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RESUMO 

 

 

Biancolin SE. Resultados Perinatais de fetos gemelares com discordância de peso e 

dopplervelocimetria da artéria umbilical com fluxo diastólico presente (Dissertação). 

São Paulo: “Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo”; 2017. 

 

OBJETIVOS: Comparar resultados perinatais entre gemelares, com dopplervelocimetria 

da artéria umbilical (AU) com fluxo diastólico presente (FDP), discordantes (GD) e 

concordantes (GC) em relação ao peso estimado fetal (PEF) e de acordo com a 

corionicidade. MÉTODOS: Estudo retrospectivo, caso-controle, desenvolvido na Clínica 

Obstétrica HCFMUSP entre janeiro 2005 e dezembro 2015. Para cada GD, foram 

selecionados 2 controles de GC, pareados pela idade gestacional do parto (IG) e 

corionicidade. Critérios de inclusão: discordância PEF ≥20%, Doppler da artéria umbilical 

(AU) com fluxo diastólico presente, ausência de malformação ou cromossomopatias, 

diamniótica, fetos vivos na primeira avaliação, ausência de complicações da 

monocorionicidade, parto na instituição. Resultados perinatais considerados: peso no 

nascimento, IG no parto, internação na unidade de terapia intensiva (UTI) neonatal, tempo 

de internação na UTI, suporte ventilatório (VM), hemorragia periventricular (HIPV), 

hipoglicemia (HG), icterícia (Ic), enterocolite necrosante (EN), sepse (Sp), óbito perinatal. 

Foram comparados os resultados perinatais dos fetos maiores e menores entre os grupos 

GD e GC. O resultado perinatal do feto menore foi comparado de acordo com a presença 

ou ausência de restrição de crescimento fetal (RCF). RESULTADOS: Selecionados 14 

GD e 28 GC monocoriônicos (MC), e 38 GD e 76 GC dicoriônicos (DC). Fetos menores 

MC GD apresentaram maior TI (30,60 ± 20,19 vs 10,68 ± 11,64 dias, P<0,001), maior 

frequência de Ic (78,6% vs 28,6%; P=0,003; RC=9,17) e Sp (21,4% vs 0%; P=0,032; 

RC=23,42) em comparação com fetos menores GC. Nos DC, fetos menores GD 

apresentaram maior frequência de Sp (10,5% vs 1,3%; P=0,042; RC=8,82), HG (15,8% 

vs 3,9%; P=0,003; RC=4,56), EN (5,3% vs 0%; P=0,044; RC=20,63) e Ic (57,9% vs 

28,9%, P=0,003; RC=3,38) comparado com fetos menores GC. Dentre os fetos menores 

MC, 10 (71,4%) tem RCF e dentre os DC menores, 21 (55,3%). Os gemelares menores 

sem RCF apresentaram frequência de morbidade neonatal similar entre os GD e GC, 

exceto pelo menor peso no nascimento do feto GD DC (2167,35 vs 2339,68g, P=0,026). 

CONCLUSÃO: Na presença do Doppler AU com FDP, o feto menor GD apresenta 

maior frequência de morbidades perinatais comparado aos fetos menores GC, 

independentemente da corionicidade. A presença da RCF, e não apenas a discordância de 

peso entre os fetos, parece ser responsável pela piora dos parâmetros de morbidade 

neonatal dentre os fetos GD. 

 

Descritores: Gestação Gemelar; Discordância de Crescimento; Restrição de 

Crescimento Fetal; Morbidade Perinatal; Dopplervelocimetria da Artéria Umbilical; 

Morbidade. 



 

ABSTRACT 

 

 

Biancolin SE. Perinatal outcome of fetal weight discordance with positive end-

diastolic flow in umbilical artery Doppler in twin pregnancy (Dissertation). São Paulo: 

“Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo”; 2017.  

 

OBJECTIVE: The aim of this study was to compare the perinatal outcome between fetal 

weight discordance (FwD) with fetal weight concordant (FwC) twins, with umbilical 

artery (UA) Doppler with positive end-diastolic flow, according to chorionicity. 

METHODS: This was a retrospective case-control study of twin pregnancy over an 11-

year period in a tertiary referral center. For each FwD, it was selected 2 controls of FwC 

matched for gestational age at delivery and chorionicity. The inclusion criteria were: 

estimated fetal weight (EFW) discordance ≥ 20%, UA Doppler with positive end-diastolic 

flow, absence of fetal malformation or chromosomal abnormalities, known chorionicity, 

diamniotic pregnancies, both fetuses alive at the first assessment, absence of 

monochorionic (MC) complications, delivery in our institution. The perinatal outcomes 

considered were: birth weigh (BW), length of hospital stay (LOS), admission to the 

neonatal intensive care unit (NICU), length of NICU stay, need for ventilator support, 

intraventricular hemorrhage (IVH), hypoglycemia (Hp), jaundice (JD), necrotizing 

enterocolitis (NE), sepsis (SP), intrauterine and neonatal death. Perinatal outcome of the 

smaller and larger twin comparisons between FwD with FwC were analyzed according to 

chorionicity. In addition, perinatal outcome from smaller twin was compared between 

FwD with FwC with and without fetal growth restriction (FGR). RESULTS: A total of 

14 pregnancies with FwD and 28 with FwC of MC twin and 38 pregnancies with FwD 

and 76 with FwC of dichorionic (DC) twin were selected. According to chorionicity, in 

MC FwD group, the smaller twin presented presented longer LOS (30.60 ± 20.19 vs 10.68 

± 11.64 days, P<0.001), higher frequency of SP (21.4% vs 0%; P=0.032; OR=23.42) and 

JD (78.6% vs 28.6%; P=0.003; OR=9.17) compared to smaller FwC twin; whereas in DC 

FwD group, smaller twin presented higher frequency of SP (10.5% vs 1.3%; P=0.042; 

OR=8.82), Hp (15.8% vs 3.9%; P=0.003; OR=4.56), NE (5.3% vs 0%; P=0.044; 

RC=20.63) and JD (57.9% vs 28.9%, P=0.003; OR=3.38) compared to smaller FwC twin. 

FGR in the smaller MC twin was observed in 71.4% (n=10) and in the smaller DC twin, 

55.3% (n=21). Twin pregnancies without FGR had similar frequency of neonatal 

morbidity in discordant and concordant groups, excepted for the lower BW in FwD DC 

twins (2167.35 vs 2339.68g, P=0.026). CONCLUSION: Regardless chorionicity, 

perinatal morbidity is increased in the smaller discordant twin with UA Doppler with 

positive end-diastolic flow, compared to concordant smaller twin. Probably the FGR is 

responsible to complicate the perinatal outcome of smaller discordant twin. 

 

Descriptors: Pregnancy, Twin; Fetal weight discordance; Perinatal outcome; 

Umbilical Artery Doppler; Fetal Growth Restriction; Morbidity. 
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1  INTRODUÇÃO 

 

 

Gestação múltipla é definida como aquela proveniente de um ou mais ciclos 

ovulatórios, resultando no desenvolvimento intrauterino de mais de um zigoto ou na 

divisão do mesmo zigoto, independentemente do número final de neonatos1. 

A gemelidade é um tema de destaque na atualidade devido a seu expressivo 

aumento durante as últimas décadas. Estatísticas norte-americanas apontam um 

acréscimo em 76% entre os anos de 1990 e 20092. Segundo o Sistema de Informações 

sobre Nascidos Vivos do Ministério da Saúde, em 2014, as gestações gemelares 

corresponderam a 2% (59.764/2.979.259) dos partos ocorridos em todo o território 

nacional3. 

Atribui-se, fundamentalmente, ao maior acesso e à sofisticação das técnicas de 

reprodução assistida o aumento do número de gestações múltiplas. Outro fator que 

contribui para este incremento, em menor proporção, é a idade materna avançada4. 

Aproximadamente, 80% das gestações gemelares apresentam complicações 

clínico-obstétricas, em contraste com a frequência de 25% nas gestações únicas. As 

complicações maternas mais frequentes nas gestações múltiplas incluem: trabalho de 

parto prematuro, anemia, pré-eclâmpsia, polidrâmnio, ruptura prematura das 

membranas e hemorragias pós-parto5,6,7. Em decorrência disso, o risco de mortalidade 

materna nas gestações múltiplas é três vezes maior do que nas únicas8. 

Tendo como base as gestações únicas, gemelares também têm risco aumentado 

de morbimortalidade fetal e neonatal. A taxa de mortalidade geral entre fetos 

gemelares é três a seis vezes maior em comparação aos fetos únicos. Além disso, 

gestantes com múltiplos fetos têm risco aumentado de parto pré-termo, baixo peso no 

nascimento, distúrbios de crescimento intrauterino como a restrição de crescimento 

fetal (RCF) e a discordância de peso entre os fetos, além da ocorrência de óbito 

fetal9,10. 

Em comparação com as gestações dicoriônicas (DC), as gestações 

monocoriônicas (MC) têm uma frequência maior de complicações incluindo óbito 

fetal, anomalias fetais, restrição de crescimento e prematuridade11. Além disso, há 
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riscos exclusivos dos fetos MC, como a síndrome de transfusão feto-fetal (STFF), 

sequência anemia-policitemia, síndrome da perfusão arterial reversa, restrição de 

crescimento fetal seletiva, complicações consequentes de anastomoses vasculares 

presentes na placenta única compartilhada pelos dois fetos, os quais agregam os piores 

resultados perinatais aos MC12,13. A monocorionicidade é o principal fator de risco 

isolado na gestação gemelar 9,10. 

A avaliação ultrassonográfica inicial é crucial para a determinação da 

corionicidade, o que permite uma estratificação do risco obstétrico e o planejamento 

das avaliações ultrassonográficas subsequentes. Ademais, as recomendações para 

seguimento pré-natal e idade gestacional do parto diferem de acordo com a 

corionicidade, razão pela qual a sua determinação é vital para o manejo apropriado 

destas gestações11,14,15. 

A ultrassonografia também possibilita a determinação do peso estimado (PEF) e 

a avaliação do padrão de crescimento fetal. Após o final do segundo trimestre da 

gestação, o padrão de crescimento dos fetos gemelares e o peso ao nascimento dos 

recém-nascidos são, em média, menores em relação às gestações únicas16. Devido a 

essa particularidade, curvas de referência do crescimento fetal específicas para 

gemelares têm sido desenvolvidas visando à melhora da avaliação e do seguimento 

destas gestações, além de aumentar a acurácia diagnóstica dos desvios de 

crescimento17,18. 

O crescimento do feto gemelar pode ser determinado por múltiplos fatores, tais 

como maternos (condições nutricionais, uterinas e hormonais), fetais (genéticos e 

metabólicos) e placentários (compartilhamento desigual de massas placentárias, 

inserção velamentosa do cordão umbilical e anastomoses vasculares entre os 

gemelares monocoriônicos ou o tamanho e disfunção placentária, entre os gemelares 

dicoriônicos)19,20,21. 

Dentre os desvios de crescimento em gemelares, destacam-se a RCF e a 

discordância de peso entre os fetos, entidades distintas que podem se sobrepor.  

A RCF seletiva afeta de 10% a 25 % das gestações gemelares. Sua definição é 

controversa na literatura, mas, tradicionalmente, define-se pela presença de um dos 

gemelares com PEF menor que o percentil 10 para a idade gestacional. Há quem 
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considere o PEF ou a circunferência abdominal < p10 ou < p5 associada a 25% de 

discordância de peso entre os fetos para o diagnóstico de RCF seletiva22,23. 

A discordância de crescimento é um achado ultrassonográfico relativamente 

comum. Independentemente da corionicidade, aproximadamente, 16% dos gemelares 

têm discordância de crescimento de, no mínimo, 20%24. Conceitua-se discordância de 

crescimento como a diferença de peso estimado entre os dois fetos, em porcentagem. 

É determinada pela fórmula: (A – B) / A x 100, sendo “A” o peso estimado do maior 

feto e “B” o peso estimado do menor feto.   

Embora a idade gestacional do parto e o peso no nascimento constituam os 

preditores mais importantes do resultado pós-natal, a discordância de crescimento 

também é independentemente associada ao resultado neonatal adverso25,26,27,28. 

De acordo com boletim do Colégio Americano de Ginecologia e Obstetrícia 

(2009)5, a discordância de crescimento está associada com o aumento da frequência 

de complicações fetais e neonatais, tais como anomalias congênitas, RCF, parto pré-

termo, infecção de, pelo menos, um feto, óbito fetal, pH de sangue arterial do cordão 

umbilical menor que 7,1, admissão em unidade de terapia intensiva (UTI) neonatal, 

distúrbios respiratórios e óbito na primeira semana de vida.  

Harper et al. (2013)27 observam que, mesmo considerando somente gestações 

gemelares em que ambos os fetos têm crescimento adequado (PEF > p10 para a idade 

gestacional), a discordância ≥ 20% confere aumento de risco de parto pré-termo (< 28 

semanas; RR= 8,8) e necessidade de UTI (RR= 2,9), especialmente se a gestação for 

MC.  

Khalil et al. (2015)28 reforçam que a discordância de crescimento está 

independentemente associada a um aumento do risco de óbito perinatal, mesmo após 

o ajuste dos fatores influenciáveis na análise estatística multivariada (P<0,001).  

Appleton et al. (2007)29 e Machado et al. (2009)30 não identificam aumento de 

morbidade perinatal entre fetos gemelares discordantes, quando ambos os fetos têm 

crescimento adequado, atribuindo o aumento de risco apenas quando há associação da 

RCF ao quadro de discordância, independentemente da corionicidade.  

Com base nessas e em outras publicações, observa-se extensa divergência e 

aspectos controversos em relação à discordância de crescimento de fetos gemelares e 

o resultado perinatal adverso. Alguns estudos não correlacionam a discordância com 
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a piora do resultado perinatal25,31,32,33 enquanto outros, no entanto, demonstram forte 

associação28,34,35. Além disso, notam-se alguns vieses nas análises, como a presença 

de populações heterogêneas, compostas por casos graves, como a presença DZ e DR 

no Doppler da AU28, estudos que desconsideram a dopplervelocimetria da AU em suas 

comparações25,27,29,30, ou, ainda, aqueles que apresentam grande proporção de restritos 

em seus grupos de estudo28. São fatores que podem influenciar, consideravelmente, o 

resultado perinatal, além da própria discordância de peso. 

A literatura expõe claramente piores resultados perinatais quando há RCF29,30 ou 

a alteração do fluxo diastólico da AU (DZ ou DR)36,37,38. Não há estudos que 

comprovem as repercussões e complicações fetais e neonatais em gemelares 

discordantes considerando a dopplervelocimetria da AU com fluxo diastólico presente. 

Portanto, há necessidade de se determinar as repercussões da discordância de 

peso fetal quando não associada às alterações de dopplervelocimetria da AU e/ou à 

RCF. 

O estudo do resultado perinatal de gemelares nessas condições pode alterar 

significativamente o grau de vigilância ultrassonográfica da vitalidade e do 

crescimento dos fetos, podendo influenciar diretamente na decisão da idade 

gestacional do parto.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Objetivos 



2 Objetivos   7 

 

2  OBJETIVOS 

 

 

Este estudo envolvendo gestações gemelares com fetos apresentando fluxo 

diastólico positivo nas artérias umbilicais teve como objetivos: 

 

 

2.1  Objetivo principal 

 

1. Comparar o resultado perinatal de fetos gemelares com discordância e sem 

discordância de peso entre os fetos de acordo com a corionicidade. 

 

 

2.2  Objetivo secundário 

 

1. Comparar o resultado perinatal dos fetos menores, com discordância e sem 

discordância de peso, de acordo com a presença de restrição de crescimento. 
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3  REVISÃO DA LITERATURA 

 

 

3.1  Discordância de crescimento  

 

A avaliação do desenvolvimento fetal durante o primeiro trimestre é obtida por 

meio da medida do comprimento cabeça-nádega (CCN) no exame ultrassonográfico. 

O significado e a acurácia da discordância de crescimento nessa idade gestacional são 

questões de muito debate na literatura. Acredita-se que a diferença significativa da 

medida do CCN está associada a um aumento do risco de resultado perinatal adverso, 

como o óbito fetal, o peso discordante ao nascimento, as anomalias fetais e a 

prematuridade39. Estudos recentes corroboram a relação entre a discordância de 

crescimento neste período gestacional e o pior resultado perinatal14,40,41,42. 

Posterior ao segundo trimestre da gestação, a categorização da discordância de 

peso entre os fetos e dos recém-nascidos gemelares foi definida por Blickstein e Lancet 

(1988)43 de acordo com os seguintes critérios:  

• Diferença de peso em valores absolutos de 250 a 300 gramas entre os 

gêmeos maior e menor; 

• Diferença de desvio padrão entre os gêmeos em tabela pré-definida; 

• Porcentagem de diferença entre os gêmeos, tendo por referência o maior. 

A última definição tem sido a mais usada, embora não diferencie um par de 

gêmeos discordantes com crescimento adequado do par discordante com um ou os dois 

fetos acometidos por RCF.  O cálculo é baseado na seguinte equação:   

 

∆ Peso (Peso do Maior – Peso do Menor) 

Peso do Maior x 100 

 

O nível de corte da discordância entre fetos gemelares é controverso na 

literatura. Inúmeros autores, nas últimas décadas, estudaram o melhor valor de 

discordância para predição do resultado perinatal adverso nas gestações gemelares. Os 

níveis de corte variaram entre 15 a 40% (Tabela 1)26,40,44-48. São estudos extremamente 

heterogêneos e com metodologias variadas, além da análise dos resultados em 

conjunto de fetos MC e DC.  
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A acurácia da estimativa de discordância de peso ≥ 20%, para USG realizadas 

até sete dias antes do parto, é de 88,6%, com sensibilidade de 93,6% e especificidade 

79,4%, bem como, valor preditivo positivo 89,2% e valor preditivo negativo 87,1%49. 

Em revisão sistemática e metanálise, Leombroni et al. (2016)50 descrevem como 

performance moderada o diagnóstico de discordância ≥ 20%: acurácia de 78,9% para 

USG realizada em três dias antes do parto, com sensibilidade de 65,4% e 

especificidade de 90,8%.   

 

Tabela 1 – Revisão das publicações sobre a determinação do nível de corte da 

discordância de peso entre gemelares na detecção de resultado perinatal adverso. 

AUTOR ANO 
TIPO 

ESTUDO1 Nº CASOS 

INTERVALOS 

DE 

DISCORDÂNCIA 

% 

CORIONICIDADE2 RESULTADO 3 

Cheung et al. 1995 R 61 
<10; 10-15; 15-

20; 20-30; >30 
Análise MC + DC 

Discordância:  ≥ 

30% 

Óbito (P=0,075) 

Yalçin et al. 1998 R 384 

<10; 10-15; 15-

20; 20-25; 

25-30; >30 

Análise MC + DC 

Discordância: ≥ 

20% 

Óbito > 30% 

(P<0,05) 

Redman et al. 2002 R 173 > 16; > 23; > 31 Análise MC + DC 

Discordância: > 

30% 

Resultados adversos 

(P<0,0001) 

Branum et al. 2003 R 128.168 
15-19; 20-24;  

25-29; ≥30 
Análise MC + DC 

Discordância: ≥ 

25% 

RC ajustado = 2,02 

ONN 

Frezza et al. 2011 R 91 
15-20; 21-30;  

31-40; > 40 
Análise MC + DC 

Discordância: > 

40% 

Presença de 

resultados adversos, 

não mortalidade 

D’Antonio et 

al. 
2013 R 2161 

5; 10; 15; 20; 25; 

30; 35 
MC, DC 

Discordância: ≥ 

25% - predição de 

OF e ONN para 

MC e DC 

Vedel et al. 2017 R 567 
MC: 14.8; 21.4 

DC: 16; 23.8 
MC, DC 

Discordância: > 

15% 

Aumento de risco 

de ONN, mas não 

para resultados 

adversos 

1Tipo de estudo: R: retrospectivo; P: prospectivo.  
2Corionicidade: MC: monocoriônico; DC: dicoriônico 
3Siglas: RC: Razão de chance; ONN: óbito neonatal. 
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3.1.1 Fatores determinantes da discordância  

 

Fatores Maternos  

A idade materna51,52, a paridade53,54, o tipo de concepção por técnica de 

reprodução assistida52,55 e tipo de gestação gemelar56 são fatores de risco descritos para 

discordância de crescimento, entretanto, são controversos na literatura. Possivelmente, 

essas divergências são consequência de estudos em diferentes populações, pequenas 

amostras, fatores ambientais e genéticos que também predispõe o feto a ter 

crescimento acelerado ou insuficiente24. 

 

Fatores Fetais  

Sexos distintos54,57, cromossomopatias5 e infeções virais58, como as ocasionadas 

pelo citomegalovírus, também são exemplos de causas fetais de discordância de 

crescimento. Em gemelares DC, a diferença de crescimento pode corresponder a 

potenciais genéticos distintos entre os fetos24.  

 

Fatores Placentários  

Em gestações MC, a inserção não central do cordão umbilical é mais frequente 

no menor feto em comparação com o controle (29,8% vs 19,1%; P=0,004) e, inclusive, 

a inserção velamentosa do cordão umbilical está significativamente associada à 

discordância de peso ao nascimento (RC= 3,5) e RCF (RC= 4)21. 

O compartilhamento da placenta é definido como a porcentagem total da massa 

placentária na qual é designada para cada feto e dependente diretamente da 

distribuição da vascularização. O compartilhamento desigual da massa placentária ≥ 

25% foi significativamente diferente entre gemelares discordantes e não discordantes 

(56% vs 19%, respectivamente; P < 0,0001)59. Quando há compartilhamento desigual 

de massa placentária, a discordância de peso entre os fetos aumenta em até quatro 

vezes. O padrão e o tamanho das anastomoses presentes nas placentas MC também 

estão associados à discordância de peso, com manifestação precoce ou tardia na 

gestação60. Em estudo realizado com 178 gemelares, com placentas de gemelares com 

discordância de aparecimento precoce, antes da vigésima semana, verificou-se 

desigualdade de vasos compartilhados e maior número de anastomoses artério-



3 Revisão da Literatura   12 

 

arteriais de maiores diâmetros, comparado com aqueles gemelares fetos de 

discordância com aparecimento tardio22. 

Em gestações DC, tanto fatores genéticos quanto fatores útero-placentários 

parecem ter importância no crescimento de fetos gemelares. A diferença significativa 

do peso das placentas tem sido observada em gemelares de pesos concordantes e 

discordantes56.  

O local de implantação das massas placentárias DC podem se diferenciar pela 

integridade funcional da vascularização uterina, influenciável pela diferença de fatores 

de invasão trofoblástica61. 

 

 

3.1.2 Resultados perinatal de gemelares discordantes 

 

A associação entre a discordância de peso entre gemelares e o resultado perinatal 

adverso foi extensamente abordado nas últimas décadas.   

Blickstein et al. (1988)31, dentre uma série de estudos, foram os pioneiros na 

pesquisa sobre discordância de peso em fetos gemelares. O estudo foi composto de 

recém-nascidos gemelares de termo e ambos com peso ao nascimento adequado para 

a idade gestacional (AIG). Compararam 14 gestações gemelares discordantes (grupo 

de estudo) e 28 gestações gemelares sem discordância de peso entre os recém-nascidos 

(grupo-controle). A discordância de peso foi definida como a diferença de peso entre 

os recém-nascidos maior ou igual a 15%. Não houve diferença estatística entre os dois 

grupos em relação à idade materna, à paridade, à idade gestacional, à incidência de 

hipertensão ou ao resultado perinatal adverso. Concluíram que gemelares com 

discordância de peso, porém no termo e com peso AIG, tem resultado perinatal tão 

favorável quanto gemelares concordantes. 

Em 1997, Talbot et al.32 compararam o resultado perinatal 42 gestações 

gemelares discordantes e 77 gestações gemelares concordantes em estudo 

retrospectivo. A discordância considerada foi maior ou igual a 20%. Os gemelares 

discordantes apresentaram maior frequência de hiperbilirrubinemia (P=0,009) e maior 

tempo de internação (P=0,003) em comparação aos concordantes. Além disso, os 

gemelares discordantes associados à RCF apresentaram maior incidência de sepse 
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(P=0,043) e maior tempo de internação (P=0,005), em comparação aos recém-nascidos 

com peso AIG. Concluíram que, considerando apenas o tamanho da discordância, não 

parece ser indicação de antecipação do parto, principalmente no pré-termo. 

Hartley et al. (2002)34, com o objetivo de determinar se gemelares discordantes 

teriam pior morbidade e mortalidade perinatal em comparação aos não discordantes e, 

ainda, determinar se o menor cogemelar do grupo discordante teria pior resultado 

perinatal do que o maior cogemelar, fizeram estudo retrospectivo com 9.590 gemelares 

que nasceram entre 1987 e 1999 no estado de Washington (EUA), sendo que 826 eram 

discordantes e 8.764, concordantes. A discordância considerada foi maior ou igual a 

25%.  Concluíram que gemelares discordantes têm maiores taxas de mortalidade 

perinatal (RR=6,3; 3,6 – 8,7) e índice de APGAR de 5º minuto menor do que sete 

(RR=2,2; 1,3 – 3,6). Além disso, o menor cogemelar teve maior incidência de 

mortalidade perinatal (P=0,003).  

Em estudo retrospectivo, Severinski et al. (2004)33 compararam o resultado 

neonatal de 450 recém-nascidos gemelares, todos com peso ao nascimento AIG, 

divididos em 4 grupos: discordante prematuro (n=5), concordante prematuro (n=71), 

discordante termo (n=5) e concordante termo (n=144). A discordância considerada foi 

maior ou igual a 20%. A comparação do resultado neonatal entre os grupos 

discordantes e concordantes, tanto com nascimento pré-termo como no termo, não teve 

diferença estatística. Ou seja, a presença apenas da discordância de peso em recém-

nascidos com peso AIG não aumentou o risco do de óbito neonatal ou de outras 

complicações. 

Appleton et al. (2007)29 avaliaram os dados perinatais de 230 gestantes de 

gemelares com parto ≥ 34 semanas, 54 discordantes (grupo de estudo) e 166 

concordantes (grupo-controle) em estudo retrospectivo. A discordância de peso no 

nascimento foi estabelecida em maior ou igual a 20%. Na comparação entre 

discordantes e concordantes, não houve diferença estatística para a todos os 

parâmetros propostos, exceto uma análise: o grupo discordante teve maior incidência 

de morbidade neonatal (P=0,001; RR=2,68 (1,35-5,29)). No grupo discordante, foram 

selecionados dois subgrupos, o primeiro com ambos gemelares AIG (n=24) 

(AIG/AIG) e, segundo, com, pelo menos, um dos gemelares PIG (n=30) (AIG/PIG) e 

foram feitas comparações entre os grupos AIG/AIG e o grupo-controle, e comparações 
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entre AIG/PIG com o grupo-controle. Concluíram que a discordância de crescimento 

não prediz resultado perinatal adverso, exceto quando um dos recém-nascidos é PIG 

(P=0,001; RR=3,13 (1,39-7,01)).  

Machado et al. (2009)30 compararam, retrospectivamente, 204 fetos gemelares 

com pesos estimados AIG (entre o percentil 10-90 da curva de Alexander para 

gemelares) (16), sendo 80 com pesos discordantes e 222 com pesos concordantes. A 

discordância de peso foi estabelecida em maior ou igual a 20%. Não foi constatada 

diferença entre os dois grupos em relação à morbidade e mortalidade neonatal. Além 

dessa avaliação, o estudo contemplou comparação entre fetos gemelares concordantes 

(38 fetos) e discordantes (60 fetos), sendo que, pelo menos, um dos fetos com RCF. 

Houve um aumento da morbidade perinatal apenas nos gemelares com discordância 

de peso quando há associação da RCF ou de baixo peso no nascimento. 

Em uma coorte prospectiva multicêntrica incluindo 1.028 pares de gemelares, 

Breathnach et al. (2011)25 estabeleceram um nível de corte para discordância de peso 

em que há aumento do risco de morbidade perinatal, maior ou igual a 18%, tanto em 

MC quanto em DC. Dentre os DC, os discordantes, em comparação com os 

concordantes, apresentaram menor idade gestacional de parto (P<0,001), maior taxa 

de mortalidade (P<0,001), maior necessidade de UTI (P<0,001), maior frequência de 

resultados perinatais adversos, como enterocolite necrosante (P=0,006), distúrbios 

respiratórios (P<0,001) e sepse (P<0,001). Dentre os MC, os discordantes, em 

comparação com os concordantes, apresentaram menor idade gestacional de parto 

(P<0,028), maior necessidade de UTI (P=0,008) e maior frequência de distúrbios 

respiratórios (P=0,002).  

A influência da corionicidade como preditor do risco perinatal adverso em 

gestações gemelares com discordância de peso foi relatada por Harper et al. (2013)27. 

O estudo compreendeu uma coorte retrospectiva de fetos gemelares com crescimento 

AIG (recém-nascidos acima do percentil 10 da curva de Alexander para gemelares), 

associada à discordância de crescimento maior ou igual a 20%. Foram considerados 

os seguintes resultados perinatais: óbito fetal, parto pré-termo (< 34 semanas e < 28 

semanas) e admissão na UTI neonatal. Todos os dados foram estratificados pela 

corionicidade, sendo avaliados 86 gemelares discordantes (63 DC e 23 MCDA). O 

estudo concluiu que gemelares MC discordantes com crescimento AIG necessitam de 
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maior vigilância, pois estão associados a um risco maior de parto prematuro (RR=2,5; 

1,7 – 3,6) e admissão na UTI neonatal (RR=2,9; 2,0 – 4,3). Em fetos DC, não houve 

diferença no risco neonatal em relação ao grupo-controle. 

Em 2015, Khalil et al.28 publicaram estudo com 620 gestações gemelares (1.240 

fetos) relacionando o crescimento discordante entre os fetos, a Dopplervelocimetria da 

artéria umbilical (AU), artéria cerebral média (ACM) e a relação cerebroplacentária 

(CPR= PI ACM/PI AU) na predição de óbito perinatal. A coorte retrospectiva 

multicêntrica foi realizada em centros terciários, com dados coletados durante um 

período de 14 anos (2000 - 2013). Concluíram que a discordância de peso entre os 

fetos maior ou igual a 26,5% (P=0,002; RC corrigido=1,07), associada à discordância 

da relação cerebroplacentária entre os fetos (CPR feto maior -  CPR feto menor/CPR 

feto maior x 100) (P < 0,001; RC corrigido=1,03) são preditores independentes do 

risco de mortalidade perinatal. A corionicidade não foi associada ao aumento do risco 

(P=0,876). A incidência de óbito neonatal e óbito fetal nesta coorte foi 2,6% (n=16) e 

2,1% (n=13), respectivamente. A maioria dos fetos com este resultado (82,4%; n=14) 

tinha RCF associada à discordância de peso, condição que se relaciona fortemente com 

o resultado perinatal adverso (RC corrigido= 3,84). Além disso, 41,2% (n=7) destes 

fetos apresentavam alteração do fluxo feto-placentário: DZ ou DR na avaliação, 

caracterizando casos muito graves que podem ter influenciado nos resultados finais, e 

não apenas a discordância de peso, levando a piores resultados perinatais.  

Em coorte retrospectiva, D´Antonio et al. (2015)35 avaliaram a acurácia da 

predição do óbito fetal no terceiro trimestre segundo diferentes graus de discordância. 

Analisaram 957 gestações gemelares (173 MC e 784 DC) em 3 intervalos de idade 

gestacional (28 – 30+6; 31 – 33+6; 34 – 36+6) para os graus de discordância: 15, 20, 25, 

30 e 35%. A discordância de PEF teve nível de corte em torno de 25% para predição 

de óbito de um dos fetos no terceiro trimestre da gestação (S:63,3%; E:81,2%; 

VPP:9,8; VPN:98,6). Entretanto, o melhor nível de corte para predição de óbito fetal 

em cada idade gestacional variou nos intervalos estudados: 48% (28 – 30+6), 20% (31 

– 33+6) e 14% (34 – 36+6). O grau de discordância para a predição de mortalidade 

reduziu progressivamente com a idade gestacional. No início do terceiro trimestre, 

enquanto a unidade útero-placentária tem melhor performance para suprir as demandas 

metabólicas da gestação, altos níveis de corte são necessários para identificar 
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distúrbios no suprimento de oxigênio e metabolitos para cada feto. No final do terceiro 

trimestre, a senescência fisiológica placentária, juntamente com o aumento da 

demanda energética dos fetos, necessita de menores níveis de corte para predição de 

óbito fetal. Apesar de o estudo reiterar a discordância de peso como fator preditor 

independente de óbito fetal, não há descrição no estudo sobre a influência da restrição 

de crescimento fetal e da Dopplervelocimetria da artéria umbilical como possíveis 

fatores confundidores na predição de óbito fetal.  

 

Tabela 2 – Revisão das publicações sobre associação dos resultados perinatais 

adversos em gemelares com discordância com nível de corte determinado. 

Autor Ano 
Tipo 

estudo 

Casos 

(n) 

Controles 

(n) 

Discordância 

% 
Corionicidade 

Resultado 

Perinatal 

Blickstein et 

al. 
1988 P 14 28 15 MC + DC 

Sem 

diferença 

(RN AIG) 

Talbot et al. 1997 R 42 77 20 MC + DC 

Sem 

diferença em 

gravidade 

Hartley et al. 2002 R 826 8764 25 MC + DC 

Presença de 

risco OF, 

ONN 

Análise RN 

AIG – 

mantém 

risco 

Severinski et 

al. 
2004 R 10 215 20 MC + DC 

Análise RN 

AIG - Sem 

diferença 

Appleton et 

al. 
2007 R 54 176 20 MC + DC 

Diferente 

apenas com 

RCF 

Machado et 

al. 
2009 R 80 222 20 MC, DC 

Diferente 

apenas com 

RCF 

Breathnach 

et al. 
2011 P 416 1510 18 MC, DC 

≥18% - MC 

e DC 

aumenta 

morbimortali

dade 

Harper et al. 2013 R 86 1059 20 MC, DC 

Análise RN 

AIG – 

Diferença 

apenas MC 

continua  
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conclusão 

Autor Ano 
Tipo 

estudo 

Casos 

(n) 

Controles 

(n) 

Discordância 

% 
Corionicidade 

Resultado 

Perinatal 

Khalil et al. 2015 R 16 OF 604 20 MC, DC 

Análise 

grupo OF x 

não OF 

≥26,5% 

houve 

diferença 

MC e DC 

D’Antonio et 

al. 
2015 R 30 OF 957 25 MC + DC 

Predição do 

ONN com 

discordância 

≥25% 

1Tipo de estudo: R: retrospectivo; P: prospectivo.  2Corionicidade: MC: monocoriônico; DC: 

dicoriônico 
3Siglas: RN: recém-nascido; AIG: adequado para idade gestacional; OF: óbito fetal; ONN: óbito 

neonatal; RCF: restrição de crescimento fetal. 

 

 

3.2 Restrição de crescimento  

 

A definição de RCF em fetos gemelares é controversa na literatura, mas, 

tradicionalmente, define-se pela presença de um dos gemelares com PEF menor que o 

percentil 10 para a idade gestacional. Há quem considere o PEF ou a circunferência 

abdominal < p10 ou < p5 associada a 25% de discordância de peso entre os fetos para 

o diagnóstico de RCF seletiva22,23.  

Além disso, a avaliação e o manejo da restrição de crescimento em gêmeos são 

diversificados na prática clínica.  

Gratacós, em 200762, propôs uma classificação para RCF seletiva a partir da 

avaliação da Dopplervelocimetria da artéria umbilical, em fetos MC: 

 

-  Tipo I: Dopplervelocimetria da artéria umbilical tem fluxo diastólico 

positivo. 

-  Tipo II: Dopplervelocimetria da artéria umbilical com DZ ou DR. 

-  Tipo III: Dopplervelocimetria da artéria umbilical apresenta intermitência 

entre fluxo diastólico positivo, DZ e DR. 
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A taxa de mortalidade fetal é de, aproximadamente, 4% no tipo I. O tipo II está 

relacionado com alto risco de óbito intraútero do feto restrito e/ou prematuridade 

extrema associada a prejuízo do neurodesenvolvimento do feto sobrevivente (risco de 

óbito intraútero de cada feto é de 29% e o risco de sequela neurológica é maior que 

15% quando o nascimento é abaixo de 30 semanas de gestação).  O tipo III está 

associado a uma porcentagem de 10 a 20% de óbito súbito intraútero do feto restrito, 

imprevisíveis, mesmo nos casos em que os parâmetros ultrassonográficos são estáveis. 

Em relação ao gemelar sobrevivente no tipo III, a taxa de morbidade neurológica é de 

20%62,63,64.  

 

 

3.3 Discordância e o Doppler da artéria umbilical 

 

A avaliação hemodinâmica da circulação placentária a partir das artérias 

umbilicais foi descrita, pela primeira vez, em 1977, por Fitzgerald e Drumm65. Este 

exame permitiu verificar o aumento da resistência do fluxo sanguíneo na placenta, 

evidenciado pela redução da velocidade diastólica nas artérias umbilicais, nos casos 

de insuficiência placentária. Os resultados descritos como comprometimento extremo 

da circulação feto-placentária são a ausência (DZ) ou o fluxo reverso (DR) durante a 

diástole, e relacionam-se com altas taxas de morbidade e mortalidade perinatal66-69. 

Muitos estudos expressam a necessidade de maior atenção e vigilância do 

crescimento em gestações múltiplas com o uso da dopplervelocimetria, principalmente 

da AU. Segundo alguns autores, o Doppler da AU pode auxiliar na predição e no 

diagnóstico mais precoce da discordância de crescimento em gestações        

gemelares70-72. 

Ropacka-Lesiak et al. (2012)73 avaliaram a aplicabilidade do Doppler na 

predição de resultados perinatais em gestações gemelares DC complicadas por 

discordância de crescimento de, pelo menos, 15%. O Doppler anormal da AU está 

relacionado com menor peso ao nascimento. Além disso, a discordância de valores de 

IP da AU e da ACM nos pares de gêmeos podem inferir precocemente RCF, 

secundário à insuficiência placentária do feto menor. 
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Morin & Lim (2011)74 sugeriram que o Doppler de AU foi útil para vigilância 

de gemelares com complicações envolvendo circulação placentária ou alterações 

hemodinâmicas fetais. O aumento da vigilância fetal sugerido deve ser considerado 

principalmente quando há RCF em, pelo menos, um dos fetos ou discordância de peso 

significativa. 

Alguns autores enfatizam a importância da presença de alterações graves do 

Doppler da AU no resultado perinatal, como DZ ou DR. Hastie et al. (1989)36 

associaram a presença de DZ/DR persistentes da AU a um pior prognóstico perinatal 

em um grupo de 89 gestações gemelares. Ezra et al. (1999)37 descreveram a relação 

entre a presença de alterações graves da AU como DZ/DR e o aumento da mortalidade 

pré-natal em mais de 50%. Pan et al. (2012)38 também relacionaram piores resultados 

perinatais, como aumento da mortalidade, em fetos MC com DZ/DR da AU. Além 

disso, relacionou a presença isolada de DZ/DR, em comparação com Doppler normal 

AU, a uma maior incidência de discordância de peso entre os fetos (25% vs 2%).  

Apesar de a literatura mostrar associação relevante entre alteração grave da 

dopplervelocimetria da AU (DZ ou DR) e um pior resultado perinatal entre fetos 

gemelares discordantes, não foi identificado nenhum estudo vinculando o resultado 

perinatal destes fetos com a dopplervelocimetria da AU com fluxo diastólico presente. 
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4  MÉTODOS 

 

 

4.1 Delineamento da pesquisa 

 

Estudo retrospectivo do tipo caso-controle realizado no setor de gestação 

múltipla da Clínica Obstétrica do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da 

Universidade de São Paulo, no período de 1º de janeiro de 2005 a 31 de dezembro de 

2015.  

 

 

4.2  Ética em pesquisa 

 

O projeto foi aprovado, em 07/04/2016, pelo Comitê de Ética e Pesquisa do 

Departamento de Obstetrícia e Ginecologia e pela Comissão de Ética para Análises de 

Projetos de Pesquisa (CAPPesq) do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina 

da Universidade de São Paulo (HCFMUSP) sob o número CAAE: 

53749216.3.0000.0068 e Parecer número: 1.481.616 (Anexo A e B). 

Foi solicitada à CAPPesq a dispensa da aplicação do termo de consentimento 

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

exames realizados na rotina ultrassonográfica do setor de gestação múltipla do 

HCFMUSP. Entretanto, foi mantida a confidencialidade e a integridade dos dados do 

prontuário. A identificação das pacientes também foi preservada e os prontuários 

foram examinados por um grupo limitado de pesquisadores, dentro da instituição, não 

sendo permitida a reprodução dos documentos do prontuário. 
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4.3  Casuística 

 

4.3.1 Cálculo do tamanho amostral 

 

Por ser tratar de um estudo retrospectivo, com período de tempo predeterminado 

de observação do evento, optou-se, primeiramente, por selecionar o número de 

gestações gemelares com discordância de peso que atendem aos critérios de inclusão 

no período de interesse e, a partir dessa amostra, selecionar o grupo-controle pareado 

ao grupo de estudo pela idade gestacional do parto e corionicidade. Como o 

pareamento foi estabelecido para 2 variáveis, foram determinados 2 controles para 

cada 1 caso a fim de reduzir o efeito de cada variável. Portanto, foram identificados 

no período 52 casos de discordância e 104 controles. 

 

 

4.3.2 Seleção dos casos 

 

No período janeiro de 2005 a dezembro de 2015, foram avaliadas 1.920 gestantes 

com fetos gemelares no Setor de Gestação Múltipla do HCFMUSP, sendo 

selecionadas 420 gestantes com discordância de peso maior ou igual a 20%. Foram 

excluídos gemelares com STFF (n=43), malformação estrutural, dentre eles, fetos 

arcádicos e gemelaridade imperfeita (n=106), pelo menos, um feto com 

dopplervelocimetria da AU com DZ ou DR (n=36), parto ocorrido fora do HCFMUSP 

(n=180) e insuficiência de dados para a pesquisa (n=3). Ao final, 52 gestantes que 

contemplaram todos os critérios de inclusão foram selecionadas. Para cada caso, foram 

selecionados dois controles de gestantes de gemelares com discordância de peso menor 

do que 20% pareada pela idade gestacional do parto menor ou igual a 7 dias e pela 

corionicidade (Figura 1). 
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Figura 1 – Fluxograma: Seleção dos casos e controles 

 

 

4.3.3 Critérios de inclusão 

 

• Gestações gemelares diamnióticas com os fetos vivos em sua primeira 

avaliação; 

• Idade gestacional confiável; 

• Ter, no mínimo, uma avaliação ultrassonográfica no Setor de Gestação 

Múltipla; 

• Corionicidade definida; 

• Parto ocorrido na Clínica Obstétrica do HCFMUSP com idade gestacional 

entre 26 a 38 semanas e 6 dias; 

• Ausência de malformações ou cromossomopatias em ambos os fetos; 

1920 Gestantes avaliadas no Setor Gestação Múltipla 

 

Critérios de não inclusão: 

 

- 43 por associação com STFF  

- 106 por presença de MF, acárdico e 

gemelaridade imperfeita 

- 36 por alteração de Doppler (DZ ou DR)  

- 180 pois o parto ocorreu fora do HCFMUSP 

- 3 por insuficiência de dados 

 

 

420 Gestações com 

Discordância ≥ 20% 

 

 1447 Gestações com 

Discordância < 20% 

 

52 Casos  

Grupo Discordante 

 

104 Controles 

Grupo Concordante 

 

Seleção com pareamento 

com grupo discordante de 

acordo com: 

 

- Idade gestacional do parto 

- Corionicidade 

 

- Corionicidade 

 

 

 

Janeiro 2005 - Dezembro 2015 

 

28 MC 

Grupo 

Concor

dante 

 

76 DC 

Grupo 

Concor

dante 

 

14 MC 

Grupo 

Concor

dante 

 

38 DC 

Grupo 

Concor

dante 
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• Ausência de complicações específicas dos monocoriônicos como STFF, 

sequência anemia-policitemia e transfusão arterial reversa; 

• Ausência de diástole zero ou reversa na avaliação da dopplervelocimetria 

da artéria umbilical de um ou ambos os fetos. 

 

 

4.3.4 Grupos específicos selecionados  

 

• Grupo de estudo: Gestações gemelares com discordância de peso entre os 

fetos maior ou igual a 20%, confirmada com o peso no nascimento; 

• Grupo-controle: Gestações gemelares com discordância de peso entre os 

fetos menor que 20%, confirmada com o peso no nascimento, pareadas ao 

grupo de estudo pela idade gestacional do parto ≤ 7 dias e pela 

corionicidade.  

 

 

4.4 Métodos 

 

4.4.1 Coleta de dados 

 

As gestantes com discordância de peso entre os fetos gemelares foram 

selecionadas a partir de parâmetros ultrassonográficos coletados do Sistema 

Informatizado dos Laudos em Obstetrícia (SILOG). A avaliação ultrassonográfica das 

gestantes foi realizada com os aparelhos de ultrassom das marcas TOSHIBA (modelo 

Aplio XG), PHILIPS (modelo Envisor) e GE (modelos Voluson 730 e Voluson E8), 

de propriedade da Clínica Obstétrica. As avaliações foram feitas por via abdominal 

com transdutores convexos de 3,5 MHz. 

Os dados maternos demográficos e obstétricos foram coletados do banco de 

dados do Programa Informatizado dos Dados da Enfermaria de Obstetrícia.  

As informações dos resultados perinatais foram obtidas do livro de parto do 

Centro Obstétrico do HCFMUSP e do Sistema de Prontuários Digitalizados do 

Berçário e do Instituto da Criança. 
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A confirmação anatomopatológica da corionicidade e amnionicidade foi obtida 

junto ao Programa Informatizado do Laboratório do HCFMUSP (HCMED). 

Todos os dados captados foram compilados em planilha Excel. 

 

 

4.4.2 Avaliação da corionicidade 

 

A corionicidade foi determinada pela USG mais precoce, definida da seguinte 

forma14,15: 

• Monocoriônicas e diamnióticas: contém um saco gestacional e a projeção 

placentária na base da membrana interâmnica em formato de “T” até 13 

semanas e 6 dias; 

• Dicoriônicas: dois sacos gestacionais ou presença do sinal do “lâmbda” na 

projeção placentária da membrana interâmnica ou sexos fetais distintos ou 

placentas de inserção distintas/separadas. 

A corionicidade também foi confirmada e/ou determinada, nos casos sem 

definição durante o pré-natal, com a avaliação anatomopatológica placentária. 

 

 

4.4.3 Idade gestacional 

 

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

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

maior feto na primeira USG da gestação. Foi adotada a idade gestacional estimada por 

meio da ultrassonografia nos seguintes casos75,76: 

 

• DUM incerta/desconhecida; 

• Discrepância entre a idade gestacional menstrual e a biometria fetal maior 

que cinco dias, na avaliação do primeiro trimestre (até oito semanas e seis 

dias);  
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• Discrepância entre a idade gestacional menstrual e a biometria fetal maior 

que sete dias, na avaliação do primeiro trimestre (entre nove a 13 semanas 

e seis dias); 

• Discrepância entre idade gestacional menstrual e a biometria fetal maior 

que 10 dias, na avaliação do segundo trimestre (entre 14 e 21 semanas e 6 

dias). 

 

O parâmetro ultrassonográfico empregado para datar a gestação no primeiro 

trimestre foi o comprimento cabeça-nádega, obtido em imagem sagital estrita do polo 

cefálico e tronco fetais em posição neutra77. Após o segundo trimestre de gestação, 

foram utilizados multiparâmetros: diâmetro biparietal (DPB), circunferência cefálica 

(CC), circunferência abdominal (CA) e comprimento do fêmur (CF)78. Por fim, foi 

considerada a avaliação ultrassonográfica do maior feto para a datação da gestação. 

 

 

4.4.4 Estimativa do peso fetal 

 

O cálculo do peso estimado fetal foi determinado por múltiplos parâmetros 

(DBP, CC, CA e CF) de acordo com a fórmula de Hadlock et al. (1985)78: 

 

Log10 peso = 1,3596 – 0,00386 CA x CF + 0,0064 CC + 0,00061 DBP x CA + 

0,0424 CA + 0,174 CF 

 

 

4.4.5 Discordância de peso 

 

Conforme estudos prévios27,28,30,79-85, foi considerada discordância de 20% 

conforme estudos prévios calculados pela fórmula: 

 

∆ Peso = (peso do maior – peso do menor) x 100/peso do maior 
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4.4.6 Restrição de crescimento fetal 

 

O diagnóstico de RCF foi estabelecido por meio da comparação do peso 

estimado dos fetos considerando a curva de referência pré-natal para gestações 

gemelares de Liao et al. (2012)17, desenvolvida neste serviço. Foram considerados 

fetos restritos aqueles que, na última avaliação USG antes do parto, apresentaram PEF 

menor que o percentil 10 da curva de Liao. 

 

 

4.4.7  Avaliação do Doppler da artéria umbilical 

 

Os sonogramas provenientes da dopplervelocimetria da artéria umbilical foram 

obtidos utilizando o Pulsed-wave Doppler com os fetos sem movimentação corpórea 

ou respiratória. Foram coletados a partir da técnica de Acharya et al. (2005)86, pela 

qual é insonado um segmento da alça livre da artéria umbilical, de cada gemelar, com 

ângulo menor que 15º, próximo do zero, consecutivas vezes. O fluxo diastólico da 

dopplervelocimetria da artéria umbilical foi considerado presente ou positivo 

conforme demonstrado na Figura 2. 

 

 
Figura 2 - Imagem ilustrativa de dopplervelocimetria da artéria umbilical com fluxo 

diastólico positivo. 
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4.4.8 Variáveis estudadas 

 

Variáveis Maternas 

• Idade (anos); 

• Número de gestações anteriores (nulíparas);  

• Cor (branca; não branca);  

• Doenças clínicas prévias à gestação (hipertensão arterial (HAS), diabetes 

mellitus, distúrbios da tireoide, trombofilia, cardiopatia, nefropatia);  

• Tabagismo (sim; não). 

 

Variáveis Ultrassonográficas 

• Idade gestacional da última USG antes do parto (semanas); 

• Peso estimado dos fetos no último USG antes do parto (gramas); 

• RCF (sim; não); 

• Discordância de peso entre os fetos; 

• Tempo entre a última USG e o parto (dias). 

 

Variáveis Gestacionais 

• Intercorrências gestacionais (doença hipertensiva específica da gestação 

(DHEG); DHEG superajuntada; diabetes gestacional; trabalho de parto 

prematuro; ruptura prematura de membranas ovulares; descolamento 

prematuro de placenta); 

• Idade gestacional no parto (semanas); 

• Tipo de parto (vaginal; cesárea);  

• Indicações do parto (eletivo: de acordo com o protocolo obstétrico da 

instituição: em gestações monocoriônicas a idade gestacional máxima do 

parto é de 36 semanas e em gestações dicoriônicas, a idade gestacional 

máxima do parto é de 38 semanas gestacionais: trabalho de parto 

prematuro, ruptura prematura de membranas, descolamento prematuro de 

placenta; fetais: sofrimento fetal agudo intraparto, alteração de vitalidade 

fetal; maternas: DHEG, DHEG superajuntada); 
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• Uso de corticoide antenatal para maturação pulmonar em gestações 

menores que 34 semanas de idade gestacional (sim; não). 

 

Variáveis Neonatais 

• Sexo (feminino; masculino); 

• APGAR < 7 no 5º minuto (sim; não); 

• Peso no nascimento de ambos os fetos (gramas); 

• Óbito neonatal antes da alta hospitalar (sim; não); 

• Tempo de internação (dias); 

• Necessidade de permanência em UTI (sim; não); 

• Tempo de permanência em UTI (dias); 

• Icterícia com necessidade de fototerapia (sim; não); 

• Necessidade de ventilação mecânica (sim; não); 

• Tempo de ventilação mecânica (dias); 

• Hipoglicemia (sim; não); 

• Persistência do ducto arterioso (sim; não); 

• Enterocolite necrosante (sim; não);  

• Hemorragia peri ou intraventricular grau II a IV (sim; não); 

• Retinopatia cirúrgica (sim; não); 

• Sepse (sim; não); 

• Resultado neonatal composto (definido como a ocorrência de qualquer dos 

seguintes eventos: necessidade de ventilação mecânica, hemorragia peri 

ou intraventricular, enterocolite necrosante, retinopatia cirúrgica e sepse). 

 

 

4.5  Análise estatística 

 

As variáveis quantitativas foram resumidas por meio de média e desvio padrão 

ou de mediana e valores mínimo e máximo. As variáveis qualitativas são apresentadas 

por frequências absolutas (n) e porcentagens (%). 

Para a comparação de dois grupos em relação às variáveis quantitativas, foi 

utilizado o teste não paramétrico de Mann-Whitney ou o teste T, a depender da 
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distribuição dos dados e do tamanho da amostra em cada grupo. Com o intuito de 

avaliar a associação entre duas variáveis qualitativas, foi considerado o teste Qui-

quadrado ou exato de Fisher, quando apropriado.  

Também foi realizado o cálculo das estimativas das razões de chances e seu 

respectivo intervalo com 95 % de confiança. Em situações em que houve presença de 

zero na frequência de uma das categorias, foi utilizado o estimador de Peto87,88. 

O nível de significância adotado foi 5%. 

A análise dos dados foi realizada no software IBM SPSS versão 20. 
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5  RESULTADOS 

 

 

5.1 Caracterização da população 

 

As características epidemiológicas e gerais da população estudada (Tabela 3) 

foram similares em ambos os grupos, discordante e concordante, independente da 

corionicidade. 

Não houve diferença entre os grupos discordante e concordante na distribuição 

das principais doenças prévias à gestação que podem estar relacionadas à insuficiência 

placentária: HAS (MC: 14,3% vs 17,9%, P=0,999; DC: 15,8% vs 15,8%, P=0,999), 

asma (MC: 0% vs 3,6%, P=0,999; DC: 5,3% vs 1,3%, P=0,257), trombofilia ou 

episódio anterior de tromboembolismo (MC: 0% vs 3,6%, P=0,999; DC: 5,3% vs 

1,3%, P=0,257), não houve nenhum caso de cardiopatia dentre as gestantes com fetos 

MC e, nos DC, também não houve diferença entre os grupos (0% vs 3,9%, P=0,550).  

 

Tabela 3 - Características epidemiológicas e gerais das mulheres com gestações 

gemelares distribuídas nos grupos concordante e discordante de acordo com a 

corionicidade - HCFMUSP – 2005 a 2015. 

 MONOCORIÔNICO  DICORIÔNICO  

 
Concordante 

(n=28) 

Discordante 

 (n=14) 
P 

Concordante 

(n=76) 

Discordante 

 (n=38) 
P 

Idade – anos; 

média ± DP 
28,92 ± 6,50 28,28 ± 7,17  0,772* 28,39 ± 5,79 29,50 ± 5,97 0,344* 

Branca - n 

(%) 
17 (60,7) 8 (57,1) 0,824 # 39 (51,3) 18 (48,6) 0,790# 

Nulíparas – n 

(%) 
10 (35,.7) 9 (64,3) 0,079 # 25 (32,9) 14 (36,8) 0,675# 

Tabagismo – n 

(%) 
3 (10,7) 3 (21,4) 0,383 § 6 (7,9) 7 (18,4) 0,121§ 

Doenças pré-

gestação –  

n (%)1 

10 (35,7) 2 (14,3) 0,277 § 18 (23,7) 11 (28,9) 0,543# 

Legenda 3 - Testes estatísticos: * Teste T de Student; § Teste exato de Fisher; # Teste Qui-Quadrado. 
1 Doenças clínicas prévias à gestação: HAC, DM, distúrbios da tireoide, cardiopatia, trombofilia, evento 

tromboembólico prévio.  
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5.2 Caracterização da gestação e do parto 

 

Tanto nas gestações MC quanto DC, com relação às características da gestação 

e do parto (Tabela 4), não houve diferença entre os dois grupos, discordante e 

concordante. A presença de intercorrências gestacionais, que podem estar associadas 

à insuficiência placentária, também não foi diferente entre os grupos discordante e 

concordante: DHEG ou DHEG superajuntada (Tabela 4). 

O uso do corticoide antenatal para maturação pulmonar foi indicado apenas para 

as gestações com idade gestacional até 33 semanas e 6 dias, em condições de risco de 

parto iminente, como, por exemplo, trabalho de parto prematuro ou ruptura prematura 

de membranas ovulares. 

 

Tabela 4 - Características das gestações gemelares e do parto distribuídas nos grupos 

concordante e discordante de acordo com a corionicidade – HCFMUSP – 2005 a 2015. 

 MONOCORIÔNICO DICORIÔNICO 

 
Concordante 

(n=28) 

Discordante 

 (n=14) 
P 

Concordante 

(n=76) 

Discordante 

 (n=38) 
P 

Intercorrências 

gestacionais - N (%)1 
14 (50) 7 (50) 0,999 # 41 (53,9) 17 (44,7) 0,354# 

          DHEG / DHEG 

superaj. 
3 (10,7) 4 (28,6) 0,284§ 14 (18,4) 10 (25,3) 0,491 #  

Corticoide antenatal 5/8 (62,5) 0/2 (0) 0,444§ 4/8 (50) 3/5 (60) 0,999§ 

Parto Cesárea – n (%) 20 (71,4) 12 (85,7) 0,451 # 62 (81,6) 36 (94,7) 0,451§ 

Indicação do Parto; N 

– (%)2   

 

 

 

0,057 # 

  

  

 

 

0,803 # 

        Eletiva 11 (39,3) 2 (14,3) 23 (30,3) 14 (36,8) 

        Gestacional 38 (50) 17 (44,7) 38 (50) 17 (49,7) 

        Vitalidade  1 (3,6) 4 (28,6) 6 (7,9) 4 (10,5) 

        Materna 9 (11,8) 3 (7,9) 9 (11,8) 4 (7,9) 

IG parto - semanas; 

média ± DP 
35,06 ± 1,51 34,88 ± 1,51 0,691 # 35,84 ± 2,37 35,79 ± 2,25 0,947 # 

          ≤34 Semanas 8 (28,6) 3 (21,4) 0,723 # 10 (13) 4 (10,5) 0,771 # 

          ≤32 Semanas 1 (3,6) 2 (14,3) 0,254 # 6 (7,9) 2 (5,3) 0,771 # 

Sexo masculino       

RN Maior  20 (35,7) 12 (42,9) 0,653 # 39 (51,5) 21 (55,3) 0,691# 

RN Menor 20 (35,7) 12 (42,9) 0,653 # 35 (46,1) 18 (47,4) 0,894 # 

Legenda 4 - Testes estatísticos: * Teste T de Student; § Teste exato de Fisher; # Teste Qui-Quadrado.  

Siglas e abreviações: RN: recém-nascido; DHEG: doença hipertensiva específica da gestação; DMG: 

diabetes mellitus gestacional; RPMO: rotura prematura de membranas ovulares; DPP: descolamento 

prematura de placenta; TPP: trabalho de parto prematuro; Superaj.: superajuntada; SFA: sofrimento 

fetal agudo intraparto; IG: idade gestacional.  
1 Intercorrências gestacionais: DHEG, DHEG superaj., DMG, TPP, RPMO, DPP.  2 Indicação do Parto: 

Eletivo: protocolo obstétrico da instituição; Gestacional: TPP, RPMO; Vitalidade: alteração de perfil 

biofísico fetal, sofrimento fetal intraparto; Causas maternas: DHEG, DHEG superaj., DPP. 
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5.3 Caracterização das variáveis ultrassonográficas 

 

Os dados obtidos sobre as características ultrassonográficas antenatais foram 

descritos na Tabela 5. Dentre os MC, no grupo discordante verificou-se menor 

intervalo entre a última USG e o nascimento, menor peso estimado e maior frequência 

de restrição de crescimento do feto menor em comparação ao grupo concordante. Já 

dentre os DC, no grupo discordante constatou-se menor o peso estimado do feto 

menor, maior grau de discordância e maior frequência de restrição de crescimento do 

feto menor em comparação ao grupo concordante. Não houve nenhum caso de óbito 

intrauterino na população estudada. A diferença em relação ao grau de discordância é 

um resultado previsto, pois este é o parâmetro que define cada grupo. 

 

Tabela 5 - Características ultrassonográficas das gestações gemelares nos grupos 

concordante e discordante de acordo com a corionicidade – HCFMUSP – 2005 a 2015. 
 MONOCORIÔNICO DICORIÔNICO 

 
Concordante 

(n=28) 

Discordante 

 (n=14) 
P 

Concordante 

(n=76) 

Discordante 

 (n=38) 
P 

IG último USG – 

semanas; média ± 

DP 

34,06 ± 1,62 34,21 ± 1,63 0,777 * 34,55 ± 2,49 34,80 ± 2,31 0,600* 

Intervalo último 

USG - parto – dias; 

média ± DP 

8,96 ± 5,89 4,64 ± 3,31 0,015* 8,45 ± 4,98 6,55 ± 6,31 0,084* 

PEF gramas; 

média ± DP 
      

           Feto Maior  2178,57 ± 443,50 2177,36 ± 485,76 0,994* 
2343,09 ± 

523,65 

2532,82 ± 

539,27 
0,074* 

           Feto Menor 2020,39 ± 414,40 1571,00 ± 381,09 0,002* 
2153,99 ± 

473,24 

1766,76 ± 

449,50 
<0,001* 

Discordância; 

média ± DP (%) 
7,13 ± 4,31 27,96 ± 6,01 <0,001* 7,82 ± 5,36 30,45 ± 8,18 <0,001* 

RCF -  N (%)       

          Feto Maior  1 (3,6) 2 (14,3) 0,254§ 3 (3,9) 1 (2,6) 0,999# 

          Feto Menor  3 (10,7) 10 (71,4) <0,001§ 8 (10,5) 21 (55,3) <0,001# 

Legenda 5 - Testes estatísticos: * Teste T de Student; § Teste exato de Fisher; # Teste Qui-Quadrado.  

Siglas e abreviações: USG: ultrassom; PEF: peso estimado fetal; RCF: restrição de crescimento fetal. 
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5.4  Resultados perinatais 

 

A comparação dos resultados perinatais entre os grupos discordante e 

concordante, tanto dos MC quanto dos DC, está demonstrada nas Tabelas 6 e 7, 

respectivamente. Nenhum recém-nascido apresentou índice de APGAR menor do que 

7 no quinto minuto de vida. Nos MC, os recém-nascidos menores do grupo discordante 

apresentaram maior tempo de internação, maior frequência de icterícia e septicemia 

em comparação ao grupo concordante. Os menores recém-nascidos DC do grupo 

discordante também apresentaram maior frequência de icterícia, hipoglicemia, 

enterocolite necrosante e septicemia em comparação ao grupo concordante. O recém-

nascido maior DC discordante apresentou maior frequência de icterícia em 

comparação ao grupo concordante.  

 

Tabela 6 - Comparação dos resultados neonatais entre os grupos concordantes e 

discordantes dos recém-nascidos maiores e menores monocoriônicos – HCFMUSP – 

2005 a 2015. 
  MONOCORIÔNICO   

 

 
RN 

Concordante 

(n = 28) 

Discordante 

(n = 14) 
P RC IC 95% 

Peso no 

nascimento 

– gramas; 

média ± DP 

MA 2180,00 ± 396,74 2161,43 ± 497,71 0,896 - - 

ME 2025,54 ± 391,96 1515,00 ± 3455,29 <0,001 - - 

T. internação 

– dias; média 

± DP 

MA 12,04 ± 11,87 14,36 ± 14,86 0,586* - - 

ME 10,68 ± 11,64 30,64 ± 20,19 <0,001* - - 

UTI – N (%) 
MA 8 (28,6) 5 (35,7) 0,729# 1,39 0,35 – 5,45 

ME 7 (25) 5 (35,7) 0,491# 1,67 0,42 – 6,68 

T. UTI – dias; 

mediana (mín 

- máx) 

MA 11 (1-33) 10 (1-21) 0,999∞ - - 

ME 8 (1-16) 20 (6-47) 0,106∞ - - 

VM – N (%) 
MA 2 (7,1) 1 (7,1) 0,999§ 1,00 0,08  – 12,07 

ME 1 (3,6) 2 (14,3) 0,254§ 4,50 0,37 – 54,54 

T. VM – dias; 

mediana (mín 

- máx) 

MA 4,5 (2-7) 3 0,999∞ - - 

ME 1 26 0,999∞ - - 

continua  
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conclusão 
  MONOCORIÔNICO   

 

 
RN 

Concordante 

(n = 28) 

Discordante 

(n = 14) 
P RC IC 95% 

HPIV - N 

(%) 

MA 2 (7,1) 3 (21,4) 0,313# 3,54 0,52 – 24,26 

ME 2 (7,1) 4 (28,6) 0,155# 5,20 0,82 – 32,99 

EN - N (%) 
MA 0 (0) 0 (0) - - - 

ME 0 (0) 1 (7,1) 0,333§ 20,08 0,31 – 1284,07 

Icterícia - N 

(%) 

MA 12 (42,9) 9 (64,3) 0,190# 2,40 0,64 – 9,03 

ME 8 (28,6) 11 (78,6) 0,003§ 9,17 2,01 – 41,80 

RP - N (%) 
MA 0 0 - - - 

ME 1 (3,6) 0 0,999§ 0,22 0,00 – 14,26 

Hipoglicemia 

– N (%) 

MA 3 (10,7) 1 (7,1) 0,990# 0,64 0,06 – 6,79 

ME 3 (10,7) 5 (35,7) 0,092# 4,63 0,91 – 23,43 

DA – N (%) 
MA 1 (3,6) 2 (14,3) 0,254§ 4,50 0,37 – 54,54 

ME 3 (10,7) 1 (7,1) 0,999§ 0,64 0,06 – 6,79 

Sepse  - N 

(%) 

MA 3 (10,7) 2 (14,3) 0,999§ 1,39 0,20 – 9,45 

ME 0 (0) 3 (21,4) 0,032§ 23,42 2,00 – 274,55 

ONN – N 

(%) 

MA 0 0 - - - 

ME 0 0 - - - 

Result. NN 

composto 

MA 4 (14,3) 4 (28,6) 0,406§ 2,40 0,50 – 11,54 

ME 3 (10,7) 5 (35,7) 0,092§ 4,63 0,91 – 23,43 

Legenda 6 - Testes estatísticos: * Teste T de Student; § Teste exato de Fisher; # Teste Qui-Quadrado; 

∞ Teste de Mann-Whitney; RC: Razão de chance; IC: intervalo de confiança.  

Siglas e abreviações: RN: recém-nascido; MA: feto maior; ME: feto menor; T.: tempo; VM: ventilação 

mecânica; HPIV: hemorragia peri/intraventricular; EN: enterocolite necrosante; RP: retinopatia 

cirúrgica da prematuridade; DA: persistência do ducto arterioso; ONN: óbito neonatal até a alta 

hospitalar; Result. NN composto: resultado neonatal composto. 

 

 

Tabela 7 - Comparação dos resultados neonatais entre os grupos concordantes e 

discordantes dos recém-nascidos maiores e menores dicoriônicos – HCFMUSP – 2005 

a 2015. 
  DICORIÔNICO   

 

 
RN 

Concordante 

(n = 76) 

Discordante 

(n = 38) 
P RC IC 95% 

Peso no 

nascimento 

– gramas; 

média ± DP 

MA 2484,21 ± 519,17 2614,45 ± 540,29 0,215* - - 

ME 2273,79 ± 476,10 1837,50 ± 467,74 <0,001* - - 

T. internação – 

dias; média ± 

DP 

MA 8,07 ± 8,93 8,18 ± 9,00 0,959* - - 

ME 8,42 ± 9,20 14,45 ± 20,20 0,087* - - 

UTI – N (%) 
MA 17 (22,4) 9 (23,7) 0,875# 1,08 0,43 – 2,71 

ME 16 (21,1) 12 (31,6) 0,218# 1,73 0,72 – 4,17 

T. UTI – dias; 

mediana (mín - 

máx) 

MA 7,00 (1-27) 12,00 (4-34) 0,120∞ - - 

ME 6,50 (2-26) 6,50 (1-106) 0,732∞ - - 

VM – N (%) 
MA 6 (7.9) 4 (10,5) 0,729§ 1,37 0,36 – 5,19 

ME 4 (5.3) 2 (5,3) 0,999§ 1,00 0,17 – 5,72 

continua  
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conclusão 
  DICORIÔNICO   

 

 
RN 

Concordante 

(n = 76) 

Discordante 

(n = 38) 
P RC IC 95% 

T. VM – dias; 

mediana (mín - 

máx) 

MA 3,5 (1-23) 5,50 (4-12) 0,762∞ - - 

ME 3,5 (2-17) 2 0,267∞ - - 

HPIV - N (%) 
MA 4 (5,3) 1 (2,6) 0,663§ 0,49 0,05 – 4,51 

ME 2 (2,6) 1 (2,6) 0,999§ 1,00 0,09 – 11,39 

EN - N (%) 
MA 0 (0) 0 (0) - - - 

ME 0 (0) 2 (5,3) 0,044# 20,63 1,07 – 395,39 

Icterícia - N 

(%) 

MA 20 (26,3) 20 (52,6) 0,006# 3,11 1,38 – 7,04 

ME 22 (28,9) 22 (57,9) 0,003# 3,38 1,50 – 7,61 

RP - N (%) 
MA 0 (0) 0 (0) - - - 

ME 0 (0) 0 (0) - - - 

Hipoglicemia – 

N (%) 

MA 3 (3,9) 4 (10,5) 0,219§ 2,86 0,61 – 13,50 

ME 3 (3,9) 6 (15,8) 0,033# 4,56 1,07 – 19,39 

DA – N (%) 
MA 4 (5,3) 3 (7,9) 0,684§ 1,54 0,33 – 7,27 

ME 2 (2,6) 1 (2,7) 0,999§ 1,00 0,09  -11,39 

Sepse  - N (%) 
MA 2 (2,6) 3 (7,9) 0,331§ 3,17 0,51 – 19,85 

ME 1 (1,3) 4 (10,5) 0,042§ 8,82 0,95 – 81,93 

ONN – N (%) 
MA 2 (2,2) 1 (2,6) 0,999 # 1,00 0,09 – 11,39 

ME 2 (2,6) 1 (2,6) 0,999 # 1,00 0,09 – 11,39 

Result. NN 

composto 

MA 5 (6,6) 3 (7,9) 0,999§ 1,22 0,27 – 5,39 

ME 3 (3,9) 4 (10,5) 0,219§ 2,86 0,61 – 13,50 

Legenda 7 - Testes estatísticos: * Teste T de Student; § Teste exato de Fisher; # Teste Qui-Quadrado; 

∞ Teste de Mann-Whitney; RC: Razão de chance; IC: intervalo de confiança.    

Siglas e abreviações: RN: recém-nascido; MA: feto maior; ME: feto menor; T.: tempo; VM: ventilação 

mecânica; HPIV: hemorragia peri/intraventricular; EN: enterocolite necrosante; RP: retinopatia 

cirúrgica da prematuridade; DA: persistência do ducto arterioso; ONN: óbito neonatal até a alta 

hospitalar; Result. NN composto: resultado neonatal composto. 

 

 

5.5  Resultados perinatais dos fetos menores de acordo com a presença da 

restrição de crescimento 

 

Devido a somente sete fetos maiores apresentarem restrição de crescimento, 

sendo quatro fetos MC e três fetos DC, a comparação dos resultados perinatais entre 

os grupos discordante e concordante estratificado pela restrição de crescimento fetal 

foi feita apenas para os fetos menores, detalhada nas Tabelas 8 e 9. Dentre os fetos 

menores, 42 apresentaram RCF, 29 MC e 13 DC.  

Dentre os fetos menores MC, não houve diferença em nenhum parâmetro 

neonatal na comparação entre os grupos discordante e concordante de acordo com a 

presença ou ausência da RCF. Já dentre os fetos menores DC, no subgrupo sem RCF, 

os discordantes apresentaram menor peso ao nascimento comparado aos concordantes. 
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Ainda, o tempo de permanência na UTI foi maior dentre os concordantes em 

comparação aos discordantes, no subgrupo sem RCF. 

 

Tabela 8 - Comparação dos resultados neonatais dos fetos menores monocoriônicos 

entre os grupos discordante e concordante estratificados pela presença e ausência da 

restrição de crescimento – HCFMUSP – 2005 a 2015. 

Legenda 8 - Testes estatísticos: * Teste T de Student; § Teste exato de Fisher; # Teste Qui-Quadrado; 

∞ Teste de Mann-Whitney. 

Siglas e abreviações: T.: tempo; VM: ventilação mecânica; HPIV: hemorragia peri/intraventricular; EN: 

enterocolite necrosante; RP: retinopatia cirúrgica da prematuridade; DA: persistência do ducto 

arterioso; ONN: óbito neonatal até a alta hospitalar; Result. NN composto: resultado neonatal composto. 

 

 

 

 FETO MENOR MONOCORIÔNICO 

 
Ausência de RCF 

(n=29) 
 

Presença de RCF 

(n=13) 
 

 
Concordante 

(n=25) 

Discordante 

(n=4) 
P 

Concordante 

(n=3) 

Discordante 

(n=10) 
P 

IG parto – 

semanas; 

média ± DP 

35,36 ± 1,32 35,07 ± 0,85 0,374 ∞ 32,76 ± 0,87 34,81 ± 1,74 0,161 ∞ 

Peso ao 

nascimento – 

gramas; 

média ± DP 

2118,68 ± 284,50 1850 ± 296,08 0,082 ∞ 1249,33 ± 301,06 1381,00 ± 270,49 0,573 ∞ 

T. internação 

– dias; média 

± DP 

8,20 ±8,94 15,75 ± 10,34 0,227 ∞ 31,33 ± 12,34 36,60 ± 20,37 0,999 ∞ 

UTI – N (%) 4 (16) 0 (0) 0,999§ 3 (100) 5 (50) 0,231 § 

T. UTI – 

dias; 

mediana ( 

mín - máx) 

9,50 (7-16) - - 2,00 (1-16) 20,00 (6-47) 0,143∞ 

VM – N (%) 1 (4) 0 (0) 0,999 § 0 (0) 2 (20) 0,999 § 

HPIV - N 

(%) 
1 (4) 0 (0) 0,999 § 1 (33,1) 4 (40) 0,999 § 

Hipoglicemia 

– N (%) 
0 (0) 1 (25) 0,138 § 3 (100) 4 (40) 0,192 § 

DA (%) 2 (8) 0 (0) 0,999 § 1 (33,3) 1 (10) 0,423 § 

EN - N (%) 0 (0) 0 (0) - 0 (0) 1 (10) 0,999 § 

Icterícia - N 

(%) 
6 (24) 2 (50) 0,300 § 2 (66,7) 9 (90) 0,423 § 

RP - N (%) 1 (4) 0 (0) 0,999 § 0 (0) 0 (0) - 

Sepse - N (%) 0 (0) 0 (0) - 0 (0) 3 (30) 0,528 § 

Result NN 

composto 
2 (8) 0 (0) 0,999 § 1 (33,3) 5 (50) 0,999 § 
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Tabela 9 - Comparação dos resultados neonatais dos fetos menores dicoriônicos entre 

os grupos discordante e concordante estratificados pela presença e ausência da 

restrição de crescimento – HCFMUSP – 2005 a 2015. 

Legenda 9 - Testes estatísticos: * Teste T de Student; § Teste exato de Fisher; # Teste Qui-Quadrado; 

∞ Teste de Mann-Whitney; Siglas e abreviações: T.: tempo; VM: ventilação mecânica; HPIV: 

hemorragia peri/intraventricular; EN: enterocolite necrosante; RP: retinopatia cirúrgica da 

prematuridade; DA: persistência do ducto arterioso; ONN: óbito neonatal até a alta hospitalar; Result. 

NN composto: resultado neonatal composto. 

 

 FETO MENOR DICORIÔNICO 

 
Ausência de RCF 

(n=85) 
 

Presença de RCF 

(n=29) 
 

 
Concordante 

(n=68) 

Discordante 

(n=17) 
P 

Concordante 

(n=8) 

Discordante 

(n=21) 
P 

IG parto – 

semanas; 

média ± DP 

35,94 ± 2,13 36,77 ± 1,03 0,166 ∞ 34,83 ± 3,97 35,01 ± 2,65 0,649 ∞ 

Peso ao 

nascimento – 

gramas; média 

± DP 

2339,68 ± 

434,41 

2167,35 ± 

237,13 0,026 ∞ 
1713,75 ± 

470,89 

1570,48 ± 

438,65 0,279 ∞ 

T. internação – 

dias; média ± 

DP 

7,97 ± 9,16 6,18 ± 4,11 0,610 ∞ 12,25 ± 9,23 21,14 ± 25,23 0,518 ∞ 

UTI – N (%) 12 (17,6) 2 (11,8) 0,726 § 4 (50) 10 (47,6) 0,999 § 

T. UTI – dias; 

mediana (mín 

- máx) 

8 (3-36) 2 (1-3) 0,022∞ 2 (2-4) 10 (1-36) 0,545∞ 

VM – N (%) 3 (4,4) 0 (0) 0,999 § 1 (12,5) 2 (9,5) 0,999 § 

HPIV - N (%) 1 (1,5) 0 (0) 0,999 § 1 (12,5) 1 (4,8) 0,483 § 

Hipoglicemia – 

N (%) 
3 (4,4) 1 (5,9) 0,999 § 0 (0) 5 (23,8) 0,283 § 

DA (%) 2 (2,9) 0 (0) 0,999 § 0 (0) 1 (5) 0,999 § 

EN - N (%) 0 (0) 0 (0) - 0 (0) 2 (9,5) 0,999 § 

Icterícia - N 

(%) 
19 (27,9) 9 (52,9) 0,056 # 3 (37,5) 13 (61,9) 0,406 § 

RP - N (%) 0 (0) 0 (0) - 0 (0) 0 (0) - 

Sepse - N (%) 1 (1,5) 0 (0) 0,999 § 0 (0) 0 (0) 0,552 § 

Result. NN 

composto 
2 (2,9) 0 (0) 0,999 § 1 (12,5) 4 (19) 0,999 § 
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6  DISCUSSÃO 

 

 

A discordância de peso entre os fetos, em diversos graus, está invariavelmente 

presente em todas as gestações gemelares. Essa medida tem se mostrado como fator 

preditor independente para mortalidade perinatal em diversas publicações nas últimas 

duas décadas24,28,40. Além da mortalidade, a discordância também foi associada a 

resultados neonatais adversos, como a prematuridade, distúrbios respiratórios e 

admissão em unidade de terapia intensiva25,34,47,56,85,89-91. 

Apesar de essas associações terem sido reproduzidas por publicações 

subsequentes, muitas críticas e contestações são pertinentes, principalmente por se 

tratarem de estudos com populações de características heterogêneas em questão de 

gravidade, incluindo fatores confundidores, como a desconsideração da corionicidade 

nas comparações29,31-34, a análise conjunta dos fetos maior e menor25,27,29-35, a presença 

da restrição de crescimento fetal23,32,34,35 e de alterações do Doppler da AU23,25,32,34,35. 

Em razão disso, este estudo foi elaborado com o propósito de minimizar tais 

fatores de influência, a fim de compreender o papel individual da discordância de 

crescimento nos resultados perinatais. Logo, foram feitas análises distintas por 

corionicidade e separadas por feto s e recém-nascidos maiores e menores. Além disso, 

análises secundárias dos fetos sem RCF foram feitas para eliminar o efeito da restrição. 

Dos resultados obtidos, vale ressaltar que toda a morbidade perinatal encontrada 

foi atribuída apenas ao feto menor discordante, independente da corionicidade. Ele 

apresentou maior frequência de morbidade perinatal, provável consequência da sua 

menor média de peso ao nascimento. Hartley et al. (2002)34 têm a única publicação 

sobre discordância de crescimento que divide as análises em feto maior e menor, e 

também demostra maior mortalidade associada ao feto menor discordante. 

Tal qual a publicação de Hartley et al.34, o feto maior do grupo discordante tem 

características gerais, como o peso ao nascimento e as raras frequências de morbidade 

perinatal, semelhantes aos fetos maior e menor do grupo-controle, concordantes.  
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O estudo das morbidades neonatais mostrou, dentre os fetos menores MC, maior 

frequência de icterícia e sepse, além de um maior tempo de internação hospitalar no 

grupo discordante em comparação aos concordantes. Nos fetos menores DC, houve 

também uma frequência maior de resultados adversos como sepse, hipoglicemia e 

enterocolite necrosante dentre os discordantes em comparação aos concordantes. 

Houve maior frequência de icterícia nos fetos maior e menor discordante em relação 

aos concordantes. Apesar de não ter analisado separadamente por corionicidade nem 

por feto maior e menor, Talbot et al. (1997)32 apresentam resultados semelhantes, com 

maior frequência de icterícia e maior tempo de internação dentre os gemelares 

discordantes. 

Conforme estudos prévios28,30,34, nossa casuística revelou significativa 

proporção de fetos menores discordantes com RCF, 71,4% nos MC e 55,3% nos DC. 

À vista disso, aventamos a hipótese de que a RCF poderia confundir e piorar os 

resultados perinatais. 

Assim, de acordo com a corionicidade, foram feitas comparações apenas dos 

fetos menores, entre discordantes e concordantes, sem RCF e a mesma análise dos 

fetos menores, discordantes e concordantes, ambos com RCF. Esta análise secundária, 

com a nova divisão dos grupos, reduziu demasiadamente nossa amostra, posto que 

houve menor proporção de fetos menores sem restrição de crescimento.  

Apesar disso, no subgrupo sem RCF, em concordância com Severinski et al. 

(2004)33, observamos que as frequências de complicações neonatais nos recém-

nascidos menores discordantes são muito semelhantes aos menores concordantes, 

tanto nos MC quanto DC. Os achados nos fetos DC também foram semelhantes aos de 

Harper et al. (2013)27, que também não apresentam diferença na comparação entre os 

fetos DC discordantes e concordantes de peso AIG. Já nos MC, obtivemos resultados 

dispares em relação aos de Harper et al.27, os quais observam maior frequência de 

morbidades nos MC discordantes. Essa diferença pode estar associada ao menor 

número de casos em nossa amostra. 

A análise no subgrupo com restrição de crescimento, também de pequeno poder 

devido ao número diminuto de indivíduos em cada grupo, mostrou frequências 

semelhantes entre os dois grupos, discordante e concordante.  
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Após minimizar o efeito da restrição de crescimento, praticamente nenhum 

parâmetro teve diferença estatística, independente da corionicidade. Appleton et al. 

(2007)29 e Machado et al. (2009)30 também demonstram que um dos fatores de piora 

do prognóstico associado à discordância é a RCF. Ambos concluem que a discordância 

isolada não está relacionada a resultado neonatal adverso, apenas quando há 

associação da RCF.  

Diante disso, e em concordância com as publicações citadas29,30, julgamos que a 

alta probabilidade da morbidade perinatal do feto menor está estritamente associada à 

presença da RCF e não apenas à discordância de crescimento de forma isolada, porém, 

para reiterar tal afirmação, precisaríamos ter um número maior de gestantes em cada 

grupo para uma análise estatística de maior poder. 

Conforme esses achados, a presença da RCF nos estudos sobre discordância de 

crescimento pode ter grande impacto nos resultados. Khalil et al. (2015)28 propõem a 

discordância como fator preditor independente de óbito perinatal, contudo, em sua 

casuística, 82,4% dos fetos discordantes que foram a óbito tinham RCF, dos quais, 

41,2% tinham DZ ou DR no estudo do Doppler da AU, o que configura casos com 

graves complicações e de grande impacto no resultado perinatal, não apenas a presença 

da discordância de peso.  

A alteração do Doppler da AU, da mesma forma que a RCF, tem grande impacto 

nos resultados perinatais, com aumento expressivo do risco de óbito intraútero ou após 

o nascimento, principalmente quando o fluxo diastólico está ausente ou reverso. 

Rustico et al., 201692, mencionam uma taxa de 10% de óbito do menor feto nos casos 

de RCF do tipo II e 15,4% de óbito do menor feto nos casos de RCF do tipo III da 

classificação de Gratacós62. Ou seja, a presença de DZ ou DR no Doppler da AU detém 

piores resultados perinatais36-38, fator que pode ter influenciado os resultados de 

publicações anteriores sobre discordância de crescimento que não consideraram essa 

variável em suas análises. 

As características da população, da gestação e do parto dos dois grupos, 

discordantes e concordantes, independente da corionicidade, são semelhantes e 

comparáveis. Observa-se, no entanto, no grupo discordante, tanto nos MC quanto DC, 

uma frequência maior de nulíparas, tabagistas e gestantes com DHEG. São possíveis 



6 Discussão   44 

 

fatores de risco durante o pré-natal para o aparecimento da RCF, assim como nas 

gestações únicas93,94. 

Independentemente da corionicidade, a frequência do parto cesárea também foi 

maior no grupo discordante em comparação ao concordante. Isso ocorre devido à 

maior probabilidade de o grupo discordante ter contraindicação ao parto vaginal, uma 

vez que o feto menor discordante, em posição mais insinuada na pelve materna em 

comparação ao feto maior, inviabiliza o parto vaginal.  

Com relação às variáveis ultrassonográficas estudas, constatou-se menor média 

de intervalo de tempo entre a última USG realizada pela gestante e o parto no grupo 

discordante MC. Isso se justifica pelo fato do protocolo de seguimento de USG das 

gestações MC no setor de gemelar do HCFMUSP são quinzenais e, das DC, o 

seguimento é mensal. Quando há associação de RCF de um dos fetos, este seguimento 

é ainda abreviado e, na casuística estudada, dentre os MC há maior frequência de fetos 

menores com RCF em comparação aos DC, 71,4% e 55,3%, respectivamente. 

 

 

6.1 Limitações do estudo 

 

É um estudo retrospectivo, desenvolvido em centro único de pesquisa, associado 

a uma rara prevalência do evento estudado, o que resultou em um tamanho amostral 

pequeno, insuficiente para compor análises estatísticas mais aprofundadas, 

principalmente após separação dos grupos segundo a restrição de crescimento, o que 

se traduz em baixo poder de comparação. 

Baseada em uma variável relevante do estudo, a ocorrência de sepse, o cálculo 

do poder de comparação entre os grupos foi de 65% para os MC e 54% para os DC. A 

análise desta mesma variável para obtermos um poder de 80% resultaria em um 

aumento da amostra em 57 casos para MC e 196 casos para os DC. Fundamentada na 

frequência da discordância em nosso estudo, aumentaria nosso tempo de coleta dos 

dados em, aproximadamente, 8 anos. 

A sugestão é o desenvolvimento de estudos prospectivos multicêntricos para 

melhor avaliação das conclusões propostas. 
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6.2  Implicações na prática clínica 

 

A partir desse estudo, é possível propor com maior segurança o seguimento 

ultrassonográfico e de vitalidade das gestações gemelares com discordância de 

crescimento e Doppler da AU com fluxo diastólico presente. 

A discordância de crescimento de forma isolada não justifica a alta vigilância 

antenatal de vitalidade ou antecipação do parto enquanto há fluxo diastólico presente 

na AU e pesos adequados. Há necessidade de seguimento mais rigoroso apenas quando 

há associação da RCF de, pelo menos, um dos fetos ou alteração do fluxo diastólico 

da AU, com DZ ou DR. 
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7 CONCLUSÃO 

 

 

O presente estudo em gestações com fetos apresentando discordância de peso e 

fluxo diastólico positivo em artérias umbilicais concluiu que:  

 

• Os fetos menores discordantes apresentam maior morbidade perinatal em 

comparação aos fetos menores concordantes, independentemente da 

corionicidade; 

• Os fetos maiores discordantes não apresentam diferença na morbidade 

perinatal em relação aos fetos maiores concordantes, independentemente da 

corionicidade; 

• Possivelmente, a morbidade perinatal dos fetos menores discordantes é 

atribuída à presença da restrição de crescimento e não à discordância em si. 
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8  ANEXOS 

 

 

8.1  Anexo A - Aprovação da Comissão de Ética para Análise de Pesquisa 

(CAPPpesq) da Diretoria do HCFMUSP. 
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8.2  Anexo B - Aprovação da Comissão de Ética para Análise de Pesquisa 

(CAPPpesq) da Diretoria do HCFMUSP. 
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