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______________________________________RESUMO 
 



Nozaki AM. Efeitos da corticoterapia sobre a hemodinâmica fetoplacentária e 
fetal em casos de insuficiência placentária grave [Dissertação]. São Paulo: 
Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo; 2007. 79 p. 
 
Objetivo: Avaliar o comportamento da dopplervelocimetria de artérias 
umbilicais, artéria cerebral média e ducto venoso após utilização de 
corticoterapia antenatal para maturação pulmonar fetal em casos de diástole 
zero à dopplervelocimetria das artérias umbilicais. Métodos: Analisaram-se 
de forma prospectiva 22 gestações com diagnóstico de diástole zero à 
dopplervelocimetria das artérias umbilicais, no período de maio de 2004 a 
fevereiro de 2006. Foram incluídas gestações únicas com fetos sem 
malformações, idade gestacional de 26 a 34 semanas e com indicação para 
utilização de corticóide antenatal para maturação pulmonar fetal 
(betametasona - 12mg/dia por dois dias) e posterior resolução da gestação. 
Para uso do referido medicamento foi necessária a presença de ao menos 
uma das seguintes condições: valores do ducto venoso (índice de 
pulsatilidade para veias - IPV) de 1 a 1,5 ou oligoâmnio (índice de líquido 
amniótico inferior a 5,0 cm). Foram analisados os índices de pulsatilidade 
das artérias umbilicais, artéria cerebral média e ducto venoso antes da 
primeira dose do corticóide (D0), 24 horas (D1) e 48 horas (D2) após a 
primeira dose de betametasona. Para análise estatística foi utilizado o teste 
de análise de variância com medidas repetidas e adotado nível de 
significância de 5%.  Resultados: Em todos os casos realizaram-se 
cesarianas em intervalo de 24 a 36 horas após a segunda dose de 
corticóide. A média de idade gestacional no parto foi de 29,09 (±1,94) 
semanas e de peso no nascimento de 800,90 (±246,49) gramas. Em 19 
(86,3%) casos verificou-se diminuição dos valores do índice de pulsatilidade 
no sonograma das artérias umbilicais, sendo que em 15 (68,1%) houve 
retorno do fluxo diastólico final. A média dos índices de pulsatilidade das 
artérias umbilicais no D0 foi 2,91 (±0,59); no D1: 2,16 (±0,63) e no D2: 2,54 
(±0,74), com diferença significativa do D0 para D1 (p<0,001). Não houve 
modificações significativas na dopplervelocimetria da artéria cerebral média 
nas 48 horas subseqüentes ao uso de corticóide (p=0,686). Na 
dopplervelocimetria do ducto venoso notou-se diminuição dos valores do 
índice de pulsatilidade para veias, com as seguintes médias: D0: 1,02 
(±0,26), D1: 0,71 (±0,16), D2: 0,69 (±0,13). Nota-se diminuição significativa 
dos valores de IPV do ducto venoso à comparação do D0 com D1 (p<0,001) 
e do D0 com D2 (p<0,001). Conclusão: Houve diminuição significativa dos 
índices de pulsatilidade da artéria umbilical e de pulsatilidade para veias do 
ducto venoso nas primeiras 24 horas após o uso de betametasona. Os 
índices de pulsatilidade da artéria cerebral média não apresentaram 
modificações significativas nas 48 horas subseqüentes ao uso de corticóide 
Verificou-se, também, ausência de modificações significativas no índice de 
pulsatilidade para veias do ducto venoso quando comparados os valores 
referentes ao D1 com aqueles encontrados no D2.  
 
Descritores: 1.Ultra-sonografia doppler  2.Artérias umbilicais  3.Diástole 
4.Betametasona  5.Corticosteróides  6.Maturidade dos órgãos fetais. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
____________________________________SUMMARY 

 



Nozaki AM. Effects of corticosteroid therapy on fetal-placental and fetal 
hemodynamics in cases of absent end-diastolic flow in the umbilical arteries 
[dissertation]. São Paulo: “Faculdade de Medicina, Universidade de São 
Paulo”; 2007. 79 p. 
 
Objective: To evaluate the Doppler velocimetry findings in the umbilical 
arteries, middle cerebral artery and ductus venosus after prenatal 
corticosteroid therapy for fetal lung maturation in cases of absent end-
diastolic umbilical artery Doppler flow. Methods: Twenty-two pregnancies 
with a diagnosis of absent end-diastolic umbilical artery Doppler flow were 
analyzed prospectively between May 2004 and February 2006. Included 
were single pregnancies with a gestational age of 26 to 34 weeks, whose 
fetuses showed no malformations and which had an indication for prenatal 
corticosteroid therapy for fetal lung maturation (12 mg/day betamethasone for 
2 days) and subsequent pregnancy resolution. The use of the drug was 
necessary when at least one of the following conditions was present: ductus 
venosus flow velocity (pulsatility index for veins) of 1 to 1.5 or 
oligohydramnios (amniotic fluid index less than 5.0 cm). The pulsatility index 
of the umbilical arteries, middle cerebral artery and ductus venosus was 
determined before (D0) and 24 h (D1) and 48 h (D2) after the first 
betamethasone dose. The results were analyzed statistically by repeated 
measures analysis of variance, with the level of significance set at 5%. 
Results: A cesarian section was performed at an interval of 24 to 36 h after 
the second corticosteroid dose in all cases. The mean gestational age at 
delivery was 29.09 weeks (±1.94) and the mean birthweight was 800.90 g 
(±246.49). A decrease in the umbilical artery pulsatility index was observed in 
19 (86.3%) cases, with a return of end-diastolic flow in 15 (68.1%). The mean 
umbilical artery pulsatility index was 2.91 (±0.59) at D0, 2.16 (±0.63) at D1, 
and 2.54 (±0.74) at D2, with a significant difference between D0 and D1 
(p<0.001). No significant changes in the Doppler velocimetry findings of the 
middle cerebral artery was observed over the 48 h after corticosteroid 
administration (p=0.686). Ductus venosus Doppler velocimetry showed a 
decrease in the vein pulsatility index (D0: 1.02 (±0.26), D1: 0.71 (±0.16), D2: 
0.69 (±0.13)) (p<0.001). There was a significant decrease in the vein 
pulsatility index of the ductus venosus between D0 and D1 (p<0.001) and 
between D0 and D2 (p<0.001). Conclusion: A significant decrease in the 
umbilical artery pulsatility index and in the vein pulsatility index of the ductus 
venosus was observed within the first 24 h after betamethasone 
administration. No significant changes in the Doppler velocimetry findings of 
the middle cerebral artery was observed over the 48 h after corticosteroid 
administration In addition, the ductus venosus pulsatility index values 
remained unchanged when comparing D1 and D2. 
 
Descriptors: 1.Doppler ultrasonography  2.Umbilical arteries  3.Diastole 
4.Betamethasone  5.Adrenal cortex hormones  6.Fetal organ maturity. 
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A caracterização de gestações de alto risco que podem evoluir com 

sofrimento fetal é de extrema importância, principalmente quando estas se 

relacionam à insuficiência placentária. Para tanto, devem-se conhecer as 

doenças maternas que mais se associam a esse quadro para acompanhá-

las, monitorá-las e identificar precocemente as alterações no leito vascular 

placentário. 

 

Casos em que existem doenças maternas crônicas, que podem 

sabidamente ocasionar quadro de insuficiência placentária grave, a grande 

preocupação quanto à ocorrência de óbitos fetal e neonatal, bem como 

seqüelas a longo prazo é vivenciada tanto pelos obstetras como pelas 

gestantes. Sendo assim, a assistência pré-natal direciona-se muito à 

diminuição da morbidade e da mortalidade perinatais. 

 

Os avanços tecnológicos, iniciados com: cardiotocografia, perfil 

biofísico fetal, avaliação do índice de líquido amniótico (ILA) e mais 

recentemente dopplervelocimetria, estão entre os métodos propedêuticos 

fetais que possibilitam o controle adequado da vitalidade fetal. A 

interpretação dos vários métodos de avaliação da vitalidade fetal disponíveis 

permite análise criteriosa do bem-estar fetal frente às condições intra-
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uterinas adversas, em especial no que se refere à ocorrência de insuficiência 

placentária.  

 

Para estudo da circulação fetoplacentária utiliza-se a 

dopplervelocimetria das artérias umbilicais (AU), que possibilita a 

identificação de casos de insuficiência placentária, reproduzindo de forma 

indireta a oferta de nutrientes e de oxigênio ao feto, situação essa que se 

associa ao aumento expressivo da mortalidade e morbidade neonatais 

(Fitzgerald e Drumm, 1977; Farine et al., 1993; Miyadahira et al., 1997; Brar 

e Platt, 1998). Esses casos em que se instala quadro de insuficiência 

placentária grave são identificados pela dopplervelocimetria das artérias 

umbilicais que pode apresentar ausência de fluxo na diástole denominando-

a Diástole Zero (DZ) ou até mesmo fluxo reverso, constituindo a chamada 

diástole reversa (DR) (Mccalum et al., 1978; Rochelson et al., 1987).  

 

Considerando-se que a DZ é, sem dúvida, um sinal de insuficiência 

placentária grave, alguns autores propõem que, ao se diagnosticar essa 

condição, a gestação deve ser interrompida, evitando-se assim o óbito fetal 

ou neonatal (Woo et al., 1987; Hema et al., 2000). Em contraste com essa 

observação, outros autores referem que a ocorrência de DZ deve ser 

considerada sinal de alerta para essas gestações que merecem cuidado 

intensivo no que se refere ao bem-estar fetal (Schulman, 1987; Farine et al., 

1993; Zugaib et al., 2000; Francisco et al., 2001). Pode-se assim considerar 

que a interrupção da gestação não coincide necessariamente com o 



Introdução  
  
 

4

momento do diagnóstico de DZ. Observe-se que a idade gestacional do 

nascimento influencia muito o prognóstico neonatal, pois a prematuridade 

extrema é importante causa de mortalidade e morbidade de longa duração. 

Existem estudos nos quais se notou considerável intervalo de tempo entre o 

diagnóstico de DZ e o momento de resolução da gestação. Kurkinen-Raty et 

al. (1997) descrevem média de sete dias em estudo de 83 casos, Müller et 

al. (2002) citam média de 14,4 dias no seguimento de 35 casos, Edwards et 

al. (2003) referem um intervalo médio de sete dias até o momento do parto e 

Francisco et al. (2005) acompanham 85 casos e encontram média de 8,4 

dias entre a diástole zero e o parto. 

 

Essa conduta conservadora permite verificar que gestações com DZ 

são passíveis de seguimento por períodos que variam de poucos dias a 

nove semanas, levando à redução da prematuridade iatrogênica e de suas 

complicações (Pillai e James, 1991; Sivan et al., 1995; Yamamoto et al., 

2000). Assim, observada a existência de insuficiência placentária grave, o 

acompanhamento dessas gestações deve utilizar testes de vitalidade fetal, 

como cardiotocografia, perfil biofísico fetal (PBF), avaliação do índice de 

líquido amniótico e estudo do perfil hemodinâmico fetal (artéria cerebral 

média (ACM) e ducto venoso (DV)). Resultados normais destes testes 

asseguram boa vitalidade fetal e permitem a continuidade da gestação. Por 

outro lado, frente a resultados anormais, deve-se monitorizar a seqüência 

hemodinâmica de resposta à hipoxia e às alterações biofísicas fetais, 
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indicando-se a resolução da gestação quando forem diagnosticados os 

sinais de sofrimento fetal. 

 

Destaca-se ainda, que a interrupção dessas gestações deve ocorrer 

quando os riscos decorrentes da hipoxia intra-útero tornarem-se maiores do 

que aqueles impostos pela prematuridade, particularmente entre 26 e 32 

semanas de idade gestacional (Müller et al., 2002; Figueiras et al., 2003; 

Baschat, 2004; Billardo et al., 2004). A avaliação dos métodos de vitalidade 

fetal tem por objetivo a predição do sofrimento fetal cujo padrão ouro para 

sua confirmação é a identificação de acidose no sangue da artéria umbilical. 

Assim, de forma não invasiva, tem-se utilizado a avaliação do pH de sangue 

da artéria umbilical no nascimento para inferir as condições do bem-estar 

fetal imediatamente antes do parto (Dijxhoorn et al., 1985; Ruth e Raivio, 

1988; Blechner, 1993). 

 

Analisando-se os testes de vitalidade fetal e a ocorrência de acidose 

no nascimento em casos de diástole zero e diástole reversa nas artérias 

umbilicais, tem-se observado que a dopplervelocimetria do ducto venoso 

(DV) associa-se significativamente com o estado ácido básico fetal, 

fornecendo informação sobre a oxigenação do feto e até mesmo predizendo 

a acidose metabólica no nascimento (Andrade et al., 2002; Ferrazzi et al., 

2002; Muller et al., 2003; Baschat et al., 2004; Francisco et al., 2006). 
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Atualmente, vários autores propõem a utilização da 

dopplervelocimetria venosa, especialmente do fluxo do ducto venoso, na 

escolha do momento ideal para resolução dessas gestações, por ela mostrar 

adequadamente a resposta circulatória fetal à restrição de oxigênio e 

identificar de forma eficaz os fetos com alto risco de resultados adversos 

(Yaman et al., 1997; Hofstaetter et al., 2002; Muller et al., 2003; Baschat et 

al., 2003; Bilardo et al., 2004). Estudo realizado no HCFMUSP, também 

confirma os resultados da literatura médica pertinente e conclui que o índice 

de pulsatilidade para veias (IPV) no ducto venoso pode predizer valores de 

pH no nascimento em gestações com DZ ou DR e mostrar sua aplicabilidade 

prática, auxiliando na escolha do melhor momento para interrupção dessas 

gestações (Francisco, 1998; Francisco et al., 2006).   

 

A vigilância contínua da vitalidade fetal nos casos de DZ tem 

permitido melhores resultados perinatais, principalmente às custas de 

redução das taxas de óbito intra-uterino, porém ainda continuam elevadas a 

morbidade e mortalidade neonatais, com grande influência da prematuridade 

e suas conseqüências. 

 

A partir da introdução do uso da corticoterapia antenatal para 

maturação pulmonar fetal, em 1972, na tentativa de reduzir as complicações 

da prematuridade, a administração de corticosteróides antes do parto tem 

sido preconizada com freqüência (Liggins e Howie, 1972; Roberts e Dalziel, 

2007). Com a ampla utilização da corticoterapia antenatal, além de a 
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maturação pulmonar, outros benefícios puderam ser comprovados, como a 

redução do óbito neonatal, da hemorragia intracraniana e da enterocolite 

necrosante.  

 

A corticoterapia antenatal, que traz consigo a possibilidade de reduzir 

as conseqüências da prematuridade em gestações de alto risco que 

atingiram o limite da segurança que pode ser conferido pela utilização dos 

testes de vitalidade fetal, surge como alento frente à impossibilidade de se 

tratar a insuficiência placentária. Passa-se então a preconizar o uso da 

corticoterapia antenatal para gestações de fetos com prematuridade extrema 

e restrição de crescimento fetal (RCF), não obstante as ressalvas quanto à 

necessidade de mais estudos sobre o seu efeito nos agravos hipóxico-

isquêmicos, na função da supra-renal e na hemodinâmica fetal e do recém-

nascido (ACOG Committee Opinion, 1994; NHI Consensus Statement, 1995; 

NHI Consensus Statement, 2001 ). 

 

Considerando a importância da dopplervelocimetria de artérias 

umbilicais e da avaliação do perfil hemodinâmico fetal em casos de 

insuficiência placentária grave, vários estudos têm proposto que esses 

exames continuem sendo utilizados para monitorar o bem-estar fetal 

também durante e após o ciclo de corticóide antenatal. Assim alguns 

estudos surgem analisando principalmente os efeitos desse medicamento no 

fluxo sangüíneo das artérias umbilicais (Cohlen et al., 1996; Senat e Ville, 

2000; Wijnberger et al., 2004).  
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Observou-se em fetos saudáveis que não há modificações 

significativas no resultado da dopplervelocimetria de artérias umbilicais e 

mesmo de artérias cerebrais com o uso de corticóide (Cohlen et al., 1996; 

Rotmensch et al., 1999; Deren et al., 2001).  

 

Por outro lado, o efeito da corticoterapia nos resultados de estudos de 

artérias umbilicais em gestações que apresentam diástole zero tem sido 

controverso; alguns autores referem melhora do fluxo diastólico nas artérias 

umbilicais e outros citam ausência de modificações (Wallace e Baker, 1999; 

Edwards et al., 2002; Simchen et al., 2004). Em relação à artéria cerebral 

média e DV os estudos são ainda mais escassos, com casuísticas pequenas 

e resultados conflitantes (Edwards et al., 2003; Kahler et al., 2004).  

 

Considerando as controvérsias existentes na literatura médica e a 

existência de poucos estudos que avaliaram os efeitos da corticoterapia 

antenatal com betametasona, principalmente na circulação venosa fetal, em 

gestações com insuficiência placentária grave, propuzemo-nos  realizar este 

estudo, que tem por objetivo avaliar o efeito do uso deste glicocorticóide na 

dopplervelocimetria das artérias umbilicais (AU), artéria cerebral média 

(ACM) e do ducto venoso (DV). 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
________________________________2  PROPOSIÇÃO 
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O presente estudo pretende, em gestações com diástole zero a 

dopplervelocimetria das artérias umbilicais e que utilizaram corticoterapia 

antenatal para maturação pulmonar fetal, avaliar os efeitos desta 

terapêutica: 

 

1. Na circulação fetoplacentária: artérias umbilicais; 

 

2. No perfil hemodinâmico fetal: artéria cerebral média e ducto 

venoso. 

 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_____________________3  REVISÃO DA LITERATURA 
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Os efeitos da corticoterapia antenatal com betametasona na 

dopplervelocimetria fetoplacentária e fetal têm sido estudados em dois 

grupos distintos de pacientes, a saber: 

1. Gestações de alto risco com dopplervelocimetria de artérias 

umbilicais normal. 

2. Gestações de alto risco com diástole zero ou reversa na 

dopplervelocimetria das artérias umbilicais. 

 

Considerando que o comportamento da dopplervelocimetria nessas 

situações é totalmente distinto, a revisão da literatura ora apresentada segue 

os resultados da classificação da dopplervelocimetria de artérias umbilicais. 

 

 

3.1. Dopplervelocimetria de artérias umbilicais normal  

 

Cohlen et al. (1996) avaliam o comportamento da dopplervelocimetria 

em gestantes de alto risco de parto prematuro, após a utilização de 

betametasona intramuscular na dose de 12mg ao dia, por dois dias 

seguidos. Casos com dopplervelocimetria de artérias umbilicais anormais e 

com centralização da circulação fetal foram excluídos desse estudo. A 
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população foi composta por 15 gestantes com média de idade gestacional 

(IG) de 28 semanas. A avaliação da dopplervelocimetria foi realizada no 

momento antes do corticóide denominado D0, 24 horas (D2) e 72 horas (D4) 

após a última dose. Não foram verificadas alterações na dopplervelocimetria 

avaliada pelo índice de pulsatilidade (IP) dos vasos estudados: artérias 

uterinas, umbilicais, aorta descendente, artéria renal e artéria cerebral 

média. Os autores afirmam que as alterações biofísicas (diminuição da 

variabilidade da freqüência cardíaca, dos movimentos corpóreos e 

respiratórios fetais) verificadas após utilização do corticóide não são 

ocasionadas por hipoxemia fetal. 

 

Rotmensch et al. (1999) analisam 31 gestantes com risco de 

prematuridade definido por trabalho de parto prematuro em 23 gestantes; 

doença hipertensiva específica da gestação (DHEG) em cinco, e 

sangramento de terceiro trimestre em três. A idade gestacional variava de 27 

a 32 semanas. As pacientes receberam betametasona intramuscular para 

maturação pulmonar fetal na dose de 12 mg ao dia, por dois dias seguidos. 

Os autores avaliam o perfil biofísico fetal e a dopplervelocimetria desses 

casos antes da utilização do corticóide, 48 e 96 horas após a primeira dose 

do medicamento. Verificam alterações significativas no número e na duração 

dos episódios de movimentos respiratórios. Na avaliação de 48 horas após a 

utilização do corticóide, 14/31 fetos tiveram resultado de perfil biofísico fetal 

igual a 6 e quatro resultados iguais a 4. Na avaliação realizada 96 horas 

após o corticóide ter sido administrado, todos os parâmetros retornaram aos 
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valores verificados antes de sua utilização. Não foram observadas 

alterações nos índices de pulsatilidade das artérias umbilicais e cerebral 

média nas avaliações realizadas 48 e 96 horas após a medicação.  

 

O efeito da betametasona e da dexametasona nas circulações fetal e 

placentária foi avaliado por Senat e Ville (2000) em 40 fetos com restrição de 

crescimento definida por peso inferior ao percentil 10 da curva de 

normalidade. Todas as gestantes com diagnóstico de centralização da 

circulação fetal foram excluídas do estudo. Foram utilizados ciclos únicos de 

betametasona intramuscular na dose de 12 mg ao dia, por dois dias 

seguidos em 25 casos (23 de RCF e dois de pré-eclâmpsia). Os fetos 

apresentavam idade gestacional inferior a 34 semanas e o resultado da 

dopplervelocimetria foi normal. Os demais casos receberam dexametasona. 

Os autores não verificam diferenças significativas entre os dois grupos. Ao 

detalhamento do grupo que utilizou betametasona observam que a IG variou 

de 26 a 32 semanas, os partos ocorreram numa média de 20 dias após a 

primeira aplicação do medicamento e a dopplervelocimetria das artérias 

umbilicais, artéria cerebral média e artéria aorta descendente, todas 

avaliadas pelo IP, não apresentam modificações significativas, quando 

comparados os momentos antes da utilização do corticóide, 24 horas, 48 

horas, quatro e sete dias após a utilização deste medicamento. 

 

Deren et al. (2001) acompanham 35 gestantes com idade gestacional 

entre 28 e 34 semanas, com fetos saudáveis, que receberam betametasona 
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intramuscular na dose de 12mg ao dia, por dois dias seguidos e avaliam os 

efeitos do corticóide na dopplervelocimetria e PBF nos momentos antes da 

utilização do corticóide, 24 ,48, 72, 96 e 120 horas após a aplicação da 

primeira dose do medicamento. Verificam redução transitória nos valores do 

PBF e nenhuma alteração nos índices da dopplervelocimetria das artérias 

umbilicais e da artéria cerebral média. 

 

Wijnberger et al. (2004) avaliam 55 gestantes com RCF, definida por 

meio de valores da circunferência abdominal inferiores ao percentil 5 e que 

apresentavam dopplervelocimetria dentro dos valores da normalidade. A 

idade gestacional variava de 24 a 34 semanas e as gestantes eram 

provenientes de dois centros europeus (Holanda e Alemanha). Os 

diagnósticos de pré-eclâmpsia e/ou síndrome HELLP ocorreram em 30 das 

55 pacientes. As gestantes receberam betametasona intramuscular na dose 

de 12 mg ao dia, por dois dias seguidos e foram avaliadas pela 

dopplervelocimetria antes de usar o medicamento (D0) e por até nove dias 

após sua utilização. Os autores constatam que o uso da betametasona não 

afeta os padrões da dopplervelocimetria de artérias umbilicais (índice de 

pulsatilidade) até o nono dia após a aplicação do corticóide. Em relação à 

dopplervelocimetria da ACM observam apenas uma gradual diminuição de 

seu IP, do quinto até o nono dia após o uso do corticóide (p<0,001), 

diferença significativa quando comparada à avaliação anterior à utilização do 

medicamento.  Houve um aumento gradativo do IPV do DV principalmente 

no sétimo (p=0,08) e oitavo (p<0,001) dias após o uso de betametasona, 
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quando comparados ao D0. Não obstante estas pequenas variações, os 

autores concluem que a betametasona não afeta os padrões de 

dopplervelocimetria da AU, ACM e DV em casos de RCF.  

 

Em sua avaliação, Kahler et al. (2004) verificam a influência da 

administração de betametasona intravenosa para maturação pulmonar fetal 

na dose de 8mg ao dia, em duas doses com intervalo de 24 horas, nos 

fluxos sangüíneos arterial (AU, ACM), venoso (DV, veia cava inferior (VCI) e 

veia hepática direita, intracardíaco e nas artérias uterinas. Acompanham 27 

gestantes com risco de prematuridade sem qualquer outra doença associada 

e que apresentassem todos os seguimentos da dopplervelocimetria normais. 

Estudam a dopplervelocimetria antes da primeira dose, 30 minutos, 8, 24, 48 

e 72 horas após a segunda dose do corticóide. Observam que a média do 

índice de resistência (IR) das AU foi de 0,63 antes do corticóide, com queda 

significativa verificada na avaliação realizada 30 minutos após a segunda 

dose de betametasona, apresentando média de IR de 0,60 (p=0,024). Vinte 

e quatro horas após a administração de betametasona, houve retorno aos 

valores pré-corticóide. Não observam alterações significativas no IR da ACM 

e artérias uterinas. Para o fluxo venoso, a média do índice de pico de 

velocidade para veias não mostrou mudanças significativas após a 

administração de betametasona, quando comparada ao valor antes da 

primeira dose. No estudo intracardíaco, a velocidade sistólica do ducto 

arterioso aumenta significativamente (p=0,009) nos 30 minutos que sucedem 

à segunda dose do medicamento. Concluem os autores que a betametasona 
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causa mudanças breves no fluxo sangüíneo fetal que acaba por retornar às 

condições pré-corticóide.  

 

Há na literatura trabalho realizado por Urban et al. (2005) fazendo a 

comparação dos efeitos da corticoterapia antenatal na dopplervelocimetria 

de artérias umbilicais e artéria cerebral média. Utilizam betametasona 

intramuscular na dose de 12 mg ao dia, por dois dias seguidos em 33  

gestações com risco de parto prematuro e idade gestacional inferior a 34 

semanas. A dopplervelocimetria de todos os casos encontrava-se dentro dos 

limites da normalidade, de acordo com a curva de normalidade de Arduini e 

Rizzo (1990). A média da idade gestacional foi de 31,4 ± 0,5 semanas e o 

peso ao nascimento foi de 3035 ± 153 gramas. Não observam alterações 

significativas na dopplervelocimetria dos vasos estudados 24 e 72 horas 

após a primeira dose do corticóide, quando comparadas ao período pré-

corticóide. 

 

 

3.2.  Diástole Zero ou Reversa nas artérias umbilicais 

 

No estudo realizado por Wallace e Baker (1999), são analisadas 25 

gestantes, com DZ de AU e avaliadas pela dopplervelocimetria antes e após 

o uso de betametasona intramuscular na dose de 12mg ao dia, por dois dias 

seguidos. Nas primeiras 24 horas após o uso do medicamento, constatam a 

presença de fluxo diastólico final nas artérias umbilicais em 19/25 (68%) 
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casos. A média da idade gestacional foi de 27 semanas e a duração média 

desse efeito foi de três dias (com variação de dois a sete dias). Em 12 casos 

houve retorno da DZ antes da realização da interrupção da gestação. Nos 

sete restantes o parto ocorreu antes da recorrência da DZ. Os partos foram 

indicados por deterioração da vitalidade fetal.  Os autores inferem que com o 

uso do corticóide em gestações com DZ ocorre um decréscimo da 

resistência vascular placentária possivelmente induzida pelo aumento da 

secreção de hormônio liberador de corticotropina (CRH) placentário. 

 

Du Plessis et al. (2001) avaliam seis pacientes com diástole reversa 

de artérias umbilicais, com idade gestacional variando de 27 a 30 semanas e 

que receberam corticóide antenatal para maturação pulmonar fetal. Utilizam 

a betametasona intramuscular na dose de 12mg ao dia, por dois dias 

seguidos. Os autores têm por objetivo realizar o parto 48 horas após a 

primeira aplicação do corticóide, excetuando aqueles casos que 

apresentassem alteração da vitalidade fetal e, portanto, que necessitassem 

de resolução precoce. A média da idade gestacional era de 29 semanas e foi 

possível aguardar até 33 horas com essa conduta conservadora. A média de 

peso foi de 977 gramas. Nenhum caso de óbito fetal foi constatado e houve 

apenas um óbito neonatal. Neste trabalho, os resultados quanto ao 

comportamento da dopplervelocimetria não são descritos, porém os autores 

sugerem que mesmo em casos de diástole reversa podem-se conseguir 

benefícios fetais ao se postergar o parto por 24 a 48 horas, visando à 

utilização de corticóide antenatal. Salientam ainda a importância do 
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seguimento rigoroso da vitalidade fetal e da antecipação do parto em casos 

de diagnóstico de sofrimento fetal.  

 

Num estudo prospectivo, Edwards et al. (2002) avaliam 12 gestantes 

com ausência de fluxo diastólico final nas artérias umbilicais, objetivando 

determinar a duração dos efeitos do uso do corticóide. Utilizam 

betametasona intramuscular na dose de 12mg ao dia, por dois dias 

seguidos. Avaliam AU, ACM, Artéria renal, Artéria aorta e DV antes e após o 

uso da betametasona (4, 8, 12 e 24 horas após a primeira dose). Observam 

retorno de fluxo diastólico nas artérias umbilicais nas primeiras 24 horas em 

todos os casos (p<0,00001), além de decréscimo dos valores de IP da 

artéria aorta (p<0,046) e da ACM (p<0,02). Não houve modificações no IP da 

artéria renal. Para o comportamento venoso também não ocorrem 

modificações significativas no IPV do DV. A média da idade gestacional foi 

de 28,5 semanas, todos os casos apresentavam-se com percentil inferior a 

10 da curva de normalidade utilizada e a média do peso ao nascimento foi 

de 813 gramas.  

 

Edwards et al. (2003) realizam estudo prospectivo de 30 gestações 

únicas, com diagnóstico de DZ e associam com um estudo retrospectivo 

anterior publicado por Wallace e Baker (1999), totalizando 55 casos. 

Quarenta pacientes tinham diagnóstico de hipertensão arterial e 11 de RCF. 

Relatam que houve retorno do fluxo diastólico final em artérias umbilicais em 

39/55 (71%) dos casos e duração média desse efeito de três dias, com 



Revisão da literatura  
  
 

20

variação de um a dez dias. Notam que estes valores são semelhantes aos 

obtidos em estudo anterior. A média da idade gestacional era de 27 

semanas, e do peso ao nascimento de 814 g e 992 g nos grupos prospectivo 

e retrospectivo respectivamente. Ocorreram duas perdas fetais entre 24 e 26 

semanas e em 52 gestantes o parto foi indicado por anormalidades no PBF. 

Paralelamente àquelas com DZ, os autores também acompanham cinco 

gestantes com fluxo normal de artéria umbilical, que receberam 

betametasona nas mesmas condições anteriormente citadas e não verificam 

mudanças significativas no IR das artérias umbilicais avaliadas antes do uso 

do medicamento, 12 e 24 horas após sua administração. 

 

Os efeitos do corticóide na dopplervelocimetria em casos de DZ e DR 

das artérias umbilicais foram avaliados por Muller et al. (2003). Vinte 

gestantes foram estudadas retrospectivamente, adotando os seguintes 

critérios: utilização de corticóide e avaliação da dopplervelocimetria pré-

corticóide, 24 e 48 horas após a primeira dose. O estudo foi composto por 

três casos que utilizaram betametasona e 17 que utilizaram dexametasona. 

Houve conversão da DR em DZ em dois casos e em sete, aumento do fluxo 

diastólico final que se tornou positivo. Não verificam alterações significativas 

nos índices de pulsatilidade dos três vasos estudados (AU, ACM e DV), 

exceto por uma leve diminuição nos índices de pulsatilidade da ACM 

naqueles casos com melhora de fluxo nas AU. As médias do IP destas 

artérias foram 2,67 e 2,33 antes e após o uso do corticóide (p<0,074). Para a 
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ACM, 1,51 e 1,33, respectivamente(p<0,036).  O DV apresentou valores de 

IPV de 0,87 e 0,89 antes e após a utilização de betametasona (p<0,78). 

  

O estudo de Simchen et al. (2004) avalia 19 casos de diástole zero 

nas artérias umbilicais e de RCF (definido por peso fetal inferior ao percentil 

10 da curva de normalidade e volume de líquido amniótico diminuído). A 

idade gestacional variava de 24 a 34 semanas. Os casos foram comparados 

ao grupo controle constituído de seis pacientes. Os autores utilizam 

betametasona intramuscular na dose de 12mg ao dia, por dois dias 

consecutivos e analisam a dopplervelocimetria das AU, ACM e veia umbilical 

antes do corticóide, 24, 48 e 72 horas após a administração do 

medicamento.  Quanto às alterações da dopplervelocimetria, os autores 

subdividem os casos em dois grupos: o primeiro com fluxo diastólico 

transitório, isto é, com fluxo diastólico positivo após o corticóide e retorno 

aos níveis anteriores ao medicamento, e o outro com DZ persistente. Em 

dez fetos houve retorno do fluxo diastólico nas 24 horas após o corticóide; 

efeito esse com duração de até 72 horas. Nos nove fetos restantes não 

houve reaparecimento do fluxo diastólico, nem modificações significativas 

nos valores de IP e velocidade sistólica de artérias umbilicais. Para a ACM, 

os valores do IP foram menores no grupo de DZ, quando comparados ao 

grupo controle. No compartimento venoso, foi avaliada a veia umbilical e não 

houve alterações significativas quando comparadas ao grupo controle. O 

grupo com fluxo transitório manteve a mesma velocidade de fluxo que o 

grupo controle, enquanto o grupo com DZ persistente aumentou 44% a sua 
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velocidade. As indicações para o parto foram o sofrimento fetal agudo em 

dez casos e pré-eclâmpsia ou síndrome HELLP em cinco. 

 

Os trabalhos aqui apresentados demonstram resultados diversos e 

deixam clara a necessidade de se realizar estudo que inclua apenas 

gestações com diástole zero nas quais sejam avaliados os compartimentos 

fetoplacentário e fetal. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_______________________4 CASUÍSTICA E MÉTODO 
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4.1.  Casuística 

 

No período de maio de 2004 a fevereiro de 2006, foi realizado estudo 

prospectivo e longitudinal, envolvendo gestações com DZ à 

dopplervelocimetria das artérias umbilicais. Esta pesquisa foi desenvolvida 

no Setor de Vitalidade Fetal da Clínica Obstétrica do HCFMUSP. 

 

4.1.1. Seleção das pacientes 

 

4.1.1.1. Critérios de inclusão 

 

• DZ à dopplervelocimetria das artérias umbilicais; 

• Idade gestacional de 26 a 34 semanas; 

• Gestação única; 

• Ausência de doenças maternas responsáveis por infecções congênitas; 

• Ultra-sonografia (USG) morfológica normal; 

• Indicação de corticóide antenatal para maturação pulmonar fetal; 

• Concordância, por escrito, com o Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido do Protocolo de Pesquisa, aprovado pela Comissão de Ética 

para Análise de Projetos de Pesquisa da Diretoria Clínica do HCFMUSP. 
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A Idade gestacional foi calculada a partir da data da última 

menstruação, quando concordante com a ultra-sonografia realizada até a 

vigésima semana; em caso de discordância entre estas ou data da última 

menstruação indeterminada, a IG foi estimada por dois exames ultra-

sonográficos executados até 20 semanas de gestação. 

 

4.1.1.2. Critérios de exclusão 

 

• Trabalho de parto; 

• Impossibilidade de realização da dopplervelocimetria nos momentos 

preestabelecidos, ora citados; 

• Anormalidades anatômicas ou cromossômicas do feto e/ou AU única 

detectadas pela ultra-sonografia ou por avaliações neonatais. 

 

 

4.2.  Método 

 

4.2.1. Processo de coleta de dados e acompanhamento das 
gestantes 

 

As gestantes com alto risco de insuficiência placentária foram 

encaminhadas pelas Unidades de atendimento Pré-Natal para avaliação da 

vitalidade fetal, como é rotina na Clínica Obstétrica do HCFMUSP. 
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Em caso de observação de DZ na dopplervelocimetria das AU, bem 

como de todos os critérios necessários para a inclusão da paciente no 

presente estudo, procedeu-se à sua internação hospitalar, seguindo a rotina 

do Serviço relativa à conduta em casos de DZ, programando-se mantê-la 

internada até o parto (Zugaib, 2000). 

 

No dia da internação, entrevistou-se a paciente para caracterizá-la 

quanto à idade, a doenças diagnosticadas antes da gestação e a 

intercorrências médicas na gravidez vigente. Iniciou-se também a avaliação 

do bem-estar fetal por meio dos testes específicos, de acordo com a IG. 

 

As avaliações placentária e fetal consistiram de análise da 

dopplervelocimetria arterial (artérias umbilicais e artéria cerebral média) e 

dopplervelocimetria venosa (ducto venoso) realizada em intervalo máximo 

de 24 horas em todos os casos. 

 

Foram também realizados diariamente os seguintes exames de 

vitalidade fetal: cardiotocografia, perfil biofísico fetal e índice de líquido 

amniótico. 

 

Cada paciente foi assim acompanhada até que se configurasse 

motivo para a utilização do corticóide antenatal para maturação pulmonar 

fetal e posterior resolução da gestação. Para a indicação do uso de 
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corticóide, considerou-se necessária a presença de ao menos uma das 

seguintes indicações: 

• IPV do DV com valores de 1 a 1,5 (Francisco et al., 2006); 

• Oligoâmnio (definido por índice de líquido amniótico inferior a 5,0 cm). 

 

A avaliação por meio da Dopplervelocimetria foi realizada em três 

momentos: 

• D0: anteriormente à primeira dose do corticóide ; 

• D1: 24 horas após a primeira dose do corticóide; 

• D2: 48 horas após a primeira dose do corticóide; 

 

Em todas pacientes foram realizadas cesarianas no período 24 a 36 

horas após a segunda dose de corticóide e acompanhados os resultados 

neonatais imediatos, tais como: IG ao nascimento, peso do recém-nascido 

(RN), Apgar de primeiro, quinto e décimo minutos (Apgar, 1953), pH e base 

excess (BE) − excesso de bases na AU. 

  

4.2.2. Corticoterapia antenatal para maturação pulmonar fetal  

 

O medicamento utilizado para maturação pulmonar fetal foi a 

betametasona. Utilizou-se ciclo único completo, na dose de 12mg ao dia, 

pela via intramuscular, administrada em dois dias consecutivos, a intervalos 

de 24 horas, totalizando duas doses (Liggins e Howie, 1972). 
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4.2.3. Avaliação da vitalidade fetal 

 

Todos os exames para avaliar a vitalidade fetal foram executados no 

Setor de Vitalidade Fetal da Clínica Obstétrica do HCFMUSP, pelo médico 

pesquisador, por sua orientadora ou pelo chefe do setor. A paciente foi 

sempre acomodada em posição semi-Fowler, objetivando evitar a 

hipotensão postural. 

 

O estudo da circulação fetoplacentária e do perfil hemodinâmico fetal 

(circulações arterial e venosa fetal) empregou aparelho de ultra-sonografia 

que dispunha de dispositivo Doppler (com mapeamento colorido do fluxo 

sangüíneo) e de transdutor convexo de 3,5 MHz da marca PHILIPS, 

modelos HDI-3000 e Envisor e da marca Toshiba modelo ECOCCE. Fixou-

se o denominado filtro de janela no valor de 50 Hz. 

 

Verificadas as ausências 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. Obteve-se, assim, identificação precisa dos vasos a serem 

estudados, que foram avaliados, utilizando-se o dispositivo Doppler, com o 

necessário ajuste do volume de amostra para cada vaso. 

 

O sonograma foi considerado adequado quando exibiu pelo menos 

três ondas de velocidade de fluxo consecutivas semelhantes. A interpretação 
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dos sonogramas da AU e da ACM foi efetuada pelo IP, descrito por Gosling, 

King (1975). Para avaliação do sonograma do DV foi escolhido o IPV 

descrito por Hecher et al. (1994).  

 

 Dopplervelocimetria das artérias umbilicais 

 

O estudo de ambas as AU foi sempre realizado em região que 

distasse de 3 a 5 cm da inserção do cordão umbilical na placenta    (Mehalek 

et al., 1989; Abramowicz et al., 1989). Para a validação do diagnóstico de 

fluxo diastólico ausente foi necessário confirmá-lo em pelo menos três 

sonogramas das AU. A seguir, foi realizada a mensuração do IP nestas 

artérias. Para o cálculo do IP foi realizado traçado, contornando toda a onda 

e envolvendo todo o ciclo cardíaco (Figura 1). Para sua avaliação utilizou-se 

o IP, que foi classificado como anormal quando seu valor, comparado à 

curva de normalidade das AU em gestantes normais (Arduini e Rizzo, 1990), 

situou-se superior ao do 95º percentil para a IG considerada. 

 

 
FIGURA 1 - Diástole zero no sonograma da artéria umbilical 
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 Dopplervelocimetria da artéria cerebral média 

 

Na ultra-sonografia em tempo real, 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, 

permitindo a obtenção do sonograma característico (Figura 2). Para sua 

avaliação utilizou-se o IP, que foi classificado como anormal quando seu 

valor, comparado à curva de normalidade da ACM em gestantes normais 

(Arduini e Rizzo, 1990), situou-se inferior ao do 5º percentil para a IG 

considerada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 2 - Sonograma da artéria cerebral média 
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 Dopplervelocimetria do ducto venoso 

 

No exame ultra-sonográfico em tempo real, examinou-se o corte 

transversal do abdome fetal, identificando-se a inserção abdominal do 

cordão umbilical. Após visibilização da veia umbilical, observando-se seu 

trajeto, localizou-se sua bifurcação em seio portal e DV. Em sua porção 

inicial, o mapeamento colorido do fluxo sangüíneo permitiu a observação do 

turbilhonamento do sangue que ocorre nessa região e que se traduz em 

mistura de cores. O sonograma, obtido na origem do DV, foi analisado por 

meio do IPV, descrito por Hecher et al., 1994 (Figura 3).  

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 3 - Sonograma do ducto venoso 
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4.2.4. Resultados neonatais 

 

No momento do parto, além de os resultados neonatais descritos 

anteriormente, foi ainda obtida amostra de sangue da artéria umbilical para 

avaliação do pH e BE. 

 

4.2.4.1. Análise da amostra de sangue da artéria umbilical 

 

Imediatamente após a extração fetal, antes da primeira inspiração do 

recém-nascido, foi obtido um segmento do cordão umbilical de cerca de 15 

cm de comprimento pelo seu clampeamento entre duas pinças. A amostra 

de sangue da AU (mínimo de 1 ml de sangue) foi coletada em seringa 

previamente heparinizada e imediatamente 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 Gas 

Analyzer, sendo utilizados para este estudo os valores do pH e BE. 

 

4.2.5. Tamanho amostral 

 

Considerando-se que o acompanhamento dos casos seria realizado em 

intervalos de 24 horas e constituir-se-ia de três mensurações consecutivas, a 

amostra calculada para realização deste estudo foi de 21 casos, para um 

poder do teste de 80% e nível de significância de 5% (Vonesh e Schork, 

1986). 
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4.2.6. Análise estatística 

 

Para a análise descritiva dos dados utilizaram-se de determinação de 

freqüências e porcentagens para os dados qualitativos e média e desvio-

padrão para os resultados quantitativos. 

 

Os resultados da dopplervelocimetria nos diferentes momentos do 

estudo, constituídos por avaliações consecutivas, foram analisados pelo 

teste de Análise de Variância com medidas repetidas (Timm, 1975), visto 

que a suposição de normalidade dos dados foi confirmada. 

 

4.2.7. Caracterização da amostra 

 

A amostra inicial foi composta de 24 gestações de alto risco que 

preencheram os critérios de inclusão deste estudo, sendo que duas destas 

foram excluídas pela impossibilidade de realização do controle da 

dopplervelocimetria devido à indicação obstétrica para interrupção da 

gestação. Uma apresentou desacelerações tardias na cardiotocografia no 

D1 (não sendo possível completar o ciclo de corticóide nem realizar todos os 

exames de dopplervelocimetria propostos). A outra teve suspeita de 

hemorragia intracraniana (HIC) na ultra-sonografia, fato esse não confirmado 

nos exames pós-natais, compondo-se a amostra final de 22 gestantes.   
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A média ± desvio-padrão da idade materna foi de 29,23 ± 6,02 anos, 

com valores mínimos e máximos de 16 a 40 anos, respectivamente.  

 

As intercorrências médicas que motivaram o encaminhamento dessas 

gestantes para o Setor de Avaliação da Vitalidade Fetal estão demonstradas 

no Gráfico 1. As síndromes hipertensivas foram observadas em 17 (77,27%) 

casos, sendo estas a intercorrência médica mais freqüente. 

 

 

GRÁFICO 1 – Distribuição das 22 gestantes, segundo a intercorrência 
médica associada à gestação estudada - HCFMUSP – maio 
de 2004 a fevereiro de 2006 
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As indicações para o emprego da betametasona, objetivando a 

maturação pulmonar fetal, com posterior interrupção da gestação 

programada para 24 horas após o término do ciclo completo foram: 

dopplervelocimetria do ducto venoso com índice de pulsatilidade variando de 

1 a 1,5 em 15/22 (68,18 %) casos e oligoâmnio em 7/22 (31,82 %) casos 

(Gráfico 2). A média e desvio-padrão (DP) dos valores de ILA foram 3,95 e 

0,78, respectivamente, sendo que nenhum caso apresentou índice de líquido 

amniótico inferior a 3,0 cm. 

 

 

GRÁFICO 2 -  Distribuição das causas para utilização de corticóide e 
posterior resolução da gestação - HCFMUSP – maio de 
2004 a fevereiro de 2006 
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Em todos os casos, realizou-se operação cesariana. No momento do 

parto, a IG apresentou valor mínimo de 27 semanas e máximo de 34 

semanas, sendo que sua média e desvio-padrão foram 29,09 semanas e 

1,94 semanas, respectivamente. A distribuição dos 22 casos, segundo a IG, 

no momento do parto, encontra-se no gráfico 3. 

 

 

GRÁFICO 3 – Distribuição dos 22 casos segundo a IG no momento do 
parto - HCFMUSP – maio de 2004 a fevereiro de 2006 
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O peso dos recém–nascidos variou de 460 g a 1.310 g, com média e 

desvio-padrão de 800,90 g e 246,49 g respectivamente. A distribuição do 

peso do RN encontra-se no gráfico 4, no qual se observa que 11 (50,0%) 

apresentaram peso igual ou inferior a 750 g.  

 

 

GRÁFICO 4– Distribuição dos 22 RN segundo o peso no nascimento - 
HCFMUSP – maio de 2004 a fevereiro de 2006 
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Quanto ao sexo dos RN, 10 (45,45 %) eram do sexo masculino e 12 

(54,55 %) do sexo feminino.  

 

Ao primeiro minuto de vida, 13 RN apresentaram índices de Apgar 

menores do que 7; ao quinto minuto, quatro obtiveram esses valores e, ao 

décimo minuto, apenas um (Gráfico 5). 

 

O Apgar inferior ou igual a 3 foi observado em 8 (36,36%) casos no 

primeiro minuto, 1 (4,54%) no quinto e nenhum no décimo minuto. 

 

GRÁFICO 5–  Distribuição dos RN segundo a classificação dos índices de 
Apgar de 1º, 5º e 10º minutos inferiores a 7 ou de 7 a 10 - 
HCFMUSP – maio de 2004 a fevereiro de 2006 
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A ocorrência de acidose no nascimento (pH inferior a 7,20) foi 

observada em 10(50%) casos, sendo que em três destes, os valores de pH 

foram inferiores a 7,10. Quatro RN apresentaram valores de pH de 7,10 a 

7,14 e três apresentaram valores de 7,15 a 7,19 (Gráfico 6). 

 

Vale ressaltar que em dois casos não foi possível a análise do pH do 

cordão umbilical devido à inadequação do material coletado (material 

insuficiente). Dessa forma, foram considerados somente os 20 casos que, 

por sua vez, apresentaram como média e desvio-padrão os seguintes 

resultados, respectivamente: 7,18 e 0,07. 

 

GRÁFICO 6 –  Distribuição dos 20 casos de acordo com os valores do pH 
no nascimento - HCFMUSP – maio de 2004 a fevereiro de 
2006 
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A amostra final foi constituída de 22 gestações de alto risco com 

diástole zero de artérias umbilicais e que foram acompanhadas e analisadas 

de acordo com o método proposto. 

 

A análise de artérias umbilicais, artéria cerebral média e ducto venoso 

nos D0, D1 e D2 estão descritas como segue. 

Após a utilização da betametasona em nenhum caso ocorreu piora do 

quadro clínico materno ou óbito fetal. 

 

 

5.1.  Dopplervelocimetria de artérias umbilicais 

 

Nos 22 casos avaliados, o IP das artérias umbilicais foi classificado 

como anormal pela curva de Arduini e Rizzo, 1990. 

 

Em 19 (86,3%) casos, nas primeiras 24 horas após o uso da 

betametasona, verificou-se diminuição dos valores do índice de 

pulsatilidade. Note-se que em 15 (68,1%) dos 22 casos de DZ no momento 

anterior à utilização da corticoterapia, houve retorno do fluxo diastólico no 

D1, o qual tornou-se positivo (Gráfico 7). 
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Em dois casos houve aumento dos índices de pulsatilidade das 

artérias umbilicais. Em um os valores de IP modificaram-se de 1,95 (D0) 

para 2,86 (D1) e 3,90 no D2. No outro os valores de IP encontrados foram 

2,45 no D0, 3,09 no D1 e 3,25 no D2.  

 

Em um caso, houve aumento dos valores do IP de AU do D0 para o 

D1 (3,48 para 3,90) com posterior diminuição do D1 para o D2 (3,90 para 

2,86). 

 

Em nenhum dos casos acima citados antecipou-se o parto. 

 

GRÁFICO 7–  Distribuição dos casos em relação ao fluxo diástólico final na 
dopplervelocimetria de artérias umbilicais, 24 horas após 
utilização da betametasona - HCFMUSP – maio de 2004 a 
fevereiro de 2006 
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A média do índice de pulsatilidade e o desvio-padrão da artéria 

umbilical no momento anterior ao uso do corticóide (D0) foram de 2,91 ± 

0,59. Nas primeiras 24 horas, o IP da artéria umbilical apresentou médias de 

valores inferiores àquelas no momento pré-corticóide (2,16 ± 0,63), 

estatisticamente significativas (p<0,001), quando comparadas ao momento 

D0. Para as 48 horas subseqüentes (D2) não se observaram tais mudanças 

(2,54 ± 0,74) e em alguns casos notou-se também o retorno aos níveis pré-

corticóide (gráfico 8). 

 

 

GRÁFICO 8–  Médias do IP das artérias umbilicais nos momentos 
analisados - HCFMUSP – maio de 2004 a fevereiro de 2006 
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5.2.  Dopplervelocimetria de artéria cerebral média 

 

Na classificação da dopplervelocimetria da artéria cerebral média foi 

possível observar centralização da circulação fetal em todos os casos.  

Não se observaram mudanças significativas no índice de pulsatilidade 

após o uso de betametasona nas análises de 24 e 48 horas (p=0,686). As 

médias e seus respectivos desvios-padrão foram 1,17 ± 0,23(D0); 1,20 ± 

0,21(D1); 1,22 ± 0,24(D2) (gráfico 9). 

 

 

GRÁFICO 9–  Médias do IP da ACM nos momentos analisados - 
HCFMUSP – maio de 2004 a fevereiro de 2006 
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5.3.  Dopplervelocimetria do ducto venoso 

 

O DV, classificado segundo a curva de Hecher et al. (1994), 

apresentou resultados anormais em 17 casos. 

 

O compartimento venoso, avaliado pelo índice de pulsatilidade venoso 

(IPV), evidenciou comportamento semelhante em relação à artéria umbilical. 

A média e desvio-padrão foram de 1,02 ± 0,26 no momento pré-corticóide 

(D0) e no D1 de 0,71 ± 0,16, apresentando valores distintos e 

estatisticamente significativos (p<0,001). Entretanto no D2 notou-se 

semelhança com os valores obtidos no D1(0,69 ± 0,13). Verificou-se, assim, 

que não houve diferenças significativas entre os momentos D2 e D1 

(p=0,577), porém o D2 apresentou valores significativamente inferiores, 

quando comparado ao D0 (p<0,001), conforme mostra o gráfico 10. 

 

GRÁFICO 10 -  Médias do IPV do DV nos momentos analisados - 
HCFMUSP – maio de 2004 a fevereiro de 2006 
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A DZ tem sido associada a altos índices de morbidade e mortalidade 

neonatais. Considera-se na atualidade que esses resultados neonatais 

adversos são conseqüência da exposição à hipoxemia e à prematuridade. 

Realizam-se estudos para determinar o melhor momento para o parto, 

porém devido à inexistência de tratamentos para a insuficiência placentária, 

não se consegue evitar o nascimento de fetos prematuros. Procuram-se 

formas de diminuir os riscos decorrentes da prematuridade. Nesse sentido 

tem grande importância a utilização antenatal de corticóide com objetivo de 

promover a maturação fetal. 

 

O uso de corticóide antenatal para a prevenção da síndrome do 

desconforto respiratório (SDR) neonatal iniciou-se com o trabalho realizado 

por Liggins e Howie (1972). Desde então, muitos estudos confirmam a 

diminuição da incidência e da gravidade desta síndrome, bem como da 

redução da mortalidade neonatal, hemorragia intraventricular e enterocolite 

necrosante (Crowley, 2000; Roberts e Dalziel, 2007). Assim, o uso de 

corticóide antenatal tem sido amplamente indicado na prática clínica devido 

a seus comprovados efeitos para promoção da maturidade fetal em fetos 

prematuros. 
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Tem-se optado pela utilização de betametasona (12 mg a cada 24 

horas, por dois dias) ou dexametasona (quatro doses de 6mg em intervalos 

de 12 horas) com intuito de promover a maturação pulmonar fetal (Ballard e 

Ballard, 1995). Alguns estudos justificam a escolha por betametasona 

quando comparada à dexametasona, pois a primeira associa-se à maior 

redução do risco de leucomalácea intraventricular em recém-nascidos 

prematuros (Baud, et al., 1999; Senat et al., 2002).  

 

A utilização de ciclo único ou múltiplas doses de corticóide antenatal 

ainda é controversa e em muitos estudos não se verificam diferenças 

significativas quanto aos resultados de morbi-mortalidade neonatal (Guinn et 

al., 2001; Smrcek et al., 2005). Entretanto outros autores demonstram que a 

utilização de múltiplas doses de corticóide para maturação pulmonar fetal 

pode causar alterações, como restrição de crescimento, diminuição da 

circunferência cefálica em torno de 4%, o que acaba por representar uma 

redução de 11% no volume craniano, anormalidades neurocomportamentais 

e também maior risco de infecções perinatais (Crowley, 1995; Vermillion et 

al., 2000; Mariotti et al., 2004; Kelly e Resnik, 2005). Apesar de French et al. 

(1999) verificarem diminuição da circunferência cefálica em recém-nascidos 

que utilizaram múltiplas doses de corticóide no período antenatal não notam 

associação entre essas alterações e os distúrbios neurocomportamentais. 

 

Estudos experimentais também mostram que múltiplas doses de 

corticóide podem causar restrição de crescimento fetal em ratos e ovelhas, 
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com redução proporcional das medidas corpóreas, tal como a circunferência 

cefálica. (Jobe et al., 1998). Já para a dose única de betametasona, esses 

efeitos não têm sido demonstrados, tanto em animais como em seres 

humanos (Crowley, 2000). 

    

 No momento atual opta-se pela utilização de apenas um ciclo para 

maturação pulmonar fetal em gestações com idade gestacional de 26 a 34 

semanas. 

   

O acompanhamento de casos que utilizaram corticóide para 

maturação pulmonar fetal possibilitou a realização de alguns estudos que 

avaliam o comportamento da dopplervelocimetria fetoplacentária e da 

circulação arterial e venosa fetal. 

 

A maioria dos estudos analisa os efeitos da corticoterapia antenatal 

em gestações com alto risco de parto prematuro e com idade gestacional 

inferior a 34 semanas. Esses casos não apresentam quadro de insuficiência 

placentária, portanto exibem dopplervelocimetria dentro dos padrões da 

normalidade. 

 

Cohlen et al. (1996) foram os primeiros a mostrar que os corticóides 

não alteram a dopplervelocimetria em fetos saudáveis, isto é, sem alterações 

hemodinâmicas preexistentes. Outros autores posteriormente confirmam 

estes achados (Rotmensch et al., 1999; Senat et al., 2000; Deren et al., 
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2001; Wijnberger et al., 2004; Urban et al., 2005). Isso faz supor que em 

casos nos quais a placentação ocorre normalmente, a dopplervelocimetria 

será normal e  não haverá alterações na hemodinâmica fetoplacentária e 

fetal. 

 

Passa-se então a procurar população com alto risco de apresentar 

insuficiência placentária. A maioria dos estudos, possivelmente pela baixa 

incidência de DZ, inclui gestações com diagnóstico de RCF, envolvendo-as 

com os mais variados graus de insuficiência placentária, o que dificulta a 

adequada avaliação e comparação dos resultados. No presente estudo, a 

escolha por gestações com insuficiência placentária grave, ou seja, com 

diagnóstico de DZ, levou em consideração dois fatos: as altas taxas de 

prematuridade e a escassez de trabalhos que tivessem estudado essa 

população específica.  

 

Avaliando de forma específica a dopplervelocimetria fetoplacentária e 

fetal, percebe-se que houve diminuição nos índices de pulsatilidade das 

artérias umbilicais. Esse resultado foi semelhante ao descrito por Wallace e 

Baker (1999) e Edwards et al. (2002) e distinto do mencionado por Muller et 

al. (2003) e Simchen et al. (2004) que não encontraram modificações 

significativas nos valores do IP, apesar de descreverem retorno do fluxo 

diástolico final em vários casos. 
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A avaliação da presença ou ausência de fluxo diastólico final 

proporciona uma análise qualitativa da onda. No estudo ora em discussão, 

no que concerne ao retorno do fluxo diastólico final nas artérias umbilicais 

nas primeiras 24 horas do uso da betametasona, observa-se que em 15/22 

(68%) casos essa condição foi notada. Isso corrobora os achados de 

Wallace, Baker (1999), que obtêm a mesma porcentagem em estudo 

retrospectivo de 28 casos. Edwards et al. (2002), em estudo prospectivo com 

12 gestantes, verificam retorno do fluxo diastólico final nas artérias umbilicais 

em todas nas primeiras 24 horas do uso da betametasona. Em estudo 

subseqüente dos mesmos autores, só que desta vez reunindo 55 casos, 

referem que em 71% deles houve também retorno do referido fluxo. Müller et 

al. (2003), de forma retrospectiva, verificam melhora de fluxo diastólico final 

ou conversão de DR em DZ em nove casos, correspondendo a 45% do total 

de gestações incluídas no estudo. Simchen et al. (2004) por sua vez, em 

estudo prospectivo, também chegam a um resultado semelhante com 

melhora do fluxo diástolico em 10/19 (52%) fetos estudados.  

 

Para a artéria cerebral média, os estudos apresentaram resultados 

diferentes dos encontrados em nossa casuística. Eles observaram uma 

diminuição significativa nos valores do índice de pulsatilidade desse vaso 

(Edwards et al. (2002); Muller et al. (2003)). Entretanto é importante destacar 

que nestes dois estudos a média dos valores do IP da ACM foi de 1,60 e de 

1,53, respectivamente e, portanto, não se têm informações se existiam 

casos com o quadro de centralização fetal instalado.  Para Simchen et al. 
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(2004), os valores mantiveram-se praticamente inalterados nas 48 horas 

subseqüentes ao corticóide. Estes achados coincidem com os do atual 

estudo que também não verificou modificações significativas nos IP da ACM, 

possivelmente pelo fato de já estar instalada a centralização fetal em ambos 

os trabalhos antes da utilização da betametasona. 

 

No que diz respeito à avaliação do compartimento venoso após a 

utilização da corticoterapia antenatal, neste estudo houve diminuição 

significativa dos valores do IPV do ducto venoso nas primeiras 24 horas (D1) 

após a medicação e manutenção dos valores do D1 no D2. Entretanto 

alguns autores que avaliaram este mesmo vaso não acharam alterações 

significativas após o uso da betametasona (Edwards et al.(2002); Muller et 

al. (2003)). Edwards et al. (2002) avaliam o ducto venoso em 7/12 casos e 

notam valores de DV superiores a 1,5 em dois casos, valores estes muito 

elevados, diferindo do presente estudo na variação dos valores de IPV do 

DV encontrados e no número de casos incluídos. Muller et al. (2003) não 

encontram diferença nos valores deste vaso, porém incluem em seu estudo 

13 casos de DZ e sete de DR, portanto avaliando população distinta da 

casuística desta pesquisa. Seu trabalho também difere do presente pelo fato 

de existirem pacientes que utilizaram betametasona e outras às quais foi 

ministrada a dexametasona.  
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Se são controversos os resultados quanto à hemodinâmica fetal, o 

mesmo não se pode dizer sobre a circulação fetoplacentária, porém as 

possíveis explicações para essas alterações ainda não são claras. 

 

Gestações com diagnóstico de RCF e IG inferior a 32 semanas, além 

de volume de líquido amniótico reduzido e diminuição da velocidade 

diastólica das artérias umbilicais têm sido correlacionadas com o aumento 

da resistência na circulação fetoplacentária (Kingdom et al, 2000). 

 

Neste estudo, à semelhança de outros, verificam-se diminuição dos 

índices de pulsatilidade de artérias umbilicais e também o retorno do fluxo 

diastólico final nas artérias umbilicais nas primeiras 24 horas após o uso do 

corticóide. Esses fatos podem estar relacionados à diminuição da resistência 

vascular placentária. Uma das possíveis teorias para explicar as 

modificações na circulação fetoplacentária baseia-se no aumento da 

secreção de CRH placentário após administração exógena de 

corticosteróide que, por sua vez, causa vasodilatação via óxido nítrico 

(Marinoni et al, 1998). Outra possibilidade relaciona-se ao aumento da 

pressão sangüínea fetal.  

 

Analisando 49 gestantes com diagnóstico de trabalho de parto 

prematuro (TPP) que utilizaram betametasona para maturação pulmonar, 

Korebrits et al. (1998) concluem que a administração materna deste 

corticóide aumenta os valores de CRH no plasma da mãe. Clifton et al. 
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(1995) realizam estudo de perfusão in vitro para investigar o mecanismo pelo 

qual o CRH causa vasodilatação na circulação fetoplacentária. Os autores 

concluem que o CRH causa vasodilatação via óxido nítrico em placentas de 

mulheres com resistência vascular elevada. Giles et al. (1996), por sua vez, 

realizam estudo para determinar se o aumento da secreção de CRH na 

circulação fetal está elevado em gestações complicadas por insuficiência 

placentária. Analisam 20 gestantes, com dopplervelocimetria alterada, nas 

quais colhem sangue do cordão umbilical e encontram níveis 

significativamente maiores de CRH, quando comparados aos de gestações 

normais, podendo representar um mecanismo compensador para o aumento 

da resistência placentária. 

 

Estudos demonstram expressiva redução da atividade do óxido nítrico 

sintetase em gestações com RCF e dopplervelocimetria alterada em AU 

(Morris et al., 1995; Giles et al., 1997). Outro trabalho mostra que em 

gestações complicadas por pré-eclampsia, também ocorre diminuição na 

produção de oxido nítrico (Pinto et al, 1991). Na administração de gliceril 

trinitrato, que é um liberador de óxido nítrico, Luzi et al. (1999) verificam, em 

gestantes com diagnóstico de pré-eclampsia e IG ao redor de 30 semanas, 

diminuição dos IP de AU após 30 minutos do uso dessa substância, 

mostrando redução na resistência do fluxo sangüíneo na circulação 

fetoplacentária, nestes casos possivelmente pela vasodilatação ocasionada 

pelo óxido nítrico.  
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Em estudos experimentais, a administração de betametasona bem 

como dexametasona em fetos de ovelhas provocou aumento da pressão 

sangüínea (Derks et al., 1997). Estes autores correlacionam esse evento 

com o aumento da resistência vascular femoral fetal. Em gestações de 

babuínos, avaliadas após a utilização de betametasona em doses similares 

àquelas utilizadas em seres humanos, também houve aumento significativo 

da pressão sangüínea fetal (Koenen et al, 2002). 

 

Na literatura há estudos relatando que quando gestantes utilizam 

corticóide antenatal verifica-se aumento dos níveis pressóricos em recém- 

nascidos pré-termo nos primeiros dias de vida (Kari et al., 1994).  

 

A concomitância das duas teorias para explicar as possíveis causas 

das modificações no leito placentário e, portanto, na dopplervelocimetria das 

artérias umbilicais também é descrita. Schwab et al. (2006) avaliam, em 

ovelhas, os efeitos do corticóide (betametasona em duas doses de 12 mg 

com intervalo de 24 horas) na perfusão placentária. Obtêm como resultado 

aumento da pressão sangüínea fetal e diminuição dos índices de 

pulsatilidade das artérias umbilicais, indicando queda da resistência da 

microcirculação fetoplacentária.  

 

Sabe-se que em gestações com dopplervelocimetria de artérias 

umbilicais normais não se verificam alterações na resistência vascular 

placentária após o uso de corticoide. Isso pode estar associado ao fato de 
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que quando não há insuficiência placentária o leito placentário já se encontra 

com vascularização considerada vasodilatada, isto é, com resistência 

vascular dentro da normalidade e assim menos suscetível ao efeito 

vasodilatador. 

 

 A diminuição dos índices de pulsatilidade de artérias umbilicais e o 

retorno do fluxo distólico final podem estar relacionados à melhora no fluxo 

da circulação fetal. Vale ressaltar que, quando à dopplervelocimetria não se 

detecta piora do quadro, é possível a realização do ciclo completo da 

corticoterapia, aguardando-se com segurança as 48 horas necessárias para 

a maturação pulmonar e diminuição dos efeitos adversos à prematuridade.  

 

Acredita-se serem necessários mais estudos para verificar as 

possíveis causas dessas mudanças ou alterações na circulação 

fetoplacentária e fetal. Estas mudanças podem ser atribuídas às alterações 

vasomotoras do cordão umbilical, decorrentes do efeito do corticóide? Sabe-

se que recém-nascidos que utilizaram corticóide no período antenatal têm 

diminuídas as incidências de hemorragia intracraniana e enterocolite 

necrosante, traduzindo um beneficio fetal (Crowley, 1995; Roberts e Dalziel, 

2007). Tais resultados se aplicar-se-iam também a casos de insuficiência 

placentária grave? 

 

Constata-se, ainda, que em 50% casos o pH ao nascimento foi 

superior a 7,20, valor semelhante à probabilidade estimada se considerada a 
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média dos valores do ducto venoso no D0 (Francisco et al., 2006). Apesar 

de ter sido verificada a diminuição dos índices de pulsatilidade das artérias 

umbilicais, e na maioria dos casos o retorno do fluxo diastólico final nestas 

artérias após utilização de betametasona nas primeiras de 24 horas, não se 

sabe ainda o quão poderiam estas alterações ser benéficas tanto na 

hemodinâmica como no equilíbrio ácido-básico fetal durante as 48 horas do 

uso do medicamento. Infere-se que o uso da betametasona poderia 

representar efeito benéfico para o RN no que concerne às seqüelas da 

prematuridade, sem que ocorra piora de seu estado ácido-básico na vida 

intra-uterina. Seria essa suposição real? Para comprovar tal suposição, 

pesquisas futuras que avaliem o comportamento ácido-básico desde o 

momento da indicação do corticóide até o nascimento poderão confirmar os 

possíveis benefícios dessa terapêutica.  

 

 O presente estudo possibilitou que se conhecesse o comportamento 

da circulação fetoplacentária e fetal em casos de DZ nos quais foi utilizada a 

betametasona antenatal. O conhecimento dos efeitos dessa terapêutica na 

dopplervelocimetria de artérias umbilicais, cerebral média e do ducto venoso 

é ferramenta importante na consolidação da assistência a pacientes com 

insuficiência placentária grave, no que se refere ao momento ideal para o 

parto e à possibilidade de utilização da corticoterapia, o que, certamente, 

influenciará na determinação de condutas que têm por objetivo final a 

redução da morbidade e da mortalidade neonatais nesses casos de extrema 

gravidade.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_______________________________7  CONCLUSÕES 

 



Conclusões  
  
 

59

 

 

 

Pode-se concluir, na avaliação de gestações com DZ à 

dopplervelocimetria das artérias umbilicais, nas quais se utilizou 

corticoterapia antenatal para maturação pulmonar fetal, que: 

 
1.  Na circulação fetoplacentária, representada pela dopplervelocimetria de 

artérias umbilicais, na análise de 24 horas houve: 

a) Diminuição dos índices de pulsatilidade em 86,3%; 

b) Retorno do fluxo diastólico final em 68,1% dos casos; 

Na análise de 48 horas, observou-se: 

c) Retorno dos índices de pulsatilidade a valores semelhantes aos 

anteriores à utilização do medicamento. 

 
2.  No perfil hemodinâmico fetal, a análise de 24 horas mostrou: 

a) Ausência de modificações significativas nos índices de pulsatilidade 

da artéria cerebral média; 

b) Diminuição significativa dos índices de pulsatilidade para veias do 

ducto venoso; 

Na análise de 48 horas, observou-se: 

c) Ausência de modificações significativas nos índices de pulsatilidade 

da artéria cerebral média; 

d) Manutenção dos índices de pulsatilidade para veias do ducto venoso 

em valores semelhantes aos da análise de 24 horas.  
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ANEXO A 
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ANEXO B 
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ANEXO C - CASOS ANALISADOS 
 

Artérias Umbilicais Artéria Cerebral média (IP) Ducto venoso (IPV) 
D0  D1  D2  D0 D1 D2 D0 D1 D2 Caso 

S/D IP S/D IP S/D IP             
1 DZ 3,64 4,1 1,5 DZ 2,57 1,28 1,26 1,32 0,64 0,4 0,45 
2 DZ 1,95 DZ 2,86 DR 3,9 0,86 1,13 0,8 1,08 0,48 0,81 
3 DZ 2,9 4,94 1,58 7,8 2,43 1,21 1,1 1,14 1,12 0,92 0,93 
4 DZ 1,84 7,06 2,09 DZ 2,38 1,02 0,87 1,05 0,7 0,73 0,7 
5 DZ 2,31 DZ 2,19 7 2,08 1,31 1,26 1,33 1,04 0,85 0,71 
6 DZ 3,48 DZ 3,9 DZ 2,86 1,03 1,17 1,31 1,24 0,6 0,76 
7 DZ 2,86 DZ 2,79 DZ 3,1 1,52 1,21 1,46 0,67 0,58 0,77 
8 DZ 3,5 3,58 1,35 4,35 1,55 1,12 1,17 0,83 1,39 0,88 0,85 
9 DZ 2,58 3,6 1,64 DZ 2,41 0,73 0,85 1,37 1,3 0,76 0,5 

10 DZ 3,22 5,8 2,05 DZ 3,38 0,84 1,19 1,21 1,08 0,5 0,66 
11 DZ 3,32 3,9 1,75 5,6 1,81 1,14 1,36 1,77 1,06 0,58 0,67 
12 DZ 2,45 DZ 3,09 DZ 3,25 1,07 1,3 1,05 0,62 0,86 0,61 
13 DZ 2,98 5,7 1,76 6,8 1,97 0,98 1,11 1,09 1,28 0,94 0,57 
14 DZ 2,57 3,7 1,35 DZ 3,57 1,45 1,53 1,82 1,23 0,68 0,8 
15 DZ 4,12 6,4 2,08 5,7 1,85 0,96 1,21 1,41 0,76 0,72 0,61 
16 DZ 2,89 11,2 2,23 DZ 3,8 1,4 1,32 1,32 1,21 0,64 0,74 
17 DZ 2,29 DZ 2,27 7,6 2 1,17 1,88 1,13 1 1 0,9 
18 DZ 3,01 5 1,89 DZ 2,51 1,33 1,03 1,02 0,91 0,63 0,56 
19 DZ 2,97 DZ 2,33 6,7 1,76 1,52 1,08 1,24 1,1 0,6 0,71 
20 DZ 2,9 5,2 1,75 5,4 1,88 1,22 1,06 1,05 1,51 0,94 0,78 
21 DZ 3,92 6,2 3,01 4,1 1,55 1,19 1,26 1,15 1,02 0,78 0,45 
22 DZ 2,64 6,9 2,1 DZ 3,28 1,32 1,2 1,17 0,56 0,67 0,72 

abreviaturas: D0: anteriormente à primeira dose do corticóide; D1: 24 h após a primeira dose do corticóide; D2: 48 h após a primeira do corticóide 
IP: índice de pulsatilidade; IPV: índice de pulsatilidade para veias; S/D: relação sístole/diástole; DZ: diástole zero nas artérias umbilicais 
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