 

separando dois grupos por idade gestacional: um grupo entre 26 e 29 

semanas e outro entre 30 e 33 semanas. A regressão logística demonstra 

que o fluxo anormal do DV e a idade gestacional são os melhores preditores 

para os resultados adversos pesquisados. Nos casos com IPV DV acima de 
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dois desvios-padrão (DP), observa-se aumento de três vezes no risco para 

resultados adversos e, nos casos com IPV DV acima de três DP, um 

aumento de 11 vezes. O IPV DV apresenta sensibilidade de 83% e 

especificidade de 68% na curva ROC para resultados adversos, com área 

sob a curva 0,748 (p = 0.008). Os autores ressaltam que são necessários 

mais estudos para melhor avaliação dos valores do IPV DV que possam 

indicar o momento mais apropriado para a resolução das gestações, 

principalmente naquelas com idade gestacional inferior a 30 semanas. 

Baschat et al. (2004), em estudo prospectivo de 122 gestações com 

RCF, encontram 96% de especificidade para pH das artérias umbilicais 

inferior a 7,20 ao nascimento, quando o fluxo da onda a do DV está ausente 

ou reverso. Concluem que a avaliação conjunta do fluxo no DV, da veia cava 

inferior e da veia umbilical fornece melhor predição de acidemia ao 

nascimento. 

Carvalho et al. (2004) acompanham 46 gestações, com média de idade 

gestacional de 32,4 semanas, com insuficiência placentária, diagnosticada 

pela presença do IP das artérias umbilicais acima do percentil 95 da curva 

de Arduini, Rizzo (1990). Investigam se os valores dos índices IPV DV/ IP 

artérias umbilicais e PIV DV/ IP ACM, analisados 24 horas antes do parto, 

são capazes de predizer acidose ao nascimento. Os autores encontram o 

índice (IPV DV/ IP ACM = 0,58) como melhor valor para predizer acidose ao 

nascimento, com sensibilidade de 66,7% e especificidade de 77,1%, 

mostrando uma área sob a curva ROC de 0,785 (p = 0,004). Aconselham, no 
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entanto, cautela e estudos com casuísticas maiores para definição de 

valores que possam delinear protocolos para resolução dessas gestações. 

Em estudo posterior, Carvalho et al. (2005), tentam definir qual o 

melhor índice na dopplervelocimetria do DV para predizer acidose, 

diagnosticada pelo pH < 7,20 no sangue das artérias umbilicais ao 

nascimento. Estudam 47 gestações com insuficiência placentária, 

diagnosticada pelo IP das artérias umbilicais acima do percentil 95 (Arduini, 

Rizzo, 1990). Encontram o IPV do DV como bom preditor de acidemia (área 

sob a curva ROC 0,79, p= 0,003) e observam que as relações S/a e (S - a)/S 

também se mostram boas preditoras para acidemia (área sob a curva ROC 

0,818, p= 0,001). Os pontos de corte calculados são: IPV DV= 0,76, S/a = 

2,67 e (S - a)/ S = 0,63. Esses três índices utilizados na avaliação do fluxo 

do DV mostram, segundo os autores, excelente relação com a acidose ao 

nascimento, não havendo diferença entre eles para predição de acidose. 

Hartung et al. (2005) avaliam gestações de alto risco e encontram que 

o IPV do DV anormal, segundo a curva de Hecher et al. (1994), representa 

alto risco para acidemia no nascimento (odds ratio 8,1) e para óbito 

neonatal, além de alto risco para hemorragia intracraniana (odds ratio 10,4) 

e enterocolite necrosante (odds ratio 10). 

Cosmi et al. (2005) estudam 145 fetos com RCF, incluindo casos com 

DZ, DR e com fluxo diastólico positivo porém anormal nas artérias 

umbilicais, encontram 37,2% de mortalidade perinatal, sendo quatro óbitos 

intra-uterinos e 50 neonatais. Os óbitos são mais freqüentes entre os casos 

com DR (odds ratio 2.34) e com fluxo reverso da onda a do DV (odds ratio 
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4.18). Os autores concluem que o fluxo reverso nas artérias umbilicais e no 

DV em fetos com RCF está associado à alta morbimortalidade perinatal. 

Flgueiras et al. (2005) avaliam a relação entre o IP das artérias 

umbilicais e o pH arterial ao nascimento em 117 gestações com RCF, sendo 

17 com DZ e cinco com DR. Observam que 63 casos apresentam 

centralização do fluxo sangüíneo e 14 com IPV DV acima do percentil 95 

(curva de Hecher et al., 1994). Nesse estudo a acidose e a morbimortalidade 

estão mais relacionadas à prematuridade, independente dos valores da 

dopplervelocimetria . 

Wegrzyn et al. (2005) comparam os valores da dopplervelocimetria do 

DV e das artérias umbilicais em 208 gestações entre 22 e 42 semanas de 

idade gestacional, sendo o grupo controle composto por 119 casos com 

crescimento fetal normal, e o grupo de estudo por 89 fetos com RCF. 

Encontram, no grupo controle, decréscimo fisiológico dos valores do IPV DV 

e IP artérias umbilicais com o progredir da gestação, porém no grupo com 

RCF observam um aumento progressivo desses valores, demonstrando 

claramente a falência placentária nos casos de restrição do crescimento 

fetal. 

Investigando a associação da relação S/a do DV, 24 horas antes do 

parto, com os resultados perinatais, avaliados até o 28° dia do nascimento, 

Carvalho et al. (2006) estudam 38 fetos com idade gestacional entre 25 e 33 

semanas, com IP artérias umbilicais acima do percentil 95 (Arduini, Rizzo, 

1990), com centralização de fluxo, diagnosticada pelo (IP artérias umbilicais 

> IP ACM). Descrevem que 23(63%) fetos apresentam S/a DV normal  
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(< 3,6), e 15 (36,6%) anormal (> 3,6), utilizando a curva de predição de 

acidemia de Sá et al. (2001) para essa classificação. Avaliam, nos dois 

grupos, a freqüência de índices de Apgar inferiores a 7 no 1º e 5º minutos, a 

necessidade de intubação orotraqueal (IOT), o tempo de internação em UTI, 

a mortalidade perinatal e também as ocorrências de convulsão, hemorragia 

intraventricular, disfunção miocárdica e enterocolite necrosante. Nesse 

estudo, a mortalidade neonatal é de 12,1%, e significativamente mais alta no 

grupo com DV anormal (p= 0,04), porém não há diferença entre os grupos 

para as demais variáveis investigadas. Os autores concluem que o estudo 

do DV deve ser considerado fator importante na decisão do momento para 

interrupção de gestações com fetos prematuros e centralizados. 

Maulik (2006) realiza metanálise que inclui 1.126 estudos de gestações 

com RCF e DZ e avalia que, baseando-se nas evidências atuais, as 

gestações que cursam com RCF, DZ e idade gestacional inferior a 34 

semanas, devem ser interrompidas apenas na ocorrência de um dos 

seguintes fatores: diástole reversa nas artérias umbilicais, fluxo ausente ou 

reverso na onda a do DV, oligoâmnio ou PBF igual ou inferior a 4.  

Existem vários estudos que relacionam os resultados perinatais às 

avaliações quantitativas e qualitativas do fluxo do DV, porém ainda são 

escassos trabalhos que utilizem apenas gestações com insuficiência 

placentária grave, caracterizada pela presença de diástole zero e reversa. 

Frente aos dados apresentados e às dúvidas ainda existentes, 

observa-se que há grande motivação entre os pesquisadores de todo o 
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mundo para encontrar métodos eficazes de predizer resultados pós-natais 

de gestações com diástole zero ou reversa.nas artérias umbilicais. 
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4.1  Casuística 

 

Foi avaliada, de forma retrospectiva, a evolução pós-natal de 103 

recém-nascidos de gestações com diagnóstico de diástole zero ou reversa 

na dopplervelocimetria das artérias umbilicais, acompanhadas pelo Setor de 

Vitalidade Fetal da Clínica Obstétrica do HCFMUSP, no período de janeiro 

de 1997 a dezembro de 2004.  

 

 

4.1.1  Critérios de Inclusão 

 

Recém-nascidos provenientes de: 

-  Gestação única; 

-  Idade gestacional no nascimento superior a 25 semanas, confirmada 

por um exame de ultra-sonografia no primeiro trimestre ou dois 

exames no segundo trimestre; 

-  DZ ou DR à dopplervelocimetria das artérias umbilicais; 

-  Ausência de amniorrexe prematura;  
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-  Ausência de corticoterapia antenatal; 

- Ausência de infecções congênitas, anormalidades anatômicas e/ou 

cromossômicas, detectadas pela ultra-sonografia ou por avaliação 

neonatal; 

-  Ausência de artéria umbilical única ou dopplervelocimetria de 

artérias umbilicais discordantes;  

-  Realização de dopplervelocimetria das artérias umbilicais, artéria 

cerebral média (ACM) e ducto venoso no dia do parto e com registro 

em fotos; 

-  Internação do RN no Berçário Anexo à Maternidade (BAM-HC). 

A análise dos prontuários seguiu os critérios e princípios éticos para 

pesquisa médica que envolve seres humanos. 

O projeto de pesquisa foi aprovado pela Comissão para Análise de 

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

Universidade de São Paulo (Anexos A1 e A2).  

 

 

4.2  Métodos 

 

Os campos do instrumento de coleta de dados (Anexo B), previamente 

elaborado, abrangendo todas as informações referentes às gestantes, à 

idade gestacional e aos testes de avaliação da vitalidade fetal, foram 
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preenchidos utilizando-se as informações existentes nas fichas de 

acompanhamento das gestantes pelo Setor de Vitalidade Fetal .  

Foram constituídos dois grupos de acordo com o fluxo da onda a na 

dopplervelocimetria do ducto venoso no dia do parto, avaliado por meio das 

fotos dos sonogramas: 

Grupo A: composto por casos com fluxo da onda a ausente ou reverso  

Grupo B: composto por casos com fluxo da onda a positivo 

Os dados referentes ao período pós-natal foram obtidos pela análise 

dos prontuários dos recém-nascidos. 

 

 

4.2.1  Seguimento das gestações com diástole zero  

 

Seguindo a rotina da Clínica Obstétrica do HCFMUSP, durante o 

período do estudo, as gestantes de alto risco para insuficiência placentária 

foram encaminhadas pelas Unidades de Atendimento Pré-Natal para 

avaliação da vitalidade fetal. 

Em caso de observação de DZ na dopplervelocimetria das artérias 

umbilicais, procedeu-se à internação hospitalar da gestante, seguindo rotina 

deste Serviço relativa à conduta nesses casos, programando-se manter a 

paciente internada até o parto. 
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No dia da internação, entrevistou-se a paciente para caracterizá-la 

quanto à idade, cor, doenças diagnosticadas previamente à gestação e 

intercorrências médicas na gravidez vigente. Iniciou-se a avaliação do bem-

estar fetal por meio dos testes específicos, de acordo com a idade 

gestacional. 

As avaliações placentária e fetal foram realizadas pela 

dopplervelocimetria arterial (artérias umbilicais e ACM) e venosa (DV), a 

intervalos de 24 horas. A partir de 26 semanas, passou-se a realizar 

diariamente a cardiotocografia (CTG) e o perfil biofísico fetal modificado 

(PBFM). Cada paciente foi assim examinada até que se configurasse motivo 

para a interrupção da gestação.  

No dia do parto, foram repetidos todos os exames, sempre com 

avaliação de um médico assistente do Setor de Vitalidade Fetal, 

independentemente do tempo transcorrido desde a avaliação anterior.  

A interrupção das gestações estudadas não se baseou no resultado da 

dopplervelocimetria do ducto venoso, sendo necessária para resolução a 

presença de ao menos uma das seguintes indicações: 

-  diástole reversa à dopplervelocimetria das artérias umbilicais; 

-  maturidade fetal intermediária ou completa, pesquisada em amostra 

de líquido amniótico de pacientes com idade gestacional entre 28 e 

33 semanas e seis dias; 

-  idade gestacional igual ou superior a 34 semanas de gestação; 
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-  doença(s) materna(s) grave(s) em que a manutenção da gravidez 

pudesse ser ominosa à gestante; 

-  desacelerações tardias (DIP II) à cardiotocografia (Zugaib, Bhele, 

1981); 

-  ILA inferior a 3,0 (Phelan et al., 1987); 

-  PBFM de valor igual ou inferior a 6. 

 

4.2.1.1  Dopplervelocimetria 

 

Para estudo da circulação feto-placentária e do perfil hemodinâmico 

fetal (circulações arterial e venosa fetais), foi utilizado aparelho de ultra-

sonografia que dispõe de dispositivo Doppler (com mapeamento colorido do 

fluxo sangüíneo) e de transdutor convexo de 3,75 MHz (ATL Ultramark 9 

HDI, Advanced Technology Laboratories, e Ecocee, Toshiba). O 

denominado filtro de janela foi fixado no valor de 50 Hz, que proporciona 

adequada redução de ruídos causados por movimentos teciduais, sem 

ocasionar perda da informação do sonograma analisado. 

Verificada a ausência de movimentações corpórea e respiratória fetais, 

pelas imagens em tempo real, para assegurar a obtenção de sonograma 

adequado, acionou-se o mapeamento em cores do fluxo sangüíneo. 

Obtendo-se, assim, identificação precisa dos vasos a serem estudados, 

estes foram avaliados utilizando-se o dispositivo Doppler, com o necessário 

ajuste do volume de amostra para cada vaso. 
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O sonograma foi considerado adequado quando exibiu pelo menos três 

ondas de velocidade de fluxo consecutivas semelhantes, com índices 

similares em três diferentes mensurações. 

Foram avaliados os sonogramas de: artérias umbilicais; artéria cerebral 

média e ducto venoso e registrados em fotos. 

 

4.2.1.2  Descrição dos índices do estudo dopplervelocimétrico 

 

Relação Sístole/Diástole (A / B) 

Descrita por Stuart et al. (1980), é a relação entre o pico de velocidade 

sistólica (A) e a velocidade diastólica final (B). 

 

Índice de pulsatilidade (IP): A – B / Velocidade Média 

Descrito por Gosling, King (1975), é a relação da subtração entre a 

velocidade de pico sistólico e a velocidade de pico diastólico, com a 

velocidade média (M). 

 

Índice de pulsatilidade para veias (IPV): S – a / Velocidade Média 

Descrito por Hecher et al (1994), é a relação da subtração entre a 

velocidade de pico sistólico (S) e a velocidade mínima durante a sístole atrial 

(a), com a velocidade média (M) 
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4.2.1.3  Dopplervelocimetria das artérias umbilicais 

 

Foi realizado o estudo de ambas as artérias umbilicais em região que 

distasse 3 a 5 cm da inserção do cordão umbilical na placenta. O diagnóstico 

de fluxo ausente ou reverso foi confirmado em pelo menos três sonogramas 

e então registraram-se as medidas do IP destas artérias. 

 

4.2.1.4  Dopplervelocimetria da artéria cerebral média 

 

Observou-se o corte transverso do pólo cefálico, no nível dos tálamos 

e, inclinando-se caudalmente o transdutor, foi possível a visibilização da 

ACM, desde o polígono de Willis até a fissura de Silvius. O cursor foi 

disposto na porção média da ACM, foi obtido o IP e classificado como 

anormal quando seu valor situou-se abaixo do 5° percentil para a idade 

gestacional da curva de normalidade da ACM (Arduini, Rizzo, 1990). 

 

4.2.1.5  Dopplervelocimetria do ducto venoso 

 

Na ultra-sonografia em tempo real, observou-se o corte transverso do 

abdome fetal e identificou-se a inserção abdominal do cordão umbilical. 

Visibilizou-se a veia umbilical e localizou-se sua bifurcação em seio portal e 

ducto venoso. Na porção inicial deste, observou-se o turbilhonamento do 
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sangue que foi notado como uma mistura de cores. Para avaliação do 

sonograma do DV foi calculado o índice de pulsatilidade para veias (IPV), 

descrito por Hecher et al. (1994).  

Por meio de fotos dos sonogramas do ducto venoso foi realizada, neste 

estudo, a análise do fluxo na onda a e classificado como positivo, ausente ou 

reverso (Figuras 1, 2 e 3). 

 

 

Figura 1- Sonograma do ducto venoso com fluxo positivo na onda a 
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Figura 2- Sonograma do ducto venoso com fluxo ausente na onda a 

 

 

 

Figura 3 - Sonograma do ducto venoso com fluxo reverso na onda a 
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4.2.2  Avaliação do pH das artérias umbilicais e base excess 

 

Foram registrados os valores de pH e base excess (BE) que, segundo 

as normas do setor, foram obtidos da seguinte forma: após a extração fetal, 

foi selecionado um segmento do cordão umbilical de cerca de 15 cm de 

comprimento pelo seu clampeamento entre duas pinças. A amostra de 

sangue das artérias umbilicais (mínimo de 1mL de sangue) foi coletada em 

seringa previamente heparinizada e posteriormente arrolhada para impedir 

contato com o meio ambiente. O material foi encaminhado de imediato para 

leitura em aparelho de gasometria da marca Corning, modelo 178pH/Blood 

Gás Analyzer. A acidose foi considerada quando o valor do pH das artérias 

umbilicais apresentou-se inferior a 7,20 e a acidose metabólica quando o 

valor do BE foi inferior a -12,0 (Low, 1997).  

 

 

4.2.3  Dados referentes ao período pós-natal 

 

Por meio da análise dos prontuários dos RNs foram obtidos os 

resultados neonatais de interesse do estudo, ou seja, índices de Apgar de 1º 

e 5º minutos (Apgar, 1953), pH e base excess (BE) de artérias umbilicais, 

necessidade de intubação orotraqueal (IOT) e de unidade de terapia 

intensiva neonatal (UTI), peso do RN e os dados referentes às 

intercorrências médicas.  
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Todos os diagnósticos referidos nos prontuários seguiram, para sua 

definição e determinação, as referências, normas e condutas utilizadas pelo 

Serviço de Pediatria Neonatal do Departamento de Pediatria – FMUSP e 

pelo Berçário Anexo à Maternidade.  

Foram analisadas as intercorrências médicas abaixo apresentadas 

pelos RNs durante a permanência no berçário: doença das membranas 

hialinas, pneumotórax, hemorragia pulmonar, displasia broncopulmonar, 

persistência do canal arterial (PCA), septicemia, enterocolite necrosante, 

retinopatia da prematuridade (ROP), plaquetopenia, hipoglicemia, 

hiperglicemia, convulsão, avaliação neurológica anormal em 24 horas de 

vida, hemorragia intracraniana (HIC), tempo de internação dos RNs, 

ocorrência de óbito, número de dias decorridos até a alta hospitalar ou óbito 

e causa do óbito. 

A época da eventual ocorrência de óbito do RN definiu os termos: óbito 

neonatal precoce, acontecido até o 7° dia de vida, e óbito neonatal, sucedido 

até o 28° dia de vida (Organização Mundial da Saúde, 1996). Considerou-se 

óbito hospitalar o total de óbitos verificados durante todo o período de 

permanência no berçário. 

Para a classificação do RN, segundo a adequação do peso ao 

nascimento, foi utilizada a curva de Alexander et al. (1996), sendo 

considerados pequenos para a idade gestacional (PIG) os recém-nascidos 

com peso inferior ao 10º percentil dessa curva. 
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A doença das membranas hialinas caracterizou-se por insuficiência 

respiratória de instalação precoce, imediatamente após o nascimento ou nas 

primeiras horas de vida, com intensificação progressiva. Os sinais mais 

freqüentes para esse diagnóstico foram: taquipnéia, retrações intercostais e 

diafragmáticas, gemido, batimentos de asas de nariz e cianose. Os achados 

radiológicos considerados típicos consistiam em padrão retículo-granular 

difuso, bilateral, com broncogramas aéreos superpostos (Leone, Sardeck, 

1991; Leone, Cardoso, 2002). 

Hemorragia pulmonar foi diagnosticada por sangramento vivo ou saída 

de líquido róseo por cânula traqueal associado ou não à deterioração do 

quadro clínico, podendo ocorrer palidez, choque, cianose, bradicardia e 

apnéia (Corradini, 1991; Galvani, 2002). Considerou-se também esse 

achado quando referido em necropsia.  

A displasia broncopulmonar foi definida como insuficiência respiratória 

crônica em RN submetido à ventilação mecânica durante a primeira semana 

de vida, permanecendo dependente de oxigênio por mais de 28 dias. 

(Bancalari, Gerhardt, 1986; Diniz, 1991). 

O pneumotórax ocorre por ruptura dos alvéolos e da pleura visceral 

devida ao aumento brusco da pressão intra-alveolar; o diagnóstico foi 

suspeitado quando o RN apresentou súbita taquicardia ou taquidispnéia com 

retração costal e piora do estado geral com ou sem cianose, e foi confirmado 

por radiografia simples de tórax (Goshi, 1991; Maksoud, 2002).  
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O diagnóstico de persistência do canal arterial (PCA) foi considerado 

quando se encontrou, registrada no prontuário, a avaliação cardíaca 

realizada pelo setor de cardiologia por meio de ecocardiografia. 

Para o diagnóstico da retinopatia da prematuridade considerou-se o 

registro da realização do exame de fundo de olho pelo setor de oftalmologia 

neonatal.  

A plaquetopenia foi considerada o número de plaquetas inferior a 100 

mil/mm3 (Segel, 1995).  

Hipoglicemia neonatal foi considerada a ocorrência de glicemia 

plasmática inferior a 40 mg/dL nas primeiras horas de vida (Ramos, 

Rodrigues, 1991; Haro, Lyra, 2002).  

Hiperglicemia neonatal foi diagnosticada como glicose no sangue total 

superior a 125 mg/dl (Falcão, 2002). 

Para diagnóstico de enterocolite necrosante foram considerados os 

estágios de Bell (1978) modificados por Walsh, Kliegman (1986) 

caracterizados como: estádio I - suspeita de enterocolite com quadro de 

distensão abdominal moderada, vômitos, sangramento intestinal e exame 

radiológico apresentando dilatação intestinal; estádio II A - doença leve com 

dilatação e pneumatose intestinal; estádio II B - doença moderada com 

sinais sistêmicos de acidose metabólica e trombocitopenia com presença de 

gás em veia porta ou ascite; estádio III A - doença grave com peritonite 

generalizada e sinais de choque séptico e, estádio III B – presença de 

perfuração intestinal e pneumoperitônio.  
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O diagnóstico de sepse neonatal foi caracterizado pela hemocultura 

positiva ou presença de foco infeccioso com dois ou mais dos seguintes 

achados: hipertermia, hipotermia, taquicardia, taquipnéia, anormalidades na 

contagem de leucócitos, leucopenia (< 5mil leu/mm3) ou leucocitose (> 20 

mil leu/mm3) e anormalidade da coagulação. (Ferfebaun, Vaz, 1991; Krebs 

et al., 2002). 

Para o diagnóstico de hemorragia intracraniana (HIC) consideraram-se 

os casos que tinham este diagnóstico no exame de ultra-sonografia 

transfontanelar ou menção a esta ocorrência nos dados de necropsia, 

interessando apenas a presença ou ausência desta hemorragia, não sendo 

considerada, para análise dos resultados, sua classificação quanto ao grau. 

Cerca de 90% das hemorragias cranianas peri e intraventriculares ocorrem 

nas primeiras 72 horas de vida, e até o sétimo dia de vida, aproximadamente 

97% dos casos são diagnosticados pela ultra-sonografia (Plese, Olivi, 1991; 

Plese et al., 2002). 

A avaliação neurológica do recém-nascido foi realizada nas primeiras 

24 horas de vida e classificada como normal ou anormal. Consta da 

observação detalhada do tono, postura, simetria dos movimentos e resposta 

a estímulos. Foi realizada pesquisa dos reflexos básicos: plantar, palmar, 

Moro, sucção, sucção persecutória, tônico do pescoço (Magnus - De Klejn), 

extensão cruzada, tendíneos profundos, marcha reflexa. Nível de 

consciência, alerta ou deprimido (Sucupira, Zuccolotto, 2002).  

O relatório do Serviço de Verificação de Óbito foi analisado em todos 

os casos em que houve óbito dos recém-nascidos.  
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4.2.4  Análise Estatística 

 

Os casos foram classificados em dois grupos, de acordo com o fluxo da 

onda a na dopplervelocimetria do ducto venoso no dia do parto: 

Grupo A: Fluxo ausente ou reverso 

Grupo B: Fluxo positivo 

 

Submeteram-se à análise univariada, comparando-se os grupos A e B, 

as seguintes variáveis: 

- idade gestacional no dia do parto (semanas); 

- peso do recém-nascido (gramas); 

- classificação do recém-nascido segundo a adequação do peso à 

idade gestacional (PIG; não PIG); 

- índice de Apgar de 1º minuto (< 3; ≥ 3); 

- índice de Apgar de 5º minuto (< 7; ≥ 7); 

- valor do pH < 7,20 (sim; não); 

- valor do BE < - 12 (sim; não); 

- necessidade de intubação orotraqueal durante a internação (sim; 

não); 

- encaminhamento à UTI (sim; não); 

- doença das membranas hialinas (sim; não); 
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- hemorragia pulmonar (sim; não); 

- displasia broncopulmonar (sim; não); 

- pneumotórax (sim;não); 

- persistência do canal arterial (sim; não); 

- hemorragia intracraniana (sim; não); 

- convulsão (sim; não); 

- avaliação neurológica anormal em 24 horas de vida (sim; não); 

- sepse (sim; não); 

- enterocolite necrosante (sim; não); 

- retinopatia da prematuridade (sim; não); 

- plaquetopenia (sim; não); 

- hipoglicemia (sim; não); 

- hiperglicemia (sim; não); 

- tempo de internação dos RNs (dias); 

- ocorrência de óbito (sim; não); 

- intervalo de tempo entre o nascimento e o óbito (dias) 

- causas do óbito 

 

Todas as variáveis citadas foram submetidas a estudos comparativos. 

Foram utilizados os Testes de Qui-Quadrado e Exato Fisher para as 
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variáveis classificatórias (Box et al.,1978), e o teste de Mann-Whitney U foi 

utilizado para a comparação das variáveis contínuas ou discretas. A 

probabilidade de significância adotada foi a de 0,05.  

 

 

4.2.5  Caracterização das gestações  

 

4.2.5.1  Dados relativos ao período pré-natal 

 

A média de idade das 103 gestantes foi 30 anos (desvio-padrão de 6,7 

anos); a maioria 55 (53,4%) das gestantes era de cor branca e 39 (37,9%) 

gestantes eram primigestas. 

Com relação às intercorrências na gestação que indicaram a avaliação 

da vitalidade fetal, observaram-se 68 (66%) casos de síndromes 

hipertensivas, 12 (11,6%) de restrição de crescimento fetal, 5 (4,8%) de 

síndrome de anticorpos antifosfolípides e 18 (17,5%) de outras doenças, tais 

como: lúpus, cardiopatias, nefropatias e diabetes. 
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4.2.5.2  Dados relativos à dopplervelocimetria das artérias 
umbilicais, artéria cerebral média e ducto venoso no dia 
do parto 

 

Quanto à análise da dopplervelocimetria das artérias umbilicais e do 

ducto venoso observou-se diferença significativa entre os grupos, não sendo 

observada diferença para os valores de índice de pulsatilidade da artéria 

cerebral média pois todos os casos apresentavam centralização de fluxo 

sangüíneo (Tabela 1). 

 

Tabela 1–  Apresentação das médias, desvios-padrão e medianas da 
dopplervelocimetria das artérias umbilicais, ACM e DV no dia do parto 
nos grupos A (20 casos) e B (83) - HCFMUSP – janeiro de 1997 a 
dezembro de 2004 

 

 GRUPO A  GRUPO B 
Variavéis 

Média DP Média DP 
 

IP AU 4,81 1,98 3,12 1,26  0,001 

IP ACM 1,08 0,18 1,18 0,24  0,07 

IPV DV 2,44 0,55 0,86 0,31  <0,001 

*Teste t de Student, AU (artérias umbilicais) 

 

A avaliação do fluxo sangüíneo nas artérias umbilicais no dia do parto 

demonstrou que o grupo A apresentou maior número de casos de diástole 

reversa 15/20 (75%) que o grupo B, 27/83 (32,5%). A porcentagem de DZ foi 

25% (5/20) no grupo A e 67,5% (56/83) no grupo B com p= 0,001.  
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4.2.5.3  Dados relativos ao parto 

 

Todos os partos deste estudo foram cesareanos. 

Em 91 (88,4%) casos a indicação da interrupção da gestação foi devida 

à alteração da vitalidade fetal, em 8 (7,8%) devida à doença materna grave, 

e em 4 (3,9%) à presença de maturidade fetal.  
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A amostra inicial foi composta por 106 RNs, sendo excluídos três cujos 

prontuários não foram encontrados pelo setor de arquivo médico. A amostra 

final de 103 RNs foi dividida em dois grupos classificados de acordo com o 

fluxo da onda a na dopplervelocimetria do DV no dia do parto (Anexo C), 

sendo: 

Grupo A: 20 casos (quatro com fluxo ausente e 16 com fluxo reverso); 

Grupo B: 83 casos com fluxo positivo. 
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5.1  Dados relativos ao período neonatal  

 

Não se observou diferença estatisticamente significante na 

comparação da idade dos recém-nascidos dos dois grupos. Quanto ao peso 

de nascimento, a média foi 1.052g (407 – 2.320 g) e houve diferença 

estatística entre os grupos (Tabela 2). 

 

 

Tabela 2 –  Médias e desvios-padrão (DP) de idade gestacional (IG) no parto e 
peso de nascimento nos grupos A e B – HCFMUSP – janeiro de 1997 a 
dezembro de 2004 

 

GRUPO A GRUPO B 
Variáveis 

Média DP Média DP  
p* 

IG (sem) 30,0 3,01 30,9 2,77  0,234 

PESO(g) 831,2 233,4 1105 432,3  <0,001 

*Teste t de Student 
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Quanto à adequação do peso dos RNs à idade gestacional no 

nascimento, foram observados 77/103(74,8%) RNs pequenos para a idade 

gestacional (PIG), sendo encontrados 17/20(85,0%) no grupo A e 

60/83(72,2%) no grupo B; não foi observada diferença estatisticamente 

significante entre os grupos (p = 0,14) (Gráfico 1).  

 

Gráfico 1 –  Distribuição dos casos no grupo A (20) e no grupo B (83), segundo a 
freqüência de RNs pequenos para a idade gestacional (PIG)– 
HCFMUSP - janeiro de 1997 a dezembro de 2004 
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A avaliação dos índices de Apgar de primeiro minuto de vida 

evidenciou maior freqüência de Apgar inferior a 3 no grupo A, 17/20(85,0%). 

Valores de Apgar de quinto minuto inferiores a 7 ocorreram em 9/20(45,0%) 

dos RNs do grupo A e em 9/83(10,8%) do grupo B. Comparando-se os 

grupos, observou-se diferença estatisticamente significante para os índices 

de Apgar de primeiro e quinto minutos (Gráfico 2) 

 

Gráfico 2 –  Distribuição dos casos segundo os índices de Apgar de primeiro 
minuto inferior a 3 e de quinto minuto inferior a 7 nos grupos A e B- 
HCFMUSP – janeiro de 1997 a dezembro de 2004 
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Os valores de pH e BE do sangue das artérias umbilicais foram 

avaliados em 16/20 (80,0%) casos do grupo A e em 61/83 (73,5%) do grupo 

B, em um total de 77 casos. As médias dos valores de pH entre os grupos 

foram estatisticamente diferentes, observando-se para o grupo A média de 

7,08 e para o grupo B, 7,19 (p < 0,001). As médias dos valores de BE 

também foram significativamente distintas, com -13,8 para o grupo A e - 9,22 

para o grupo B (p < 0,001). 

A comparação estatística entre os dois grupos quanto aos valores de 

pH < 7,20 e BE < - 12, demonstrou diferenças significantes entre os dois 

grupos. A freqüência de acidose (pH < 7,20) foi superior no grupo A, 

apresentando 15/16(93,8%) casos (p < 0,001), assim como os valores de BE 

< -12 10/16 (62,5%) casos, p = 0,004 (Gráfico 3) 

 

Gráfico 3 -   Distribuição dos casos segundo os valores de pH < 7,20 e BE < -12 
do sangue da artéria umbilical ao nascimento grupos A (16 casos) e 
B (61) - HCFMUSP – janeiro de 1997 a dezembro de 2004 
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A utilização de incubadora para os RNs foi necessária em 93,2% 

(96/103), sendo 100% no grupo A e 91,6% (76/83) no grupo B; não houve 

diferença entre os grupos (p = 0,34). Quanto à necessidade de UTI neonatal 

observou-se uma freqüência de 81,5% (84/103), e na avaliação entre os dois 

grupos não houve diferença significante (p = 0,11). Para a necessidade de 

intubação orotraqueal (IOT), constatou-se que a freqüência geral foi de 

58,2% (60/103) dos casos. O grupo A apresentou 100% (20) RNs com 

necessidade de IOT, demonstrando diferença significante quando 

comparado ao grupo B (p = 0,001) (Gráfico 4) 

 

Gráfico 4 -  Distribuição dos casos nos grupos A e B, segundo a necessidade de 
incubadora, UTI neonatal e de intubação orotraqueal (IOT)- 
HCFMUSP- janeiro de 1997 a dezembro de 2004 
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Na análise das complicações pulmonares observou-se uma freqüência 

de 12/103 (11,7%) casos de hemorragia pulmonar, com 40% no grupo A, 

notando-se diferença estatisticamente significante entre os dois grupos (p = 

0,03). As demais complicações apresentaram distribuição semelhante na 

comparação entre os dois grupos. A freqüência geral de doença da 

membrana hialina foi 51/103 (49,5%) casos, de displasia broncopulmonar 

12/78 (15,4%) e de pneumotórax 9/103 (8,7%). Comparando-se os grupos 

não foi observada diferença significante, com p= 0,12; p= 0,29 e p= 1,00 

respectivamente (Gráfico 5) 

 

Gráfico 5 -   Distribuição dos casos nos grupos A e B, de acordo com o 
diagnóstico de doença das membranas hialinas(DMH), hemorragia 
pulmonar, pneumotórax e displasia broncopulmonar - HCFMUSP- 
janeiro de 1997 a dezembro de 2004 
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A freqüência de enterocolite necrosante foi de 9/103 (8,7%) casos, e a 

freqüência de sepse foi de 39/103 (37,9%), não havendo diferença 

estatisticamente significante na comparação entre os dois grupos, com p = 

1,00 e p = 0,82 respectivamente (Gráfico 6). 

 

Gráfico 6 –  Distribuição dos dois grupos, segundo as ocorrências de enterocolite 
necrosante e de septicemia - HCFMUSP - janeiro de 1997 a 
dezembro de 2004 
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A avaliação de alterações metabólicas constituiu-se da análise das 

ocorrências de hipoglicemia, hiperglicemia e hipocalcemia. Com relação às 

alterações da coagulação, analisou-se a ocorrência de plaquetopenia. As 

freqüências gerais foram: para hipoglicemia 64/103 (62,1%) casos, para 

hiperglicemia 13/103 (12,6%) e para plaquetopenia 44/103 (42,7%) casos. 

Comparando-se os dois grupos observou-se freqüência estatisticamente 

superior de plaquetopenia (p = 0,02) e de hipoglicemia (p = 0,01) no grupo A. 

Não houve diferença entre os grupos quando avaliadas as freqüências de 

hiperglicemia (p = 0,12) (Gráfico 7). 

 

Gráfico 7 -  Distribuição dos casos nos grupos A e B, quanto às freqüências de 
hipoglicemia, hiperglicemia e plaquetopenia - HCFMUSP - janeiro de 
1997 a dezembro de 2004 
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A freqüência geral de convulsão foi de 11/103(10,7%) casos, sendo 

4/20 (20%) no grupo A. Não se observou diferença estatística quando 

comparada ao grupo B, 7/83 (8,43%) casos, p = 0,21. 
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Após 24 horas de vida foi realizada avaliação neurológica em 93/103 

(90%) RNs, 16 pertencentes ao grupo A, e 77 ao grupo B. Observou-se que 

o grupo A apresentou maior freqüência de exame neurológico anormal 3/16 

(18,7%), comparado ao grupo B onde se observaram 10/77(12,9%) casos, 

porém sem diferença estatistica entre os grupos, (p = 0,69).  

O estudo da ocorrência de hemorragia intracraniana foi realizado 

através da ultra-sonografia transfontanelar e/ou laudo de necropsia em 

91/103 (88%) dos casos, sendo 19 do grupo A e 72 do grupo B. 

Observaram-se 29/91 (31,9%) como freqüência geral para essa doença, e o 

grupo A apresentou a maior freqüência, com diferença estatisticamente 

significante entre os dois grupos (p = 0,02) (Gráfico 8). Verificaram-se 20 

(68,9%) casos de hemorragia intracraniana leve, graus I e II, e nove casos 

(31%) de hemorragia intracraniana grave, graus III e IV. 

 

Gráfico 8 –  Distribuição do grupo A (19 casos) e do grupo B (72), quanto à 
ocorrência de hemorragia intracraniana - HCFMUSP - janeiro de 
1997a dezembro de 2004 
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A avaliação da presença de retinopatia da prematuridade foi realizada 

em 57 dos 77 RNs que permaneceram vivos após quatro semanas do 

nascimento, sete casos do grupo A e 50 do grupo B. Encontrou-se uma 

freqüência geral de 23/57(40,3%) casos, sendo 3/7(42,8%) no grupo A, e 

20/50 (40,0%) no grupo B; na análise dos grupos não se observou diferença 

significativa ( p = 0,59).  

A persistência do canal arterial foi avaliada em 68/103(66%) casos, 15 

do grupo A e 53 do grupo B. Observou-se freqüência geral de 39/68 (57,4%), 

sendo 9/15(60,0%) casos no grupo A e 30/53(56,6%) no grupo B. O estudo 

estatístico não encontrou diferença significante entre os grupos (p = 0,81).  

Em relação ao óbito pós-natal observou-se uma freqüência de 

34%(35/103), sendo significativamente maior no grupo A, 65%(13/20), do 

que no grupo B, p = 0,001. (Gráfico 9). 

 

Gráfico 9 – Distribuição dos casos no grupo A e no grupo B, segundo a 
ocorrência de óbito neonatal - HCFMUSP - janeiro de 1997 a 
dezembro de 2004 
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Avaliando-se os 35 casos de óbito, observou-se que no grupo A houve 

maior freqüência de óbitos até o sétimo dia de vida, 12/13 (92,3%) casos, 

não ocorrendo nenhum óbito depois de 28 dias. No grupo B os óbitos foram 

mais freqüentes após 28 dias de vida 10/22 (45,4%). Essas diferenças entre 

os grupos foram estatisticamente significantes, p = 0,007. (Gráfico 10).  

 

Gráfico 10 –  Distribuição dos óbitos no grupo A (13 casos) e no grupo B (22), 
segundo o tempo (dias) decorrido entre o nascimento e o óbito - 
HCFMUSP - janeiro de 1997 a dezembro de 2004 
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O período médio de permanência dos 103 RNs no berçário foi de 43 

dias. Na comparação entre os grupos, os RNs do grupo B (83) 

permaneceram internados no berçário por período superior aos RNs do 

grupo A (20) com p = 0,003.  

Excluindo-se da análise os 35 RNs que foram a óbito, não se observou 

diferença entre os grupos em relação ao tempo de internação ( p = 0,29) 

(Tabela 3). 

 

Tabela 3 –  Distribuição dos grupos A e B quanto ao tempo de permanência no 
berçário - HCFMUSP - janeiro de 1997 a dezembro de 2004 

 

GRUPO A GRUPO B 

Permanência(d) 

Média DP Mediana Média DP Mediana 

p 

Com óbitos 23,8 28,5 5,8 47,6 36,9 42,0 0,003

Sem óbitos 59,8 15,4 55,0 54,6 35,1 52,0 0,29 

Teste de Mann-Whitney U, DP (desvios-padrão) 
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Os laudos de necropsia demonstraram maior freqüência de 

insuficiência respiratória 85,7% (30/35) dos casos, conseqüente a 

complicações pulmonares, como: doença das membranas hialinas, 

condensação pulmonar, pulmão de choque, hemorragia pulmonar, 

broncopneumonia, atelectasia, enfisema e bronquiolite necrosante. Em 

14,2% (5/35) dos casos houve choque séptico. Verificou-se em 20% (7/35) 

dos casos associação com edema cerebral e hemorragia intracraniana. 
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A insuficiência placentária grave tem sido associada a muitos 

resultados neonatais adversos que são, em sua maioria, conseqüência da 

restrição de crescimento fetal, da baixa oferta de oxigênio e da 

prematuridade relacionadas a esses casos. Muitos pesquisadores avaliam 

que a decisão do parto prematuro, quando existem fetos com restrição de 

crescimento e insuficiência placentária grave, é um assunto ainda complexo, 

sendo necessários estudos de observação e de intervenção que completem 

lacunas no conhecimento atual e direcionem abordagens unificadas no 

acompanhamento dessas gestações (Müller et al., 2002; Baschat, 2004; 

Maulik, 2006).  

As gestações que cursam com diástole zero ou reversa nas artérias 

umbilicais apresentam alterações na circulação fetal, com fluxo preferencial 

para o ducto venoso, visando a proteção dos órgãos nobres. Existem poucas 

informações sobre complicações neonatais que podem ser específicas 

nesses casos, porém evidências preliminares sugerem que o estudo do 

território venoso melhoraria muito a previsão dos resultados neonatais.  

É importante verificar se a intervenção baseada na anormalidade do 

fluxo venoso apresentaria melhores resultados neonatais. Há uma década, o 

estudo da dopplervelocimetria do ducto venoso tem demonstrado grande 

relevância na predição da mortalidade perinatal e de complicações graves. A 

alteração do fluxo venoso está muito associada à acidose ao nascimento, 
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visto que este vaso é o último a se alterar na seqüência da resposta 

hemodinâmica fetal à hipoxia.  

O presente estudo avaliou a relação entre o fluxo no ducto venoso no 

dia do parto e os resultados neonatais a fim de contribuir com as pesquisas 

que buscam informações adicionais para auxiliar na decisão do melhor 

momento para interrupção das gestações com DZ e RCF, especialmente 

antes de 32 semanas. 

Considerando que a amostra inicial foi composta de 106 casos que 

preencheram os critérios de seleção, a perda de três (2,8%) casos, que não 

foram localizados pelo Arquivo Médico, pode ser considerada muito 

pequena, permitindo assim suficiente análise dos resultados.  

A possibilidade de se investigar o fluxo no ducto venoso em 103 

gestações com insuficiência placentária grave, constituindo casuística 

considerável em relação às descritas na literatura, deve ser ressaltada neste 

estudo.  

A análise retrospectiva dos casos deve-se ao fato de que, neste 

Serviço, desde a comprovação da associação entre valores de pH no 

nascimento e valores do IPV do DV em gestações com DZ, passou-se a 

propor conduta resolutiva, nos casos em que o IPV do DV apresenta valores 

de 1,0 a 1,5, com a utilização prévia de corticoterapia antenatal. Valores 

superiores a 1,5 ou apresentando fluxo ausente ou reverso no DV não são 

mais verificados deste então, exceto nos casos já admitidos com esse 

diagnóstico, que são raros. 
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Buscou-se uniformizar o máximo possível os grupos quanto ao grau de 

insuficiência placentária, incluindo apenas os casos de DZ e DR, como o 

fizeram Müller et al. (2002); Müller et al. (2003). 

A maioria dos estudos, talvez pela pequena incidência de DZ e DR, 

inclui gestações com diagnóstico de RCF, envolvendo casos com os mais 

variados graus de insuficiência placentária, o que dificulta a adequada 

avaliação dos resultados.  

São poucas as pesquisas que investigam a relação de resultados 

perinatais com a avaliação qualitativa do fluxo no DV. Na maioria dos 

estudos são descritas análises quantitativas, valores de IPV do DV ou S/a, 

avaliados de acordo com as curvas estabelecidas pelos serviços ou com a 

curva de Hecher et al.(1994).  

É importante ressaltar que neste estudo e na literatura revisada foram 

considerados apenas os trabalhos que excluíram os casos de doenças 

fetais, cromossomopatias e gemelaridade, pois entende-se que a avaliação 

desses casos deve ser realizada de forma distinta, visto que outros fatores 

poderiam estar envolvidos nos resultados neonatais. 

Neste estudo, a média de idade gestacional no momento do parto foi 

30 semanas no grupo A e 30,9 no grupo B, não sendo observada diferença 

significativa entre os grupos. Valores de idade gestacional semelhantes são 

descritos nos estudos de Ozcan et al. (1998), Hofstaetter et al. (2002), 

Ferrazzi et al. (2002) e Müller et al.(2002). Ressalte-se que todos os estudos 

do fluxo venoso relatam altos índices de prematuridade, sendo a média de 
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idade gestacional inferior a 34 semanas, certamente porque a interrupção da 

gestação a partir desta idade, nos casos de DZ e DR, seja conduta 

preconizada em vários serviços, pois a alta sobrevida desta faixa de idade 

gestacional não justificaria os riscos de hipoxia e óbito fetal (Jensen et al., 

1999; Hartung et al., 2005).  

A média de idade gestacional semelhante, observada nos dois grupos 

deste estudo, permitiu que a análise da associação entre os resultados 

neonatais e a dopplervelocimetria do ducto venoso fosse realizada sem 

interferência deste parâmetro.  

A média de peso dos RNs foi 1.052g, achado semelhante aos da 

literatura, que descrevem peso variando entre 908g e 1.581g para casos de 

DZ ou DR (Pattinson et al., 1993; Battaglia et al., 1993; Francisco, 1998; 

Müller et al., 2002, Carvalho et al., 2004). Houve diferença significativa entre 

os grupos A e B em relação à média de peso. O grupo A apresentou peso 

inferior, possivelmente devido ao maior comprometimento do quadro clínico 

fetal que pode sugerir maior tempo de exposição ou mesmo maior gravidade 

da insuficiência placentária e, conseqüentemente, maior deficiência na 

nutrição fetal. Baschat et al. (2000b), Müller et al. (2002) e Shuwarze et al. 

(2005), de forma semelhante, descrevem menor peso ao nascimento nos 

casos com fluxo anormal do ducto venoso.  

A freqüência de RNs pequenos para a idade gestacional foi semelhante 

nos dois grupos. A freqüência geral foi alta (74,8%), o que não surpreende, 

pois a literatura relata ocorrência de restrição de crescimento fetal variando 
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de 60% a 100% nos casos de DZ e DR (Rochelson et al 1987; Yamamoto et 

al., 2000; Ferrazzi et al., 2002; Gerber et al., 2005; Hartung et al., 2005)  

Neste estudo, o diagnóstico clínico de asfixia, por meio dos valores de 

Apgar e de acidose ao nascimento, foram condições mais freqüentes no 

grupo com fluxo ausente ou reverso no ducto venoso. 

Embora, isoladamente, o índice de Apgar não seja mais aceito para 

definir asfixia, é considerado ainda um de seus indicadores por sua fácil 

aplicação. A proporção de casos com valores de Apgar de primeiro minuto 

inferior a 3 e de quinto minuto inferior a 7 foi significativamente maior no 

grupo A, o que coincide com a maioria dos estudos, onde o fluxo anormal no 

DV relaciona-se com os menores índices de Apgar (Hofstaetter et al., 1996; 

Yaman et al.,1997; Ozcan et al., 1998; Baschat et al., 2000b; Andrade et al., 

2002; Müller et al., 2002; Soregaroli et al., 2002). Baixos valores de Apgar no 

primeiro minuto ocorrem devido à freqüência cardíaca inferior a 100 

batimentos por minuto, freqüência respiratória irregular ou ausente e cianose 

e relacionam-se com o grau de redução do pH no sangue do cordão 

umbilical (Araújo, Diniz, 2002; Calil, Chia , 2002).  

Foi possível a obtenção do pH do sangue do cordão umbilical em 77 

casos e o grupo A apresentou valores significativamente inferiores de pH e 

BE quando avaliadas as médias dos dois grupos. Quando considerados os 

valores de pH inferiores a 7,20 e de BE inferiores a -12, os grupos também 

se mostraram diferentes: 93,8% casos com pH inferior a 7,20 no grupo A e 

36,1% no grupo B. Vários estudos demonstram que existe relação entre as 

anormalidades do fluxo do DV, seja em avaliações quantitativas (IPV ou S/a) 
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ou qualitativas (avaliação da onda a), e maior freqüência de acidose ao 

nascimento (Yaman et al., 1997, Francisco, 1998; Baschat et al., 2000b; 

Andrade et al., 2002; Müller et al., 2002; Sá et al., 2003; Müller et al., 2003; 

Baschat et al., 2004; Carvalho et al., 2004, Francisco et al., 2006).  

A necessidade de intubação orotraqueal foi de 100% no grupo A e 

48,1% no grupo B; fato bem compreendido porque no grupo A ocorreram 

também menores índices de Apgar e pH, demonstrando asfixia mais grave. 

Da mesma forma, Soregaroli et al. (2002) e Figueiras et al. (2003) 

descrevem maior necessidade de intubação nos casos com fluxo anormal do 

ducto venoso. Müller et al. (2002) também relatam 70% de necessidade de 

intubação no grupo com fluxo ausente ou reverso no ducto venoso. 

A utilização de incubadora e de UTI neonatal pelos RNs deste estudo 

foi alta, 93,2% e 81,5%, respectivamente. Estes achados são comuns em 

estudos de gestações com DZ e DR que, na maioria dos casos, cursam com 

prematuridade, baixo peso e comprometimento da oxigenação fetal. Na 

literatura encontram-se descrições de utilização de UTI neonatal que variam 

de 45,5% a 100% (Kardorp et al., 1994; Todros et al., 1996, Wang et al., 

1998; Figueiras et al., 2003).  

Neste estudo a freqüência de displasia broncopulmonar foi (15,7%), 

valor pouco superior aos 11,7% encontrados em pesquisa realizada no 

Berçário Anexo à Maternidade e descrito por Leone et al. (2002). Baschat et 

al. (2000b) observam freqüência de 16,5%, estudando 121 casos com RCF, 

DZ ou DR e Horbar et al. (2001) descrevem freqüência de 31,5%, na análise 

de RNs com idade inferior a 34 semanas. Sabe-se que a incidência dessa 
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doença tem aumentado paralelamente à taxa de sobrevida dos neonatos em 

cuidados intensivos, é estimada em 4 a 40%, podendo atingir 70% em RNs 

com peso inferior a 1000g (Davidson et al., 1990; Amador, Codino-Neto, 

2004).  

Em um total de 62 casos com fluxo ausente ou reverso no ducto 

venoso, avaliados nos estudos de Ozcan et al. (1998) e de Baschat et al. 

(2000b), observa-se freqüência de 27,4% para esta complicação, 

significativamente superior aos casos com fluxo positivo. Bilardo et al. (2004) 

também descrevem maior ocorrência dessa doença nos casos com fluxo 

anormal do ducto venoso.  

Müller et al. (2002) descrevem freqüência de 18,1% de displasia 

broncopulmonar no estudo de 33 casos com DZ e DR, sendo 30% no grupo 

com fluxo ausente ou reverso do DV, e 13% no grupo com fluxo positivo, 

sem diferença significante. No presente estudo, também não se observou 

diferença entre os grupos e não houve nenhum caso de displasia 

broncopulmonar no grupo com fluxo ausente ou reverso no DV, 

provavelmente por este grupo ter apresentado alta porcentagem de óbitos 

(65%), todos ocorridos antes de 28 dias de vida; e sabe-se que esta doença 

é caracterizada pela dependência de oxigênio por período superior a 28 dias 

(Bancalari, Gerhardt, 1986; Diniz, 1991). 

A proporção de casos com DMH foi semelhante nos dois grupos, 

diferindo do estudo de Müller et al. (2002), que descrevem freqüência de 

48,4%, sendo 80% dos casos no grupo com fluxo ausente ou reverso do DV. 

A freqüência geral de DMH neste estudo foi 49,5%, considerada alta quando 
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comparada à literatura que refere freqüência em torno de 20% a 30% para 

RNs com 30 semanas de idade gestacional no nascimento (Leone, Cardoso, 

2002).  

A alta freqüência de doença das membranas hialinas pode ter ocorrido 

pela não utilização de corticoterapia antenatal nos casos avaliados neste 

estudo, por ser esta a conduta deste Serviço durante o intervalo de 

acompanhamento desses casos. E, pode-se supor que as crianças nascidas 

antes do ano 2000 não tenham recebido surfactante pulmonar na mesma 

proporção das que nasceram a partir deste ano, semelhante ao que é 

observado por Horbar et al. (2004), em estudo multicêntrico com 47.608 RNs 

internados em 341 UTIs neonatais da América do Norte, entre 1998 e 2000. 

A freqüência de hemorragia pulmonar foi de 11,7%, sendo 40% no 

grupo com fluxo ausente ou reverso no DV e 16,9% no grupo com fluxo 

positivo. Compreende-se bem esta diferença significante entre os grupos, 

pois a fisiopatologia dessa doença está relacionada à falência do ventrículo 

esquerdo, geralmente causada pela acidose, que se mostrou bem superior 

no grupo A. Sabe-se que a falência do ventrículo esquerdo provoca aumento 

da pressão capilar pulmonar, causando ruptura de vasos e transudação, e 

está associada à prematuridade, restrição de crescimento fetal, asfixia 

perinatal, persistência do canal arterial, hemorragia intracraniana, bem como 

a distúrbios de coagulação (Corradini, 1991; Galvani, 2002). 

Não foram localizados estudos que relacionem especificamente a 

hemorragia pulmonar com o tipo de fluxo no ducto venoso . 
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O pneumotórax ocorreu em 8,7% dos casos, pouco superior aos 7,3% 

encontrados por Horbar et al. (2002), quando avaliam 3.767 RNs pré-termo, 

com média de 29 semanas.  

O pneumotórax é causado pelo aumento brusco da pressão intra-

alveolar, provocado por manobras de ressuscitação e intubação orotraqueal, 

sendo freqüênte causa de óbito em prematuros (Horbar, 2001). Duarte, 

Mendonça (2005) descrevem o pneumotórax como responsável pelos óbitos 

em 4,0% de 126 RNs prematuros e com muito baixo peso.  

Essa enfermidade é considerada importante fator associado ao 

aumento da incidência de HIC em RNs prematuros, que não possuem 

mecanismo de auto-regulação da circulação cerebral e ficam à mercê da 

pressão sistêmica (Goshi, 1991, Maksoud, 2002). 

A ocorrência dessa doença, neste estudo, não se relacionou ao tipo de 

fluxo no DV, foi semelhante nos dois grupos, permitindo avaliação da relação 

entre o fluxo no DV e a hemorragia intracraniana, sem interferência desta 

variável.  

A enterocolite necrosante ocorreu em 8,7% dos RNs deste estudo. 

Avaliando a freqüência de enterocolite nos RNs provenientes de gestações 

com DZ ou DR, Malcom et al. (1991) observam 53% desta complicação em 

estudo de 25 casos, Cabral et al. (1993) descrevem freqüência de 36%, 

Baschat et al. (2000b) verificam 6,6% e Müller et al. (2002) descrevem 6,0%. 

Bhatt et al. (2002) estudam dez casos com DZ e nove casos com DR e 
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verificam valor preditivo positivo de 52,6% (RR 30,2; OR 264) para 

enterocolite.  

A freqüência desta doença pode variar de 5% a 15% em RNs 

prematuros, sendo uma importante causa de morbimortalidade, 

especialmente entre os RNs PIG (Kirsten et al., 1999; Bernstein et al., 2000; 

Bhatt et al., 2002). No estudo de Fong et al. (1999), a incidência é de 6,5%, 

em grupo de 76 RNs com restrição de crescimento fetal. Carvalho et al. 

(2006) observam 9,7%, estudando 41 gestações com diagnóstico de 

centralização de fluxo fetal. Em estudo multicêntrico na América do Norte, 

Horbar et al. (2002) avaliam 26.007 RNs prematuros, com média de idade de 

29 semanas e encontram freqüência de 6,7%. 

Neste estudo não houve diferença entre os grupos A e B, semelhante 

ao estudo de Ozcan et al. (1998), Müller et al. (2002) e Carvalho et al. 

(2006), que também não encontram relação desta doença com a 

dopplervelocimetria do ducto venoso. Baschat et al. (2000b) e Figueiras et 

al. (2003) porém, descrevem maior risco de enterocolite para os casos com 

fluxo anormal do DV, supondo que a hipoxia grave associada à 

vasoconstricção periférica persistente possa gerar isquemia mesentérica, 

favorecendo a enterocolite. Acredita-se também que na RCF, a hipoxia 

privaria o intestino imaturo da oxigenação adequada, contribuindo para o 

desenvolvimento de enterocolite. 

 É importante ressaltar, porém, que esta é uma doença que apresenta, 

além da hipoxia perinatal, diversos fatores envolvidos na sua fisiopatologia. 

Entre outros estão a ação da arginina na produção do óxido nítrico intestinal, 
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a imaturidade gastrintestinal e imunológica, a ação do fator de crescimento 

epidérmico na regeneração celular, a colonização de bactérias 

enteropatogênicas e as lesões imunológicas provenientes da proteína do 

leite (Oliveira, Miyoshi, 2005) 

A freqüência de sepse foi alta, 37,9%, considerando que não foram 

incluídos casos com amniorrexe prematura ou infecções congênitas e todos 

os partos foram cesareanos. Não houve diferença entre os grupos A e B, 

apesar da hipótese de que a asfixia perinatal pode aumentar até oito vezes o 

risco de sepse, devido à maior necessidade de intubação orotraqueal 

(Ferfebaun, Vaz, 1991; Krebs et al., 2002; Calil, Chia, 2002).  

Este achado difere do estudo de Figueiras et al. (2003), que observam 

maior incidência desta complicação entre os casos com fluxo ausente ou 

reverso no ducto venoso. 

É provável que a alta incidência de sepse esteja relacionada à média 

de idade gestacional encontrada neste estudo, que foi de 30 semanas, e à 

restrição de oxigênio nos casos de DZ e DR, pois esta complicação é muito 

freqüente em recém-nascidos pré-termo e asfixiados (Hernández et al., 

2005).  

Horbar et al. (2001) descrevem incidência de 16,6% de sepse entre 

prematuros com IG inferior a 34 semanas e Rades et al. (2004) descrevem 

21,2% entre RNs do Berçário Anexo à Maternidade, com média de 34,5 

semanas de idade gestacional ao nascimento. Duarte, Mendonça (2005) 
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verificam que a sepse foi a principal causa de óbito neonatal em 487 RNs de 

muito baixo peso, ocorrendo em 34% dos casos. 

A hipoglicemia neonatal ocorreu com maior freqüência no grupo A, 

85% dos casos, provavelmente pela maior quantidade de RNs asfixiados, 

pois esta é uma importante causa de hipoglicemia, devida à glicólise 

anaeróbia inerente à hipoxia. Kardsdorp et al. (1994) descrevem 57% de 

hipoglicemia entre 241 RNs com DZ ou DR, e Sezik et al.(2004) observam 

maior risco de hipoglicemia em fetos com DZ ou DR (OR 1,7). Rades et al. 

(2004) descrevem 54,5% de hipoglicemia em RNs prematuros neste Serviço. 

Nos trabalhos revisados não foram encontrados dados sobre a relação entre 

essa complicação e o fluxo venoso.  

A acidose e as alterações de fluxo e pressão sangüíneas fetais causam 

aumento da secreção de catecolaminas que mobilizam os estoques de 

glicogênio hepático, que são reduzidos nos RNs prematuros e nos pequenos 

para a idade estacional. No prematuro, porque o terceiro trimestre é um 

período importante para o depósito de glicogênio hepático, e no RN PIG 

porque há menor capacidade de conversão de precursores gliconeogênicos 

em glicose (Ramos, Rodrigues, 1991; Haro, Lyra, 2002).  

A hiperglicemia ocorreu em 25% dos RNs do grupo A, e em 9,6% no B, 

não havendo diferença significante, talvez por apresentarem médias de 

idades gestacionais semelhantes no nascimento. Estudos demonstram que 

os RNs prematuros têm secreção inadequada dos hormônios reguladores da 

glicemia e aumento da resistência periférica à insulina; acredita-se que o 

estresse destes RNs promova maior liberação de adrenalina, noradrenalina, 
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cortisol e glucagon, reduzindo a insulina e causando glicogenólise e 

neoglicogênese com conseqüente aumento da glicemia (Falcão, 2002). 

A plaquetopenia foi observada em 42,7% dos casos, sendo 

consideravelmente maior no grupo A, 65% dos casos. Este grupo 

apresentou maior asfixia perinatal, e a literatura sugere que a acidose, a 

hipoxia e a hipotensão, associadas a esses casos, estimulam diretamente o 

fator antiplaquetário, causando até mesmo coagulação intravascular 

disseminada em casos mais graves (Araújo, Diniz, 2002). Na descrição de 

Hackett et al. (1987) há 31% de plaquetopenia entre 26 RNs com RCF e DZ 

ou DR; da mesma forma, Baschat et al. (2000c) relatam aumento 

significativo do risco de plaquetopenia em RNs de gestações com estas 

complicações, sugerindo um complexo ciclo vicioso entre insuficiência 

placentária, restrição de crescimento fetal, lesões vasculares e fluxo 

sangüíneo anormal. Estes autores ressaltam a necessidade de mais estudos 

nesta área, diante da importante relação entre o fluxo placentário, os graus 

de hipoxia e de acidose e o conseqüente incremento da plaquetopenia 

neonatal. 

Em 91 casos deste estudo foi possível avaliar a ocorrência de HIC por 

meio de ultra-sonografia transfontanelar ou de necropsia. 31,9% (29) dos 

casos apresentaram HIC, sendo 68,9% (20) casos de HIC leve, graus I e II, 

e 31,% (9) casos de HIC grave, graus III e IV. Horbar et al. (2002) 

descrevem freqüência de 33,7% para HIC, avaliando RNs com média de 29 

semanas e peso de nascimento até 1.500g. Spinillo et al. (2005) estudam 

266 RNs com RCF, com média idade de 32 semanas e verificam freqüência 
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de 8,3%. Rades et al. (2004), nesta Instituição, descrevem 21,2% de 

incidência de HIC em RNs pré-termos com 32,5 semanas em média, sendo 

50% desses casos nos RNs com idade gestacional inferior a 30 semanas. 

Foi previsível a alta freqüência de HIC nesta pesquisa, pois vários 

estudos indicam elevada ocorrência desse evento em RNs de gestações 

com DZ ou DR, considerando-se que a prematuridade, o baixo peso e a 

hipoxia são importantes causas para sua ocorrência (Weiss, 1992; Karsdorp 

et al., 1994; Spinillo et al., 2005). Karsdorp et al. (1994) descrevem 

freqüência de 35% de HIC em 241 RNs com DZ ou DR. Estima-se que esta 

doença ocorra em 40% a 45% em RNs com idade inferior a 35 semanas, 

com máximo de freqüência entre 26 e 32 semanas (Shankaran et al., 1996, 

Mancini et al., 1999; Plese et al., 2002).  

Apesar de não haver diferença entre os grupos quanto à avaliação 

neurológica no primeiro dia de vida e à freqüência de convulsão, a HIC foi 

significativamente maior no grupo A, com 52,6% dos casos. 

Baschat et al. (2000b) observam 8,2% de casos com HIC, em 121 RNs 

com RCF, sendo 12% desses casos no grupo com fluxo anormal no DV. 

Müller et al. (2002) observam 50% de HIC entre os casos de fluxo ausente 

ou reverso no ducto venoso, e 13% nos casos com fluxo positivo. Figueiras 

et al. (2003), Bilardo et al. (2004) e Hartung et al. (2005) também 

demonstram associação entre o fluxo anormal no DV e a maior freqüência 

de hemorragia intracraniana. Schwarze et al. (2005) descrevem 24,2% de 

HIC, porém não observam relação desta complicação com o fluxo ausente 

ou reverso no ducto venoso. 
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As causas da associação da hemorragia intracraniana com o tipo de 

fluxo no DV ficam claras quando bem entendida a sua patogênese. A HIC é 

uma doença multifatorial, dependente de alterações intravasculares, como 

as variações de fluxo e pressão sangüíneas cerebrais a que estão 

submetidos os RNs com restrição de oxigênio. Esta afecção depende de 

fatores vasculares, e os vasos de RNs imaturos são mais largos, com 

paredes finas, carentes de músculo e colágeno, ficando mais suscetíveis ao 

rompimento e às lesões hipóxico-isquêmicas. Além disso, fatores 

extravasculares, como a ausência de estroma na matriz germinativa, 

propiciam a rápida evolução de pequenos focos hemorrágicos agravando a 

doença (Plese et al., 2002).  

A incidência da hemorragia intracraniana é inversamente proporcional 

ao peso dos RNs, podendo atingir 50 a 60% entre aqueles com peso inferior 

a 1.000g; e no grupo com fluxo ausente ou reverso no DV observou-se 

menor média de peso. Também neste grupo houve maior número de casos 

de hipoglicemia e plaquetopenia, que parecem ser fatores importantes para 

o desenvolvimento de HIC (Meidell et al., 1985; Synnes et al., 2001). 

A retinopatia da prematuridade é uma doença vasoproliferativa da 

retina de etiologia multifatorial, sendo uma das principais causas de cegueira 

prevenível na infância. Os principais fatores de risco para ROP são a 

prematuridade e o baixo peso ao nascer. Outros fatores envolvidos são: 

flutuação nos níveis de oxigênio nas primeiras semanas de vida, RN 

pequeno para idade gestacional, presença de hemorragia intracraniana, 
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persistência do canal arterial, transfusões sangüíneas e sepse (Hellstrom et 

al., 2003; Graziano, Leone, 2005). 

No Berçário Anexo à Maternidade a ROP é investigada entre a quarta e 

sexta semanas de vida em todos os RNs com peso inferior a 1.500g e/ou 

idade gestacional inferior a 31 semanas, seguindo o que é recomendado 

pelo Royal College of Ophthalmologists and British Association of Perinatal 

Medicine (1996). Rades et al. (2004) encontram incidência de 24,2%, 

avaliando esta doença entre 99 RNs submetidos a parto prematuro eletivo 

com média de 32,5 semanas.  

A retinopatia da prematuridade foi avaliada em 58 RNs do presente 

estudo e encontrada em 40,3% dos casos, apresentando distribuição 

semelhante nos dois grupos. Provavelmente esta alta incidência ocorreu 

devido à média de idade gestacional e à grande proporção de RNs 

pequenos para idade gestacional. Garite et al. (2004) avaliam 30.000 RNs 

prematuros e observam maior freqüência de ROP entre os RNs PIG, quando 

pareados para uma mesma idade gestacional com RNs com peso 

adequado, sugerindo maior freqüência dessa doença nos casos com 

restrição de crescimento fetal.  

Ozcan et al. (1998) descrevem freqüência de 31,6% para retinopatia da 

prematuridade e não encontram relação com o tipo de fluxo do DV. Figueiras 

et al. (2003), entretanto, relatam maior freqüência de retinopatia da 

prematuridade nos casos com fluxo anormal do ducto venoso. 



Discussão  
  
 

86

A freqüência de persistência do canal arterial neste estudo foi 57,4%. 

No Berçário Anexo à Maternidade, a incidência é de 58,8% para RNs com 

média de 30 semanas, inferior à descrita na literatura especializada, que 

estima uma freqüência de 70% a 80% (Leone et al., 2002). Não houve 

relação entre o grupo A, sabidamente mais asfixiado, e a ocorrência de PCA, 

provavelmente porque, na literatura, a hipótese mais aceita é a de que a 

persistência do canal arterial está relacionada à prematuridade, pois a 

imaturidade muscular das arteríolas pulmonares causa diferença entre as 

pressões sistêmica e pulmonar. A asfixia perinatal é aventada como fator 

secundário que contribuiria para o atraso do fechamento do canal arterial, 

visto que a hipoxemia, acidose, hipercapnia e hipotensão, presentes nestes 

casos, causariam aumento da pressão vascular pulmonar (Leone et al., 

2002).  

A mortalidade no Berçário Anexo à Maternidade para a faixa de idade 

gestacional entre 28 e 30 semanas, nos anos de 1997 e 1998, é de 

aproximadamente 20% (Leone et al., 2002).  

Estudando a prematuridade eletiva nesta mesma Instituição, Rades et 

al. (2004) referem 13,1% de mortalidade neonatal em RNs com média de 

idade gestacional de 32,5 semanas. 

No presente estudo a mortalidade pós-natal foi de 34%, freqüência 

semelhante às descritas por Cosmi et al. (2005) que é 34,4% e por Ferrazzi 

et al. (2002) que referem 34,6% estudando 46 casos com RCF, DZ ou DR, 

com média de 29 semanas de idade gestacional. Hackett et al. (1987) 
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relatam 27% de mortalidade pós-natal em 26 gestações com DZ ou DR e 

média de idade gestacional de 32 semanas.  

Avaliando 204 casos com DZ ou DR, Yamamoto et al. (2000), neste 

Serviço, descrevem 22,1% de mortalidade neonatal. Franzin et al. (2001) 

observam 77,7%(7/9) de DZ ou DR entre os óbitos pós-natais no estudo de 

32 fetos com centralização de fluxo, e Gerber et al. (2005) encontram 18,8% 

de óbito neonatal, avaliando 69 casos de DZ ou DR.  

A maior mortalidade no grupo com fluxo ausente ou reverso do DV 

(65%) coincide com a literatura que demonstra maior freqüência de óbito nos 

casos que apresentam anormalidade do fluxo no ducto venoso tanto em 

gestações com DZ e DR como naquelas com fluxo anormal, porém positivo, 

nas artérias umbilicais (Yaman et al.,1997; Ozcan et al., 1998; Baschat et al.; 

2000b; Andrade et al., 2002; Müller et al., 2002; Hofstaetter et al., 2002; 

Ferrazzi et al., 2002; Figueiras et al., 2003; Müller et al., 2003; Bilardo et al., 

2004; Hartung et al., 2005; Cosmi et al., 2005; Carvalho et al., 2006).  

Baschat et al. (2000b) descrevem 6,6% (8/121) de mortalidade pós-

natal em 121 casos com RCF, sendo 17 com DZ e 38 com DR. Destes 

óbitos, 5,7% (7/121) ocorreram entre os 50 casos com fluxo anormal no 

ducto venoso. 

Oscan et al. (1998) referem 22,2% de mortalidade pós-natal em estudo 

de 19 casos com RCF sendo 12 com DZ ou DR, observam maior 

mortalidade no grupo com fluxo ausente ou reverso no ducto venoso. 

Avaliando 33 gestações com DZ e DR, 23 com fluxo positivo no DV e 10 
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com fluxo ausente ou reverso, Müller et al. (2002) referem 6,1% de 

mortalidade neonatal. Estes autores ressaltam que o fator determinante para 

a baixa mortalidade encontrada foi a média de 32 semanas de idade 

gestacional. 

Müller et al. (2003) observam 15,3% de óbitos pós-natais entre os 13 

casos com fluxo ausente ou reverso do ducto venoso, e no estudo de Bilardo 

et al. (2004) há 11,4% de mortalidade neonatal, sendo 29% entre os RNs 

que apresentavam fluxo ausente ou reverso no ducto venoso antes do parto.  

Neste estudo, a mortalidade neonatal foi superior à encontrada na 

maioria dos estudos, certamente devido à maior gravidade dos casos, à 

baixa idade gestacional, e por terem sido incluídas apenas gestações com 

DZ ou DR. 

Quanto ao momento da ocorrência dos 35 óbitos verificados neste 

estudo, observou-se que no grupo A, 92,3% dos casos ocorreram até sete 

dias de vida, sendo caracterizados como óbitos neonatais precoces. Este 

tipo de óbito reflete as condições intra-uterinas e a assistência ao parto; está 

muito relacionado aos RNs prematuros e de muito baixo peso. Philip (1995) 

demonstra que entre RNs de muito baixo peso, o óbito ocorre em 65% dos 

casos nas primeiras 24 horas, 19% entre um e sete dias, 8% entre oito e 28 

dias e 9% após 28 dias. Duarte, Mendonça (2005) descrevem 8,3% de 

mortalidade neonatal precoce e 2,9% tardia em RNs com peso de 

nascimento inferior a 1.500g.  
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Não se observou nenhum caso de óbito após 28 dias no grupo A, 

sendo as mortalidades neonatal tardia e pós-natal mais freqüentes no grupo 

B. Acredita-se que o óbito tardio esteja mais relacionado às complicações e 

às intervenções necessárias nos casos que sobrevivem por mais tempo.  

Muitos estudos citam a prematuridade e o baixo peso como os fatores 

mais importantes para a mortalidade em casos de DZ e DR, porém neste 

estudo, constatou-se que, apesar de a idade gestacional e a freqüência de 

RNs PIG terem sido semelhantes nos dois grupos, a mortalidade foi bem 

mais elevada no grupo A, demonstrando que a gravidade do quadro clínico 

decorrente da hipoxia pode ser considerada determinante para a maior 

freqüência de óbito nestes casos. 

Para adequada avaliação do tempo de internação de cada grupo foram 

excluídos os óbitos, não sendo observada diferença para esta variável.  

Como causa básica da morte observaram-se complicações pulmonares 

em 85,7% dos casos e choque séptico em 14,3%. A hemorragia 

intracraniana esteve presente em 20% de todos os casos que foram a óbito. 

As complicações pulmonares, hemorrágicas e infecciosas coincidem com as 

principais causas de óbito neonatal encontradas nos estudos de RNs 

prematuros e de muito baixo peso. Tommiska et al. (2001) observam que as 

principais causas de óbito entre RNs com peso de nascimento inferior a 

1000g são: doença das membranas hialinas (29%), hemorragia intracraniana 

(15%) e infecção (7,5%).  
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Duarte, Mendonça (2005) estudam as causas de morte em RNs de 

muito baixo peso em quatro maternidades do município do Rio de Janeiro, e 

observam como causas mais freqüentes a sepse (34%), a doença das 

membranas hialinas (27%), a hemorragia pulmonar (11%) e a asfixia 

perinatal (10,3%). 

Neste estudo, a morbidade e a mortalidade foram consideravelmente 

maiores no grupo que apresentou fluxo ausente ou reverso no DV no dia do 

parto, demonstrando condição mais grave e prognóstico pior para estes 

RNs.  

Analisando-se estes resultados, pode-se compreender melhor a 

importância da relação entre as alterações no fluxo venoso fetal e os 

resultados perinatais adversos, não sendo aconselhável aguardar que o 

fluxo no ducto venoso torne-se ausente ou reverso para indicar-se o parto 

em gestações com insuficiência placentária grave. 

Pesquisas futuras que utilizem apenas casos com fluxo positivo no 

ducto venoso poderão fornecer valores de IPV do DV e curvas de predição 

para os principais resultados adversos, orientando o momento mais 

adequado para resolução de gestações com diástole zero e restrição de 

crescimento fetal, especialmente entre 26 e 32 semanas. Desta forma, 

acredita-se que será possível a redução da alta incidência de mortalidade e 

das graves seqüelas da hipoxia intra-uterina, promovendo considerável 

melhora do prognóstico a longo prazo desses recém-nascidos. 
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Pode-se concluir que, à avaliação da dopplervelocimetria do ducto 

venoso em gestações com diástole ausente ou reversa nas artérias 

umbilicais, a presença de fluxo ausente ou reverso na onda a na 

dopplervelocimetria do ducto venoso no dia do parto: 

 

1. Não se associou aos seguintes resultados pós-natais: 

-  idade gestacional no dia do parto; 

-  incidência de RNs PIG; 

-  incidência de RNs MBP; 

-  doença das membranas hialinas; 

-  persistência do canal arterial; 

-  convulsão; 

-  avaliação neurológica anormal nas primeiras 24 horas de vida; 

-  sepse; 

-  enterocolite necrosante; 

-  retinopatia da prematuridade; 

-  tempo de internação (excluídos os óbitos). 
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2.  Relacionou-se à maior freqüência dos seguintes resultados: 

-  menor peso ao nascimento;  

-  menores índices de Apgar de 1º e 5º minutos; 

- menores valores de pH e BE no sangue de artérias umbilicais ao 

nascimento;  

-  maior necessidade de intubação orotraqueal;  

-  maior incidência de hipoglicemia; 

-  maior incidência de plaquetopenia; 

-  maior freqüência de hemorragia intracraniana; 

-  maior freqüência de hemorragia pulmonar;  

-  maior freqüência de óbito pós-natal. 

 

 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anexos 
 



Anexos  
  
 

95

Anexo A1 
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Anexo A2 
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Anexo B 

 

Instrumento de coleta de dados 
 

Nome: __________________________________________________ 
RGHC mãe____________________ RGHC RN__________________ 
Idade:_________Cor branca / não branca 
Paridade:______Gesta ______Aborto______ 
Doenças na gestação atual__________________________________ 
Idade gestacional                 DUM            US 
        
Diástole zero         sim / não                        IP Artéria Umbilical______ 
Diástole reversa    sim / não                        IP ACM  _________ 
Centralização        sim / não 
IPV Ducto venoso_____ Fluxo onda a Positivo(  )Ausente(  )Reverso(  ) 
 
Tipo de Parto    Normal (  )   Cesárea (  )  Indicação:_____________ 
Peso______g   Apgar 1° min_____5°_____          pH_____BE_____ 
 
PIG                                                                                           sim / não 
MBP                                                                                         sim / não 
IOT                                                                                           sim / não 
UTI                                                                                           sim / não 
Doença das membranas hialinas                                           sim / não 
Hemorragia pulmonar                                                             sim / não 
Displasia broncopulmonar                                                      sim / não 
Pneumotórax                                                                           sim / não 
Persistência do canal arterial                                                  sim / não 
Hemorragia intracraniana                                                        sim / não 
Convulsão                                                                                sim / não 
Avaliação neurológica anormal em 24h de vida                      sim / não 
Sepse                                                                                       sim / não 
Enterocolite necrosante                                                           sim / não 
Retinopatia da prematuridade                                                  sim / não 
Plaquetopenia                                                                          sim / não 
Hipoglicemia                                                                             sim / não 
Hiperglicemia                                                                            sim / não 
 
Tempo de internação do RN _______(dias) 
Ocorrência de óbito                                                                  sim / não 
Intervalo entre o nascimento e o óbito_______ (dias) 
Causas óbito/ SVO_________________________________________ 
 

Exames (data / resultado) 
Ultra-sonografia de crânio                                                              sim / não 
Rx tórax                                                                                          sim / não 
Tomografia crânio                                                                          sim / não 
Ecocardiografia                                                                              sim / não 
Fundo de olho                                                                                sim / não 
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Anexo C 
 
  GRUPO A                                                
  Paciente IG PESO PIG DZ/DR DV Fluxo Apgar 1 Apgar 5 pH BE IOT UTI HIC H Pul DBP PCA ROP Sepse ENC Plaq Hipog Óbito 

1 AGSB 28 880 V DZ 1,75 A 1 5 7,27 -6 V V V V F V SD V F V V V 
2 FCAS 26 540 V DR 1,6 A 5 7     V F SD V F V F F F V V V 
3 LFR 30,7               770 V DZ 1,94 A 3 5 7,10 -17 V V V V F V SD V F V F V
4 SRO 28 610 V DR 1,6 A 1 4 7,07 -22 V V V V F V SD F F F V V 
5 ELS 30,6 680 V DZ 2,19 N 2 6 7,08 -15 V V F F F F F F F V V F 
6 EOS                 28,2 680 V DR 2,4 N 2 4 7,03 -19 V V F V F V F V F V V V
7 EMO 27 570 F DR 2 N 2 6     V V F F F F SD F F F V V 
8 ERM 27,2 740 V DR 2,59 N 4 9 7,14 -9,8 V V F F F F SD F F V V V 
9 EP 35,8 1020 V DR 2,47 N 1 7 7,02 -15 V V V F F F F F F V V F 

10 IADN 25,8 530 V DR 2,82 N 1 8     V V V V F V SD V F F V V 
11 IRS 32 1040 V DR 3,91 N 1 6 7,02 -12 V V V F F SD F V F F V F 
12 JPA 31,1 900 V DR 2,57 N 2 7 7,06 -21 V V V F F F SD V F V V V 
13 JCS 33 870 V DZ 2,65 N 0 9 7,09 -14 V V V F F SD V F V V V F 
14 MRSN 31,7 830 V DZ 2,35 N 1 7 7,15 -9,6 V V F F F SD SD F F V V V 
15 MSR 34,7 1230 V DR 2,55 N 2 7 7,04 -17 V V V F F SD V F F F V F 
16 MLSF 30,7 1140 V DR 3,4 N 2 7 6,99 -11 V V V F F V V F F F F F 
17 MGS 27,7 850 F DR 2,55 N 1 6 7,07 -16 V V F F F F SD F F V V V 
18 RSB 30,6 730 V DR 2,76 N 1 7     V V F V F V SD V F F V V 
19 RLS                 27,6 640 V DR 2,2 N 2 7 7,19 -8,1 V V F V F V SD V F V V V
20 TSC 35 1375 V DR 2,59 N 1 5 7,04 -10 V V F F F SD SD F F V F F 
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  GRUPO B                                                

  Paciente IG PESO PIG DZ/DR DV 
Flux
o  Apgar 1 Apgar 5 pH BE IOT UTI HIC H Pul DBP PCA ROP

Seps
e 

EN
C Plaq Hipog Óbito 

1 AO 31,6 1330 V DZ 0,48 P 8 9 7,16 -12 V V V F F V F V F F F F 
2 AOSS 33,1 1040 V DZ 0,63 P 7 9 7,22 -7,1 F V F F F F V F F F F F 
3 ARN 25 690 V DR 1,04 P 1 7 7,24 -6,1 V V F V F V SD F F V F V 
4 ACN 30,3 1020 V DZ 0,94 P 7 9 7,16 -13 F V F F F F F F F F V F 
5 MAS 31 960 V DR 1,01 P 7 8     F V F F F F V F F F F F 
6 AFM 30,3 740 V DZ 0,53 P 4 8 7,21 -7,1 V V V F F F V V V V V V 
7 AOSS 29,3 790 V DZ 0,82 P 1 5 7,15 -5,8 V V F V V F V V F V V V 
8 CDMS 32 1230 V DZ 0,97 P 8 9 7,13 -13 F V F F F V V F F F F F 
9 CAC 30,1 1210 V DZ 0,54 P 7 9     F V F F F SD F F F V F F 

10 CNQF 32,6 1580 F DR 0,33 P 2 7 7,21 -5,7 V V F F F V SD F F V V V 
11 CLP 27,8 670 V DZ 1,26 P 3 7 6,91 -28 V F F F F F V V F V V F 
12 CBS 28,3 540 V DR 1,5 P 7 8 7,18 -14 V V F F F F SD V F V V V 
13 CRS 34 1190 V DR 0,88 P 3 8 7,20 -8,6 V V V F F F F V V V F F 
14 DN 28 810 V DZ 0,87 P 1 1 7,27 -7 V V F V V V F V F V V F 
12 CBS 28,3 540 V DR 1,5 P 7 8 7,18 -14 V V F F F F SD V F V V V 
16 EBFS 28,7 780 V DR 1,24 P 1 3 7,21 -6,5 V V F F F V F V F V V V 
17 ETC 27 725 V DZ 0,83 P 1 5 7,24 -3 V V F F V F V V F F V V 
18 ECC 33,1 860 V DZ 1,1 P 8 9     F V F F F V F F F F F F 
19 EML 33,6 1285 V DZ 0,72 P 1 7 7,29 -8,2 F V F F F SD F F F F V F 
20 ERA 28,1 1290 F DZ 0,4 P 6 9 7,23 -7,5 F V F F F SD F F F F F F 
21 EFS 28,7 1000 V DZ 0,68 P 8 9 7,17 -7,3 V V F V V SD V F F F V F 
22 EACA 33,1 1100 V DR 0,61 P 7 9 7,25 -7,9 F V F F F V V F F F F F 
23 ESSO 29,4 630 V DR 0,54 P 5 8     V V V F V V V F F V V F 
24 SEM 33,6 1695 F DZ 0,58 P 8 9 7,11 -13 F F SD F F SD SD F F F V F 
25 FMF 36 1880 V DZ 0,86 P 8 9 7,26 -5,7 F F F F F SD SD F F F F F 
26 FSH 33,4 1430 V DZ 0,81 P 6 9 7,20 -2,8 F V F F F SD F F F F F F 
27 GTO 32,1 1320 V DZ 0,48 P 8 9     F F F F F SD V F F F V F 
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  Paciente IG PESO PIG DZ/DR DV Fluxo Apgar 1 Apgar 5 pH BE IOT UTI HIC H Pul DBP PCA ROP
Seps
e ENC Plaq Hipog Óbito 

28 GMS 31 870 V DR 0,89 P 7 9 7,13 -7,1 F F F F F SD F F F F V F 
29 HMS 32,7 1445 F DZ 1,11 P 8 9 7,16 -7,2 F V V F F SD SD F F F F F 
30 ICM 33,1 1440 F DZ 0,38 P 6 8     F F F F F SD SD F F F V F 
31 IAD 28,6 760 V DZ 1,14 P 1 7 7,27 -6,1 F V V F F V V V F F V F 
32 JDS 32,3 1500 F DZ 0,76 P 7 9 7,24 -11 F V F F F F F F F F V F 
33 JCS 26,2 630 V DR 1,44 P 4 7 7,25 -12 V V F V F V SD V F F V V 
34 KHT 35,1 2350 F DZ 0,75 P 8 9 7,30 -7,8 F F SD F F SD SD F F F F F 
35 LB 27 610 V DZ 1,17 P 3 8     V V V V F V SD V F V V V 
36 LPR 30,6 1150 V DZ 1,2 P 4 5 7,22 -11 V V F V F F SD V F V F V 
37 LBC 28 500 V DZ 1,19 P 3 9 7,24 -7,7 V V F V V V SD V F V F V 
38 LMS 28,7 570 V DR 1 P 9 9 7,14 -13 V V F V F V SD V F F V V 
39 LLS 32 1190 V DZ 0,77 P 8 9 7,24 -1,7 F V F F F V F F F F F F 
40 MGS 34,5 1480 F DR 0,57 P 9 10 7,15 -11 F F SD F F SD SD F F F F F 
41 MHS 29,6 830 V DR 0,53 P 6 9 7,21 -16 V V F F F SD F F F F F F 
42 MASP 34,3 1140 V DR 0,67 P 8 9 7,29 -5,5 F V F F F SD F F F F F F 
43 MAB 26,7 630 V DR 0,88 P 1 6 7,23 -4,3 V V SD F F SD SD F F F F V 
44 MCGL 30,4 880 V DR 0,91 P 6 8 7,11 -8,5 V V V F F V F F F F F F 
45 MCM 36 980 V DZ 1,79 P 7 9     F V F F F V SD V F V V F 
46 MPGI 32,6 1350 V DR 1,33 P 7 9     F V V F F V F F F F F F 
47 MDNS 33 1560 V DZ 0,88 P 8 9 7,22 -20 F V F F F SD SD F F F F F 
48 MDSS 32 1055 V DZ 0,52 P 6 9 7,22 -21 F F F F F SD V F F V V F 
49 MGBC 33,4 1140 V DR 1,05 P 8 9 7,26 -4,5 F V F F F SD F F F F F F 
50 MHS 32,6 1050 V DZ 0,54 P 8 9     F V V F F V V V F F V F 
51 MJRS 37 2250 V DZ 0,71 P 8 9 7,20 -7,7 F F SD F F SD SD F F F V F 
52 MMNS 30,7 1435 F DR 0,88 P 1 7     V V F F F V F F F F V F 
53 MNRS 34 1540 V DZ 0,49 P 5 9 7,29 -5 F F SD F F SD SD F F F V F 
54 MMAL 30,4 1110 F DZ 0,61 P 8 9 7,31 -6,4 F F F F F F F F F F V F 
55 MAS 29 1230 F DZ 0,93 P 4 9 7,19 -18 F V F F F F F V V F F F 
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  Paciente IG PESO PIG DZ/DR DV Fluxo Apgar 1 Apgar 5 pH BE IOT UTI HIC
H 
Pul DBP PCA ROP

Seps
e ENC Plaq Hipog Óbito 

56 MSL 34 2100 F DZ 0,56 P 9 9     F F SD F F SD SD V F F F F 
57 MAS 30,6 1160 V DZ 0,62 P 7 9     F F F F F V F V F V V F 
58 MBM 27 540 V DR 1,2 P 8 9 7,21 -5,2 V V F V F V SD F F V F V 
59 MKS                28 1000 F DZ 0,69 P 7 8 7,21 -6,8 V V V F V V F V F V F F
60 MSS 33 830 V DZ 0,96 P 7 8 7,18 -4,8 V V F F F SD V V F V V F 
61 MAS 34,7 1980 V DZ 0,39 P 8 9 7,20 -4,3 F F SD F F SD SD F F F V F 
62 MMB 33,6 1910 F DZ 0,6 P 8 9 7,18 -7,6 F F SD F F V SD F F F V F 
63 MMS                33 1830 F DZ 1,21 P 1 8 7,05 -18 V V V F F F F F F F V F
64 NL 27,4 680 F DZ 0,75 P 3 8     V V F V V F F V V V V F 
65 NAA 36 1075 V DR 0,61 P 3 7     V V F F F F F F V V V F 
66 NS 30,6 1070 V DZ 0,38 P 8 9 7,28 -5,9 F V SD F F F SD F F V V F 
67 RP                27,4 770 V DR 0,83 P 7 9 7,15 -18 V V V F V V V V V V F V
68 RMF 27 665 V DR 0,83 P 1 5 7,19 -11 V V F F V V V F F V V F 
69 RMM               25 540 V DR 1,07 P 1 3 7,25 -11 V F V F F V SD V F V F V
70 RAC 30,1 1470 F DZ 0,57 P 9 9     V V V F F F F V F V F F 
71 RA 28,7 710 V DR 1,01 P 5 9 6,96   V V F V F F SD V F V V V 
72 SHO 27,8 470 V DR 1,62 P 3 9     V V V F V F SD V F V V V 
73 SL 31,6 640 V DZ 1,05 P 8 9 7,10 -12 F V F F F SD V V F F V F 
74 SMJ 33,3 1760 F DZ 0,93 P 6 9 7,20 -7,8 F V F F F SD SD F F F F F 
75 SALS 34,3 1690 F DZ 1,13 P 9 10 7,20 -11 F V SD F F SD SD F F F F F 
76 SCAL 28,6 850 V DZ 1,07 P 1 5     V V V V V V SD V V V V V 
77 SMRA 32,4 1180 V DZ 0,66 P 8 9 7,20 -6,9 F F F F F SD F F F F F F 
78 TCV 33,1 1360 V DR 1,38 P 3 7     V V F F F SD SD F F F F F 
79 TMJ 27,3 740 F DZ 1,5 P 2 8     V V F F F F SD F F F V V 
80 VCS 28,4 550 V DZ 0,66 P 8 9 7,30 -1,3 F V F F F V V F F F V F 
81 VPG 30,3 790 V DZ 0,55 P 8 9     F V F F F SD F F F F V F 
82 VCM                28,6 985 F DZ 0,78 P 1 8 7,18 -10 V V F V F F F F V F V V
83 VCA 30,8 1100 F DZ 1,19 P 8 9     V V V F F V V V F F V F 
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