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Resumo 

Objetivo: O objetivo principal do presente estudo foi desenvolver um modelo de 

predição para a estimativa da TPUF em gestações não complicadas entre 20 e 

40 semanas, utilizando US 3D - VOCAL®, a partir da regressão com melhor 

desempenho estatístico. Métodos: A estimativa da TPUF foi calculada a partir da 

variação entre duas medidas do volume vesical na fase de enchimento (V1 - 

primeira aferição da bexiga fetal e V2 - segunda aferição da bexiga fetal) dividida 

pelo intervalo de tempo (em horas) entre as duas medidas. Análise dos 

resultados: Considerando que a TPUF é função da idade gestacional e da 

biometria fetal, os dados foram submetidos à análise de regressão, tendo como 

variável dependente, os valores da TPUF e como variável independente a idade 

gestacional em semanas e a biometria fetal, em milímetros, do fêmur, úmero, 

diâmetro biparietal e circunferência abdominal. Resultados: Foram avaliados de 

160 fetos normais com idade gestacional entre 20-40 semanas; 9 deles foram 

excluídos porque a qualidade da imagem não foi suficiente para a visualização 

correta do contorno da bexiga. A análise da regressão linear da TPUF em função 

da idade gestacional, fêmur, úmero, circunferência abdominal, circunferência 

cefálica e diâmetro biparietal (DBP) geraram equações que representam o 

intervalo normal para a TPUF por estes parâmetros. Embora, o DBP tenha o 

maior coeficiente de determinação (R2 0,7066), não houve diferença 

estatísticamente significativa entre os parâmetros investigados para a previsão da 

TPUF. Conclusão: O uso de parâmetros biométricos para predição de TPUF fetal 

parece ser útil e pode evitar a necessidade de construir normogramas locais para 

diferentes populações. A mesma estratégia customização deve ser considerada a 

outros campos da medicina fetal. Palavras-chave: ultrassom; ultrassonografia 

pré-natal; valores de referência; urina; feto.        
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Abstract 

Objective: The main objective of this study was to develop a predictive model to 

estimate the FUPR in uncomplicated pregnancies between 20 and 40 weeks 

using three-dimensional ultrasonography (3D U.S.) VOCAL® using the regression 

model with better statistical performance. Methods: The estimation of FUPR was 

calculated from the variation between two measurements of bladder volume on 

filling phase (V1 - the first measurement of the fetal bladder and V2 - the second 

measurement of fetal bladder) divided by time (in hours) between the two 

measures. Analysis of results: Since FUPR is a function of gestational age and 

fetal biometry, the data will be submitted to regression analysis, with the 

dependent variable, the values of FUPR and the independent variable gestational 

age in weeks and fetal biometry in milimeteres, of femur, humerus, biparietal 

diameter and abdominal circumference. Results: We evaluated 160 fetuses with 

gestational ages between 20-40 weeks, 5 were excluded because the image 

quality was not enough to properly display the outline of the bladder. The linear 

regression analysis FUPR by gestational age, femur, humerus, abdominal 

circumference, head circumference and biparietal diameter (BPD) generated 

equations that represent the normal range for FUPR by each of these parameters. 

Although DBP has the highest coefficient of determination (R2 0.7066), no 

statistically significant difference between the investigated parameters for 

predicting the FUPR. Conclusion: The use of biometric parameters for prediction 

of fetal FUPR seems to be useful and may avoid the need to construct 

nomograms for different populations. The same strategy of customization should 

be considered to other fields in fetal medicine. Keywords : ultrasound; 

ultrasonography, prenatal; urine; reference values; fetus. 
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1. Introdução e objetivos 

 

1.1 Introdução 

 

O débito urinário é um importante parâmetro funcional da homeostasia 

humana, refletindo boa perfusão renal(1). O rim é essencialmente sensível à 

hipoperfusão sendo a insuficiência renal aguda uma complicação frequente dessa 

condição. Os três determinantes principais do fluxo sanguíneo renal são o débito 

cardíaco, a pressão de perfusão renal e a hemodinâmica glomerular (tônus das 

arteríolas eferentes e aferentes)(2). A relevância das informações traduzidas pelo 

débito urinário, aliada à dificuldade em acessar parâmetros funcionais no feto, com 

as ferramentas atualmente disponíveis, tornam a taxa de produção urinária fetal 

(TPUF) uma alternativa interessante para a avaliação do concepto na gestação de 

alto risco(3). O débito urinário fetal foi inicialmente estudado por Campbell e cols.(4) 

utilizando a ultrassonografia bidimensional estática, ainda na década de 70. Desde 

então, diversos pesquisadores estudaram diferentes métodos para a avaliação da 

TPUF, em condições normais (4-8) e patológicas (9-18). A estimativa da TPUF é 

baseada na variação do volume vesical durante  determinado período de tempo(4). A 

bexiga fetal pode ser facilmente identificada através da ultrassonografia a partir da 

10a semana de gestação, sendo observada como uma estrutura anecóica com 

formato que varia em função do grau de enchimento;  a bexiga adquire a forma de 

supercilindro quando alcança níveis maiores de enchimento vesical(19).   

 

A produção urinária fetal representa 90% do volume de líquido 

amniótico (LA) a partir da segunda metade da gestação (20).  A avaliação do LA é 

frequentemente utilizada  no acompanhamento das gestações de alto risco, podendo 

ser usada isoladamente ou em associação com outros parâmetros de vitalidade 

fetal(21). Entretanto, ainda existem diversas lacunas a serem preenchidas no campo 

da avaliação do bem estar fetal, principalmente nos fetos com crescimento intra-

uterino restrito (CIR)(22), na prematuridade extrema(23), em alguns modelos de 

sofrimento fetal como o metabólico (diabetes materno)(10), o de membranas 

(gestação prolongada)(21) e, em particular, nas gestações gemelares(24). A 
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possibilidade do uso de um parâmetro funcional da homeostasia fetal pode significar 

uma forma diferente e promissora de avaliar a vitalidade do feto, muito além da 

biometria ou da morfologia, trazendo novos horizontes para a medicina fetal.  

 

Kurjak e cols. desenvolveram um teste antenatal para avaliação do 

desenvolvimento neurológico fetal (KANET) a partir da ultrassonografia 

tridimensional em tempo real (US 4D). O teste é baseado na avaliação neurológica 

de Amiel-Tison, realizada no período neonatal(25). O KANET pode, no futuro, ter  

papel importante na avaliação e predição de danos neurológicos do feto. Ainda é 

incerto se o teste será útil na distinção entre fetos normais e anormais em gestações 

de baixo risco(26), mas assim como a avaliação da TPUF esse teste avalia aspectos 

funcionais do concepto, traduzindo evolução na investigação do feto. 

 

O interesse pelo comportamento da produção urinária no período 

perinatal tem crescido nos últimos anos(27, 28); recém-nascidos prematuros 

extremos possuem alto risco de insuficiência renal no período neonatal, o 

conhecimento dos padrões de normalidade para taxa de filtração glomerular (TFG) 

nestes indivíduos permite a identificação de crianças que apresentam alterações 

TFG e que, consequentemente, precisam de investigação adicional, além de 

acompanhamento diferenciado para o ajuste da ingestão de líquidos e dosagem de 

medicamentos de excreção urinária.(23) Verburg e cols.(29), pesquisadores 

responsáveis pelo estudo `The Generation R Study Group`, demonstraram que o 

volume renal no final da gestação é influenciado pelo aumento da resistência 

vascular na circulação útero placentária, pela redistribuição do fluxo feto placentário 

e pelo crescimento fetal. Os autores aventam que a diminuição do volume renal 

determinada por condições adversas na vida intrauterina pode ser causa de 

hipertensão arterial e doença renal na vida adulta(29).   

 

Recentemente, dois grupos descreveram valores normais para TPUF 

através da ultrassonografia tridimensional VOCAL® (US 3D - VOCAL®) na população 

coreana (6) e francesa (30). A implementação do uso da tecnologia tridimensional se 

traduziu em maior simplicidade na avaliação da TPUF quando comparada com as 

tecnologias disponíveis no modo bidimensional, permitindo o cálculo direto do 
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volume vesical pelo equipamento independentemente do formato da bexiga 

fetal(BF)(3). Foram observadas pequenas variações nos valores encontrados entre 

os dois estudos iniciais; estas variações provavelmente foram relacionadas às 

variações biométricas de cada população, o que implica na necessidade de 

construção de curvas locais utilizando US 3D - VOCAL® e a investigação de novos 

modelos para cálculo da TPUF,  justificando a investigação proposta neste estudo. 
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1.2 Objetivo 

 

O objetivo principal deste estudo foi desenvolver um modelo de 

predição para a estimativa da TPUF em gestações não complicadas entre 20 e 40 

semanas, utilizando US 3D - VOCAL®, a partir da regressão com melhor 

desempenho estatístico.    
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2. Revisão da literatura 

 

2.1 O papel do sistema urinário no balanço do líqui do amniótico 

 

O volume de LA é um parâmetro importante na avaliação da vitalidade 

fetal. Na vida intrauterina possui múltiplas funções importantes para o feto, como a 

dissipação das forças uterinas, facilitação dos movimentos fetais, termorregulação, 

prevenção da compressão do cordão umbilical(31). Além disso, permite o 

desenvolvimento normal do trato gastrintestinal, respiratório e músculoesquelético, 

além de possuir propriedades bacteriostáticas(32). O índice de líquido amniótico 

(ILA) é a técnica mais frequentemente utilizada na estimativa do volume de LA  em 

função da idade gestacional. Entretanto, recentemente, o ILA tem sido descrito como 

um parâmetro questionável para predição de desfecho perinatal adverso em algumas 

situações(21), podendo inclusive desencadear uma série de intervenções obstétricas 

desnecessárias sem melhora efetiva do prognóstico perinatal(21, 33). Estudos 

utilizando métodos invasivos para avaliação quantitativa do volume real de LA, por 

diluição de corantes injetados na cavidade amniótica, demonstram a fragilidade da 

estimativa não invasiva do volume de LA, em particular nos desvios da 

normalidade(21, 33, 34). Outros métodos de avaliação não invasiva do volume de LA 

são: a estimativa do maior bolsão vertical, que apresenta desempenho semelhante 

ao do ILA(35) e, a avaliação subjetiva do observador, esta última, altamente 

dependente da experiência do examinador(21). Estudos demonstram que até mesmo 

a posição fetal pode alterar, significativamente, a avaliação do ILA(36). É possível 

que a TPUF possa evitar alguns dos problemas relacionados às técnicas de 

avaliação do volume de LA, como os observados nas gestações múltiplas(24, 34, 

37).       

 

O volume de LA é resultante de uma série de mecanismos finamente 

ajustados de forma ininterrupta(20, 38); quando encontra-se presente e em 

quantidade normal traduz ambiente adequado para o desenvolvimento fetal normal. 

Entretanto, o volume de LA pode variar amplamente entre os indivíduos(39) e uma 

variedade de condições patológicas podem estar associadas ao volume anormal do 
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LA(39). No início da gestação a composição do LA parece ser um transudato do soro 

fetal, entretanto, os detalhes sobre a produção e a reabsorção neste período são 

pouco conhecidos. Na segunda metade da gravidez, LA humano é hiposmolar em 

relação ao soro e contém concentrações elevadas de uréia e creatinina(20). Apesar 

da composição do LA estar razoavelmente bem descrita, os mecanismos envolvidos 

na manutenção do volume de LA são mal compreendidos(38). Os principais 

mecanismos de produção e reabsorção do LA podem ser modulados pelo feto em 

curto prazo, o ajuste do fluxo de fluidos através das membranas parece ser o 

mecanismo mais provável para normalizar volume de LA a longo prazo(38). Neste 

campo, o estudo dos canais de água tem se avolumado nos últimos anos(20, 31). A 

passagem de água livre através de uma membrana biológica é uma característica do 

fluxo intracelular, um processo mediado pelos canais da membrana celular de água, 

as chamadas aquaporinas (AQP)(38). As AQP são proteínas hidrofóbicas 

intramembranosas que se organizam na membrana celular como tetrâmeros, mas 

cada monómero forma um poro hidrofílico no seu centro, funcionando de forma 

independente como um canal de água(38, 40). Alguns são amplamente expressos 

em todo o corpo, enquanto outros parecem ser mais específicos de alguns tecidos, a 

regulação do fluxo de água depende da localização e da concentração de AQP na 

membrana da célula(40).  

 

O volume de LA aumenta logaritmicamente entre 10 e 30 semanas de 

gestação, de menos de 10 ml com 8 semanas para 630 ml na 22a semana, chegando 

a 770 ml com 28 semanas de gestação(20). Após a 30a semana, o ritmo de 

crescimento diminui, podendo o volume total até permanecer inalterado entre 36 e 38 

semanas; após este período volume de LA tende à diminuição(20, 34), com média de 

515 ml na 41a semana. Brace & Wolf, em 1989, descrevem declínio de 33% no 

volume de LA por semana após 41 semanas de gestação(41). A partir desta 

observação, a diminuição leve do volume de LA neste período representa mais uma 

progressão natural que precede o nascimento(42) do que uma aberração(31, 42). 

Após a 20ª semana da gestação, mais de 90% do volume de líquido amniótico 

correspondem ao débito urinário fetal.(43) As alterações do volume de líquido 

amniótico, oligodramnia e polidramnia, encontram-se classicamente relacionadas 

com resultados perinatais adversos(21). O feto submetido ao meio desfavorável 



 29

intrauterino (insuficiência placentária) reage de forma a priorizar a circulação em 

alguns órgãos (coração, cérebro e suprarrenais), em detrimento de outros (rins, 

pulmões, fígado, músculos, ossos e pele)(44). Consequência disto é a diminuição do 

fluxo urinário fetal e, consequentemente, do volume de LA. Em situações outras, 

como no caso do diabetes materno, o concepto pode aumentar a produção urinária e 

o volume do líquido amniótico refletindo o  controle deficiente desta doença, o que 

também coloca em risco a saúde  do feto(21, 45). 

 

 

2.2  US 3D VOCAL® na avaliação da bexiga fetal  

 

A US3D utiliza imagens capturadas no modo bidimensional 

(convencional), que são posteriormente processadas e armazenadas em três 

dimensões. Cada unidade volumétrica da imagem arquivada é chamada de voxel e 

possui uma orientação no plano sagital, transversal e coronal. Essa característica de 

orientação de cada voxel permite que o volume tridimensional possa ser explorado 

em múltiplos planos(46). A US3D possui as mesmas propriedades físicas e, 

consequentemente, apresenta os mesmos artefatos e limitações descritas na US2D. 

O grande avanço da US3D é a abordagem multiplanar das imagens à 

ultrassonografia (figura 1), semelhante à tomografia e à ressonância magnética. As 

imagens de uma estrutura qualquer podem ser arquivadas durante uma avaliação 

convencional ao ultrassom e após o término do exame esse volume pode sofrer 

inúmeros tipos de ajustes, ser reavaliado, enviado pela Internet, editado ou aferido 

por diversos examinadores. 
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A                                                                       B 

 

Figura 1: A: Aquisição do volume tridimensional na US3D. 

               B:  Orientação dos planos no volume arquivado. 

 

A tecnologia 3D VOCAL® permite uma medida volumétrica rotacional 

onde a imagem gira em torno de um eixo fixo. A idéia básica é a combinação da 

representação dos tecidos na US3D, representado pelos voxels, e a informação 

geométrica de superfície em uma projeção tridimensional determinada pelo operador. 

O maior atributo do VOCAL® é a caracterização da superfície, o contorno 

determinado pelo operador define quais voxels do volume são partes da estrutura 

que se deseja estudar. O examinador determina o número de planos avaliados a 

partir do ângulo de rotação da imagem. A estrutura pode ser avaliada até a cada 6 

graus, quando 30 planos são aferidos. A US3D VOCAL® foi validada previamente in 

vivo e in vitro.(47) 

 

A validade e a reprodutibilidade de cada ângulo dessa técnica 

rotacional é, predominantemente, dependente da morfologia do objeto(3, 47, 48). 

Estruturas com o formato mais irregular necessitam de ângulos de rotação menores 

para melhores resultados, entretanto, todos os ângulos de rotação utilizados na 

técnica rotacional VOCAL® (6°, 9°, 15° e 30°) são altamente reprodutíveis com  índice 

de correlação intra-classe (ICC) de 0,998, no mínimo(47). Em estudo ‘in vitro’, 

investigando simultaneamente modelos de diversas formas e volumes (bola de tênis 
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com 28,59ml, elipse de 50,32 ml e um preservativo simulando a forma de um 

elefante de 22,33ml)(47), os objetos com formato mais regular (bola de tênis e 

elipse), semelhantes à bexiga fetal (BF), não apresentaram diferença significativa na 

validade independentemente do ângulo utilizado. A reprodutibilidade do US3D 

VOCAL®
 tende a piorar com o aumento do volume da estrutura estudada, fenômeno 

também descrito na US2D(49). Recentes estudos ‘in vitro’, sugerem que na 

avaliação volumétrica do endométrio pelo US3D VOCAL® (estrutura de formato 

complexo) o ângulo de 15° deve ser preferido(49)  

 

Peixoto-Filho e cols.(3), em 2007, demonstraram bons resultados na 

reprodutibilidade da estimativa da BF utilizando a US 3D VOCAL® com o ângulo de 

rotação de 300. O uso da US 3D VOCAL® minimiza os erros relacionados a aquisição 

da imagem ideal a ser aferida (freezing error) em função da varredura de toda 

extensão da bexiga fetal, além de fornecer a medida do volume vesical 

instantaneamente durante o exame(3). O simulador virtual da BF utilizado na 

estimativa de volume pelo US 3D VOCAL® evita os problemas relacionados à 

aquisição da imagem adequada, descritos na US2D, considerando que todos os 

planos da BF estão disponíveis no volume tridimensional adquirido durante o 

exame(3). O equipamento leva 3 segundos para a aquisição de um volume; a boa 

qualidade de imagem na US2D da BF durante a aquisição, sem sombras ou outros 

artefatos, é imprescindível para que se obtenha um volume tridimensional adequado 

para ser aferido(47). 

  

 

2.3 A avaliação da Taxa de Produção Urinária Fetal (TPUF) 

 

Visser e cols, em 1981(50), utilizando o registro de freqüência cardíaca 

fetal, movimentação fetal e US 2D avaliaram os ciclos de micção fetal no final do 

terceiro trimestre. Os autores descreveram que o esvaziamento vesical fetal em 

alguns momentos levou poucos segundos e, em outros levou em torno de 20 

minutos. A primeira observação dos ciclos de enchimento e esvaziamento vesical no 

feto foi descrita por Campbell e cols(4), observando que a fase de enchimento era 

uniforme, ou seja, a produção de urina em condições normais é constante, entretanto 
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a taxa de esvaziamento da bexiga fetal pode variar entre alguns segundos e 30 

minutos. Durante os períodos de baixa variabilidade da frequência cardíaca fetal, que 

coincidem com o sono fetal, a taxa de esvaziamento da bexiga fetal é mais lenta(50). 

 

O débito urinário fetal normal depende da adequada perfusão, 

funcionamento e drenagem do sistema urinário(7). A diminuição da TPUF pode ter 

causas pré-renais, renais ou pós-renais(43, 51), sendo que as renais e pós-renais 

estão intimamente relacionadas às malformações congênitas bilaterais(9, 43, 52). As 

malformações congênitas unilaterais têm bom prognóstico para a função renal na 

vida fetal, neonatal e adulta, não influenciando a TPUF(52). As pré-renais ocorrem na 

insuficiência placentária, no feto doador da Síndrome de Transfusão Feto-Fetal 

(STFF) e no uso materno de determinadas medicações, como por exemplo, 

indometacina(29, 53) ou os inibidores da enzima de conversão da angiotensina II 

(54, 55). 

 

Os inibidores da enzima conversão de angiotensina II estão 

classicamente associados a danos renais permanentes no feto, particularmente 

insuficiência renal. Entretanto, recentemente Munk e cols.(54) descreveram um caso 

de uma gestante que foi tratada com candesartan nas primeiras 22 semanas da 

gestação acidentalmente. Neste período, foram identificados rins hiperecogênicos e 

oligodramnia, e o prognóstico para o feto foi considerado reservado. No entanto, 

cinco semanas após a interrupção do candesartan o líquido amniótico se normalizou 

e seis semanas após o nascimento houve normalização do aspecto sonográfico do 

rim e dos parâmetros laboratoriais da função renal. Contudo, os efeitos a longo 

prazo(na vida adulta), como disfunção renal ou hipertensão arterial são incertos e 

ainda podem ocorrer. Nestes casos o uso da TPUF poderia auxiliar na avaliação dos 

danos renais permanentes ou de possível reversão do quadro durante a gestação 

mais precocemente.  

 

A Insuficiência placentária no crescimento intrauterino restrito 

frequentemente está associada à diminuição do volume de líquido amniótico(16, 44). 

A hipoxemia crônica determina uma redistribuição do fluxo de sangue oxigenado 

privilegiando o sistema nervoso central, coração e adrenais em detrimento de outros 
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órgãos como os rins. Esse mecanismo de redistribuição do fluxo de sangue na vida 

intrauterina é chamado de centralização fetal(44). Modelos animais e estudos 

observacionais em humanos demonstraram que a TPUF encontra-se reduzida em 

fetos com CIR, em especial naqueles decorrentes de insuficiência placentária(14, 16, 

18).  

 

A gestação gemelar também é frequentemente acometida por 

condições em que há alteração da TPUF, em particular nas monocoriônicas, que são 

susceptíveis a  STFF. Essa condição acomete de 5.5 a 17.5 % das gestações 

gemelares monocoriônicas, envolvendo a transfusão não balanceada de sangue do 

feto doador para o receptor através de anastomoses artério-venosas placentárias(21, 

24). Apresentando à US 2D uma sequência oligodramnia/polidramnia e diferenças de 

peso, de fluxo sanguíneo à dopplervelocimetria e de tamanho da bexiga entre os 

gêmeos(56). O feto doador apresenta uma bexiga com volume reduzido e o feto 

receptor uma bexiga de volume aumentado. A discordância da perfusão renal, e 

consequentemente da filtração glomerular em ambos os gêmeos faz com que a 

TPUF no doador encontre-se diminuída e no receptor aumentada(57).  

 

Outros fatores podem repercutir na TPUF. Ulker e cols.(36) 

demonstraram o efeito do decúbito lateral esquerdo materno associado ao repouso 

sobre a taxa de produção de urina fetal em gestações únicas entre 26 e 40 semanas. 

As taxas médias de TPUF antes e após o período de repouso foram 73,7 +  66,8 e 

151,8 + 119,9 mL / h, respectivamente, indicando um aumento significativo na 

produção de urina fetal (P <0,05). 

 

O primeiro estudo avaliando a TPUF em humanos foi publicado por 

Campbell e cols.(4), em 1972. Utilizando a US 2D estática os autores aferiam a 

bexiga fetal em sua fase de enchimento, com intervalos de 15-30 minutos durante 

várias horas. O volume vesical foi avaliado utilizando a fórmula para o cálculo de 

volume para estruturas ovóides (4/3 x pi x (D1 x D2 X D3)/8). As variações do volume 

vesical foram expressas em TPUF por hora.   
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 Rabinowtiz e cols.(5), em 1989, refinaram a técnica descrita por 

Campbell e cols.(4). utilizando US 2D em tempo real aferiram o volume vesical no 

plano sagital a cada 2 - 5 minutos durante 1 hora e calcularam a TPUF a partir de 

uma curva de regressão linear dos volumes vesicais encontrados. A TPUF 

encontrada pelos autores foi aproximadamente o dobro do encontrado por outros 

autores em estudos anteriores (Quadro 1).   

 

   Quadro 1. TPUF (ml / hora) em função da idade gestacional em semanas.  

Estudos 20 24 28 30 32 34 36 38 40 

Campbell e cols.(4) - - - - 12 15 18 23 28 

Wladmiroff & 

Campbell(58) - - - 10 12 15 18 24 27 

Van Otterlo e cols.(10)  - - - 8 12 15 18 23 26 

Kurjak e cols.(59)  - - 4 8 10 12 14 19 26 

Deutinger e cols.(14)  - - 6 8 12 14 18 20 22 

Rabinowitz e cols(5). 5 9 14 18 22 27 33 41 51 

Lee (6) - 7,5 16,6 23,9 33,1 44,2 57,2 71,4 - 

Touboul(30) 1,9 5,8 14,7 22,2 32,8 47,2 66,5 92 125 

 

 

Hendriana & Moore(60), em 1994, estudando a acurácia das técnicas 

bidimensonais utilizadas para a estimativa da TPUF sob condições controladas em 

11 cadáveres de fetos confirmaram que o cálculo da TPUF baseado na regressão 

linear dos volumes vesicais descritos por Rabinowitz e cols. (5) era superior as 

demais técnicas descritas até então(60). A estimativa da TPUF a partir da construção 

de uma regressão linear utilizando de 3 a 6 medidas do volume vesical no plano 

sagital ou coronal possui uma acurácia esperada de aproximadamente 35%(60). 

Apesar da relativa melhora na avaliação da TPUF os métodos descritos até então 

para a avaliação da TPUF eram extremamente imprecisos (superestimando o valor 

real em 40 a 70%(60)) ou tecnicamente inviáveis na prática clínica pela 
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complexidade da técnica empregada(61). A principal dificuldade na avaliação da 

TPUF residia na dificuldade em estimar corretamente o volume vesical através da US 

2D, e em última análise, a sua variação em função do tempo.   

 

Recentemente, o nosso grupo demonstrou a boa reprodutibilidade da 

US 3D - VOCAL® na avaliação do volume vesical, a principal dificuldade 

anteriormente observada(3). Posteriormente dois pesquisadores descreveram o uso 

da US 3D VOCAL na estimativa da TPUF em função da idade gestacional, 

encontrando pequenas variações entre a população coreana(6) e francesa(30) 

(Quadro 1). Sugerindo que variações locais, provavelmente relacionadas a aspectos 

biométricos, possam influenciar os valores normais da TPUF em função da idade 

gestacional.   
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3. Material e métodos 

 

Em estudo observacional, transversal, estudamos a TPUF através de 

mensurações seriadas da bexiga fetal na fase de enchimento utilizando a US 3D 

VOCAL®. Foram avaliadas 167 pacientes com gestações únicas, isentas de 

complicações clínicas ou laboratoriais  no momento do exame. Foram excluídas da 

amostra pacientes em que houve dificuldade na delimitação dos limites da bexiga 

fetal. 

  

 O estudo foi conduzido no Centro Pré-natal de Diagnóstico e 

Tratamento (CPDT) da Clínica Perinatal Laranjeiras (CPL) e aprovado pelo comitê de 

ética em pesquisa da Maternidade Escola da UFRJ.   

 

 3.1 População estudada 

 

    Foram estudadas gestantes entre 20 e 40 semanas sem alterações 

clínicas ou laboratoriais, no momento do exame, que seja passível de classificação 

em gestação de alto risco materno ou fetal. 

 

3.2 Critérios de inclusão 

 

Gestação única; idade gestacional conhecida; avaliação morfológica 

fetal normal; normodramnia; ausência de comorbidades maternas; ausência de 

enfermidades obstétricas; dopplervelocimetria da artéria umbilical normal  

 

 

3.3 Equipamento 

 

Os exames foram realizados no Centro Pré-natal de Diagnóstico e 

Tratamento (CPDT) da Clínica Perinatal Laranjeiras (CPL). O equipamento utilizado 

foi um GE Volusom 730 com transdutor volumétrico eletrônico convexo de 4 - 8 MHZ,  

que permite aquisição de mais de 16 volumes por segundo. Utilizamos um recurso 



 37

chamado imagem harmônica (harmonic imaging) que permite em um aumento de 

contraste entre as estruturas.  

 

3.4 Técnica de exame 

 

A estimativa da TPUF foi calculada a partir da variação de duas 

medidas do volume vesical na fase de enchimento (V1 - primeira aferição da bexiga 

fetal - e V2 - segunda aferição da bexiga fetal) dividida pelo intervalo de tempo (T) 

entre as duas medidas (5 -10 minutos). 

 

 

Aquisição do volume vesical através VOCAL ®: 
 

 

Plano de avaliação da bexiga fetal: 

 

 

• Plano sagital ou coronal da pelve do feto. Preferencialmente 

buscou-se a insonação pela parede anterior do plano sagital; na 

impossibilidade desse (feto com dorso anterior),  utilizamos o 

plano coronal da bexiga por abordagem lateral. 

• Feto em repouso. 

• Aquisição da imagem da bexiga fetal utilizando a janela 3D. A 

janela deve ter apenas o tamanho suficiente para conter 

completamente a bexiga fetal.  
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Foram realizadas duas aferições da bexiga fetal: 

  

o Primeira medida (V1): Feto com bexiga parcialmente 

repleta, apenas o necessário para que seu limite seja 

claro.  

o Segunda medida (V2): Aguardar 5 -10 minutos da 

primeira medida, e medir novamente. 

o Situações especiais:  Caso o feto esvaziasse a bexiga 

neste período, ainda que parcialmente, todo processo foi 

repetido.  

 

 

Aferição do volume vesical através do 3D VOCAL ® 

 

Na aferição do volume vesical pelo VOCAL® utilizamos o plano 

longitudinal da bexiga. O ângulo de 30o foi eleito como o ideal uma vez que não 

houve diferença significativa entre o ângulo de 30º e 15º em investigações            

prévias, resultando em maior facilidade para a aferição (utilizando-se o ângulo de 30º 

são necessárias 6 medições enquanto que para o ângulo de 15º são necessárias 12 

aferições). Determinados os contornos externos da bexiga fetal e a bexiga é então 

rodada e os limites são demarcados em uma imagem (2D) bidimensional. Os 

contornos podem ser definidos automaticamente ou manualmente, optamos pelo uso 

do modo manual, em função dos limites da bexiga, não serem regulares em níveis de 

repleção menores, quando as estruturas adjacentes deformam seus contornos.  

 

 

Os limites internos da bexiga foram cuidadosamente contornados, em 

cada um dos 6 planos, e quando os contornos foram considerados ideais o volume 

vesical foi calculado (figura 2). Cada medida da bexiga fetal levou em torno de 1- 2 

minutos. 
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Figura 2 . Contornos da parede vesical na aferição de volume através 

do VOCAL® 

 

 

 

A estimativa da TPUF foi expressa em ml/hora a partir da seguinte 

fórmula: 

 

              TPUF (ml/hora) = V2 – V1 / T 

   

 

   Onde: 

 

  V1 = Primeira medida do volume vesical na fase de 

enchimento, em ml. 

 

  V2 = Segunda medida do volume vesical na fase de 

enchimento, em ml.  

 

  T = Intervalo de tempo entre as medidas, em minutos. 
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3.5. Análise dos resultados 

 

Considerando que a TPUF é função da idade gestacional e da 

biometria fetal, os dados foram submetidos à análise de regressão, tendo como 

variável dependente, os valores da TPUF, e como variáveis independentes a idade 

gestacional em semanas, o comprimento do fêmur, o comprimento do úmero, a 

circunferência abdominal e o diâmetro biparietal. 

 

O critério de decisão quanto ao melhor tipo de regressão a ser utilizada 

foi: o comportamento do diagrama de dispersão, análise de variância, coeficiente de 

correlação (r), o nível de significância (p) e análise dos resíduos da curva estimada, 

aceitando-se como significante p < 0.05. 

 

A partir da resolução das equações de regressão decorrentes dos 

modelos aceitos foram construídas tabelas, sendo descritos os valores médios da 

variável estudada, bem como a sua amplitude de variação, considerando os 

intervalos de confiança a 95% (IC 95%).  

 

3.6. Calculo do tamanho amostral 

 

O cálculo do tamanho amostral foi realizado a partir de um estudo 

piloto avaliando 50 fetos. O método utilizado neste cálculo foi descrito por Bland, em 

2000, sendo realizado a partir do coeficiente de correlação encontrado no estudo 

piloto. Os resultados demonstraram que 121 pacientes teriam que ser examinadas 

para obter um nível de confiança estabelecido em 99% (erro tipo I de 0,01) e poder 

de teste de 90% (erro tipo II de 0,10). 

 

Todas as análises estatísticas foram obtidas através do programa 

estatístico S-PLUS. 
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4. Resultados 

 

  Foram avaliadas 167 pacientes com gestações únicas, isentas de 

alterações clínicas ou laboratoriais no momento do exame, com idade gestacional 

entre 20 e 40 semanas. Nove pacientes foram excluídas da amostra em função de 

dificuldade na delimitação dos limites da bexiga fetal, resultando em 158 pacientes 

para a análise final. A descrição das características do grupo de estudo encontra-se 

sumarizada na tabela 1. 

 

Tabela 1. Descrição das características do grupo de estudo 

 

 

A associação da TPUF com a idade gestacional e a biometria fetal foi 

avaliada por regressão linear para cada parâmetro. O resultado da regressão foi 

expresso sob forma de equações: y= a + bx. O “y” é a variável dependente (lnTPUF); 

“x” é a variável independente (idade gestacional, diâmetro biparietal, fêmur, úmero, 

circunferência abdominal); “a” representa o intercepto que corresponde ao valor de y 

quando x é igual a zero; e “b” representa o coeficiente angular, a tangente do ângulo 

de inclinação da reta de regressão, e corresponde à variação média de y quando há 

o aumento unitário de x. Já o R2 é o valor do coeficiente de determinação e 

demonstra quanto da variação da variável dependente (lnTPUF) é explicada pelas 

variáveis independentes (biometria e idade gestacional) 

 

As regressões utilizando o logarítimo dos valores da TPUF como 

variável dependente e a idade gestacional em semanas ou os dados biométricos 

Variável Média mínima máxima Desvio-padrão 

Idade Gestacional 30.5 20 40 5.79 

Fêmur 56.31 31 78 12.83 

Úmero 50.80 31 67 10.60 

Circunferência Abdominal 260.60 146 359 64 

Diâmetro Biparietal 79 45 100 14.85 

Peso fetal estimado 1768.51 319 4060 1025 
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fetais (comprimento do fêmur, o comprimento do úmero, a circunferência abdominal 

e o diâmetro biparietal) como variável independente encontram-se descritas a seguir.

  

 

A regressão linear utilizando como variável dependente os valores da 

lnTPUF (em mililitros) e como variável independente a idade gestacional (em 

semanas) é representada pela seguinte equação com o respectivo coeficiente de 

determinação (R2) : 

 

                  ln(TPUF)= -9,64 + 0,7xIG -0,0092x IG2; (R2:0,6878)  

 

 

  Os coeficientes da regressão pela idade gestacional encontram-se 

descritos abaixo, demonstrando significância estatística de acordo com os 

parâmetros descritos nos métodos. 

 

 

Coeficientes da regressão pela idade gestacional: 

                      Valor        Erro padrão       valor T         P(>|t|)  

(Intercepto)   -9.6419          1.9929          -4.8382          0.0000  

     IdadeG    0.7087           0.1412           5.0185          0.0000  

I(IdadeG^2)  -0.0092          0.0024          -3.7905          0.0003  

 

 

 O gráfico 1  representa os residuais do ln(TPUF) pela idade 

gestacional em semanas. Nota-se que os residuais do ln(TPUF) pela idade 

gestacional se comportam como uma variável com distribuição normal de média 

zero. Os valores encontrados para o ln(TPUF) localizam-se próximos da reta, com 

leve piora do desempenho na predição dos valores nos limites superiores da 

normalidade encontrados para o ln(TPUF). O gráfico 2 é uma representação dos 

resíduos ( y − yˆ ) para a regressão pela idade gestacional dispostos no eixo vertical 
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(y) e os valores esperados de y ( yˆ ) no eixo horizontal (x), a concentração dos 

pontos próximo a linha que representa o valor 0 demonstra a adequação do modelo 

de predição. 

 

Gráfico 1: Residuais do ln(TPUF) pela idade gestacional em semanas. 
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Gráfico 2: Gráfico de resíduos ( y − yˆ ) para a regressão pela idade gestacional 

dispostos no eixo vertical (y) e os valores esperados de y ( yˆ ) no eixo horizontal (x). 
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Posteriormente iniciamos a investigação dos modelos de predição do 

ln(TPUF) a partir da biometria fetal. A regressão linear utilizando como variável 

dependente os valores do ln(TPUF) (em mililitros) e como variável independente a 

medida do úmero (em milímetros) e representada pela seguinte equação: 
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                      ln(TPUF)= -5.9546 + 0,0958 x úme ro;(  R2:0,6422)  

 

Abaixo observamos os coeficientes da regressão pelo comprimento do 

úmero em milímetros: 

                      Valor        Erro padrão       valor T         P(>|t|)  

(Intercepto)   -5.9546       0.3676             -16.1994       0.0000 

     úmero      0.0958       0.0071              13.5306       0.0000  

 

 

           Observamos no gráfico 3 os residuais do ln(TPUF) pelo comprimento 

do úmero em milímetros. Os valores encontrados para o ln(TPUF) localizam-se 

próximos da reta, demonstrando a adequação do modelo. O comportamento do 

ln(TPUF) pelo comprimento de úmero também é de uma variável com distribuição 

normal de média zero. O gráfico 4 demonstra o gráfico de resíduos ( y − yˆ ) para a 

regressão pelo comprimento do úmero em milímetros dispostos no eixo vertical (y) e 

os valores esperados de y (yˆ ) no eixo horizontal (x) confirmando a bom 

desempenho na predição da TPUF em nossa amostra. 
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Gráfico 3: Residuais do ln(TPUF) pelo comprimento do úmero em milímetros.  
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Gráfico 4: Gráfico de resíduos ( y − yˆ ) para a regressão pelo comprimento do úmero 

em milímetros dispostos no eixo vertical (y) e os valores esperados de y   

(yˆ ) no eixo horizontal (x). 
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A regressão linear utilizando como variável dependente os valores do 

ln(TPUF), em mililitros, e como variável independente a medida da circunferência 

abdominal (em milímetros) é representada pela seguinte equação: 

 

 

                  ln(VOL)= - 1,0981 + 0,158 x Abdom e(mm); (R 2:0,6328) 

 

  

Os coeficientes da regressão pela medida da circunferência abdominal 

(em milímetros) encontram-se descritos abaixo, demonstrando significância 

estatística de acordo com os parâmetros descritos nos métodos. 

Coeficientes da regressão pela medida da circunferência abdominal (em milímetros): 

 

                      Valor        Erro padrão       valor T         P(>|t|)  

(Intercepto)   -5.1924       0.3189          -16.2804        0.0000 

Abdome         0.0158       0.0012           13.2578        0.0000 

 

 

           No gráfico 5 são descritos os residuais do ln(TPUF) pelo comprimento 

da circunferência abdominal em milímetros. Observamos neste gráfico que os 

valores encontrados para o ln(TPUF) localizam-se próximos da reta, novamente 

demonstrando a adequação do modelo de regressão utilizado e o comportamento 

como uma variável com distribuição normal de média zero. O gráfico 6 representa os 

resíduos ( y − yˆ ) para a regressão pelo circunferência abdominal em milímetros, 

dispostos no eixo vertical (y) e os valores esperados de y ( yˆ ), no eixo horizontal (x). 

A presença dos valores próximo a linha 0 demonstram a adequação da equação de 

regressão.    
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Gráfico 5: Residuais do ln(TPUF) pelo comprimento da circunferência abdominal em 

milímetros.  
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Gráfico 6: Gráfico de resíduos ( y − yˆ ) para a regressão pelo circunferência 

abdominal em milímetros dispostos no eixo vertical (y) e os valores esperados de y ( 

yˆ ) no eixo horizontal (x) 
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A regressão linear utilizando como variável dependente os valores do ln(TPUF) (em 

mililitros) e como variável independente a medida do fêmur (em milímetros) e 

representada pela seguinte equação: 

 

 

                  ln(VOL)= - 1,5133 + 0,0803 x Fêmu r (mm); (R 2:0,6611) 

 

 

  

  Os coeficientes da regressão pela medida do fêmur (em milímetros) 

encontram-se descritos abaixo, demonstrando significância estatística de acordo com 

os parâmetros descritos nos métodos. 

 

 Coeficientes da regressão pela medida do fêmur (em milímetros): 

                      Valor        Erro padrao       valor T         P(>|t|)  

(Intercepto)   -5.6075       0.3288           -17.0561        0.0000 

Fêmur            0.0803       0.0057            14.1059        0.0000 

 

 

           O gráfico 7 demonstra os residuais do ln(TPUF) pelo comprimento do 

fêmur (em milímetros). Observamos no gráfico que os valores encontrados para o 

ln(TPUF) localizam-se próximos da reta, demonstrando a adequação do modelo e 

que a variável se comporta como uma variável com distribuição normal de média 

zero. O gráfico de resíduos para o fêmur (gráfico 8) confirma a adequação da 

regressão. 
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Gráfico 7: Resíduos do ln(TPUF) pelo comprimento do fêmur em milímetros.  
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Gráfico 8: Gráfico de resíduos ( y − yˆ ) para a regressão do fêmur dispostos no eixo 

vertical (y) e os valores esperados de y ( yˆ ) no eixo horizontal (x). 
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Finalizando a investigação da predição da TPUF em função da 

biometria fetal, avaliamos a regressão linear utilizando como variável dependente os 

valores do ln(TPUF) (em mililitros) e como variável independente a medida do 

diâmetro biparietal (DBP) em milímetros, representada pela seguinte equação: 

 

 

                  Ln(TPUF)= - 7.8779 + 0.2368 x DBP - 0.0012 x DBP 2;  (R2: 0.7066) 

 

  

  Os coeficientes da regressão pela medida do DBP (em milímetros) 

encontram-se descritos abaixo, demonstrando significância estatística de acordo com 

os parâmetros descritos nos métodos. 

 

 

 Coeficientes da regressão pela medida do DBP (em milímetros): 

                      Valor        Erro padrão       valor T         P(>|t|)  

(Intercepto)   -7.8779        1.8219           -4.3241        0.0000 

DeBePe         0.2368         0.0529           4.4761        0.0000 

I(DeBePe^2) -0.0012        0.0004          -3.1596        0.0021 

 

 

 No gráfico 9 observamos os residuais do ln(TPUF) pelo comprimento 

do diâmetro biparietal (em milímetros). A concentração dos pontos sobre a reta da 

regressão demonstra a adequação desse modelo de regressão, que foi o que 

apresentou o maior índice de determinação (R2) sendo capaz de explicar 70% do 

valor da TPUF isoladamente. O comportamento do ln(TPUF) pelo diâmetro biparietal 

foi como de uma variável com distribuição normal de média zero. 
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Gráfico 9: Residuais do ln(TPUF) pelo comprimento do diâmetro biparietal em 

milímetros.  
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Gráfico 10: Gráfico de resíduos ( y − yˆ ) para a regressão pelo diâmetro biparietal 

dispostos no eixo vertical (y) e os valores esperados de y ( yˆ ) no eixo horizontal (x). 
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Após a construção dos modelos de regressão da TPUF por idade 

gestacional e pelos parâmetros da biometria fetal realizamos um teste de hipótese 
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para avaliar se havia diferença estatisticamente significativa entre as diferentes 

regressões. Na tabela 2 observamos que não foram observadas diferenças 

estatisticamente significativas entre os diversos parâmetros estudados. 

 

Tabela 2: Comparação entre os parâmetros para predição da TPUF. 

Parâmetro R2 p-valor 

Biparietal          

0,7066 

* 

Femur 0,6611  0,603 

Úmero  

 

0,6422 0,460 

Circunfêrencia Abdominal  

 

0,6328 0,381 

Idade gestacional 0,6878 0,754 

R2 - Coeficiente de determinação 
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5. Discussão 

 

Nosso grupo foi pioneiro no estudo da reprodutibilidade do US3D 

VOCAL® na estimativa do volume da BF utilizando os ângulos de rotação de 30° e 

15°(3), motivando estudos semelhantes inclusive em adultos(62, 63), que 

demonstraram resultados concordantes com os nossos(63), e fundamentaram 

pesquisas no estudo da TPUF a partir da técnica por nós descrita(6, 11, 12, 30, 36, 

63, 64). Estudos prévios avaliavam o uso do US2D na BF através de diversas 

técnicas(4, 5, 60, 61) e a principal dificuldade dos pesquisadores residia sempre na 

aquisição de uma imagem adequada da BF para aferição do volume vesical(65). Na 

estimativa de volume da BF que utiliza a fórmula para estruturas elípticas(66), 

observa-se uma superestimativa do volume vesical a partir de 20 ml. Esta imprecisão 

do cálculo encontra-se relacionada à forma geométrica que a BF adquire (67). Stiger 

(66) sugere que a avaliação do volume vesical utilizando a US2D deveria ser 

restringida a volumes inferiores a 20 ml, o que limitaria sobremaneira o estudo deste 

parâmetro no curso de terceiro trimestre. É possível otimizar a medida de BF pela 

US2D utilizando as manobras de deslizamento, báscula, angulação com o transdutor 

do equipamento de ultrassonografia(61), mas é importante enfatizar que para obter 

imagens de boa qualidade nos planos longitudinal e transversal ocorre consumo de 

tempo e há, consequentemente, potencial variação de volume da BF. Esse tipo de 

erro é inerente ao método bidimensional(19, 61). O simulador virtual da BF utilizado 

na estimativa de volume pelo US3D VOCAL® evita os problemas relacionados à 

aquisição da imagem adequada descritos na US2D, considerando que todos os 

planos da BF estão disponíveis no volume tridimensional adquirido(3). A boa 

qualidade de imagem na US2D da BF durante a aquisição do volume, sem sombras 

ou outros artefatos, é imprescindível para que se obtenha um volume tridimensional 

adequado para ser aferido. A partir da adequação da US 3D VOCAL no estudo da 

BF observada nos nossos estudos anteriores(3) pudemos avançar no estudo da 

TPUF utilizando esta tecnologia. 

 

O feto em algumas condições patológicas pode apresentar desvios 

muito exuberantes do volume de LA(10, 39), como a ausência de LA observada na 

agenesia renal bilateral(43) ou como nas polidramnias graves determinadas pela 
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atresia de esôfago(20). Nestes casos a avaliação da TPUF tem papel pouco 

relevante. Entretanto, nos casos com manifestações menos exuberantes, mais 

insidiosas, sem causas aparentes ou nas alterações transitórias (desidratação 

materna ou anemia fetal) a TPUF pode auxiliar no diagnóstico ou prognóstico(11, 15, 

16, 68).  

 

Embora os mesonefros já possam produzir a urina com 5 semanas de 

gestação, o metanefro se desenvolve mais tarde, com néfrons formados em 9 a 11 

semanas(29), quando então é excretada no LA. A quantidade de urina produzida 

pelo feto aumenta progressivamente com o avanço da gestação, evoluindo com 

inversão desta tendência após 40 semanas(39). O feto também pode responder às 

mudanças na volemia, modulando a produção de urina. Em ovinos, o aumento da 

pressão arterial fetal estimula a secreção de fator natriurético atrial aumentando a 

diurese(20, 38, 69), enquanto que o aumento da osmolalidade plasmática estimula a 

arginina vasopressina fetal e, consequentemente, uma resposta antidiurética(20, 69). 

Estes achados traduzem o enorme potencial do estudo da TPUF, que pode 

identificar mais precocemente ou de forma mais específica adaptações do feto a 

diferentes situações(70-72), que somente poderiam ser identificadas mais 

tardiamente pelas alterações no volume total de líquido amniótico. Outra vantagem 

do estudo da TPUF seria conhecer o papel real do sistema urinário na determinação 

dos desvios no volume de LA nos fetos humanos. Considerando que a hipoxia fetal 

em humanos tem sido associada com oligoidrâmnio(21) e a hipoxia fetal de ovinos 

está associada à polidramnia e ao aumento no débito urinário (69, 73) ainda existem 

algumas lacunas do conhecimento no que se refere aos mecanismos de instalação 

da oligo e polidramnia que o estudo da TPFU pode ajudar a esclarecer.  

 

Modelos experimentais confirmam a relação entre a obstrução do trato 

urinário fetal e a displasia fibrocística renal(74). Esses achados fundamentam a 

proposta de tratamento descompressivo (shunt vésico-amniótico) ainda durante a 

gestação, o objetivo seria evitar a lesão renal irreversível(74). Diversos estudos em 

humanos investigando as concentrações urinárias fetais de eletrólitos e proteínas 

tentaram estabelecer parâmetros fidedignos para identificar quais fetos que se 

beneficiariam do tratamento descompressivo, entretanto, os resultados deste tipo de 



 55

tratamento ainda são desanimadores(74). A TPUF pode complementar este tipo de 

predição e, eventualmente, melhorar a performance destes testes permitindo 

desenvolver um algoritmo mais eficiente para selecionar os candidatos a terapia pré-

natal. A avaliação da TPUF parece ser uma ferramenta particularmente útil nas 

gestações gemelares, condição em que a avaliação do líquido amniótico é um 

indicador ruim do bem-estar fetal(24, 75). Yamamoto e cols.(56), estudando STFF 

antes e após ao tratamento com laser, mostrou que os valores da mediana e a média 

da TPUF são significativamente maiores nos receptores quando comparados aos 

doadores (valores médios: 14,8 vs 0 ml / h / kg; p <0,001)(56). Além disso, a TPUF 

demonstrou estar positivamente correlacionada com o fluxo venoso umbilical em 

ambos os gêmeos. Esses achados refletem o desequilíbrio hemodinâmico entre o 

doador e o receptor(76); a redistribuição do débito cardíaco fetal, causado pela 

hipoxia, privilegia o fluxo de sangue para o cérebro e coração, restringindo o fluxo 

para os rins(77) e, consequentemente, provocando uma diminuição da TPUF(44). 

Estudo recente versando sobre TPUF, avaliada pelo US3D VOCAL, sugere que fetos 

com polidramnia sem etiologia definida e apenas TPUF acima do normal não 

deveriam realizar nenhuma investigação diagnóstica complementar no período pós-

natal(12). 

 

Qualquer condição que altere o volume de LA pode potencialmente ser 

avaliada pela TPUF. Entretanto, as descrições prévias da estimativa do débito 

urinário fetal utilizando a US2D se mostraram ora muito complexas(61, 67) ora 

imprecisas(78), sendo difíceis de serem incorporadas na prática clínica diária. A 

avaliação da TPUF pela US3D VOCAL® é a alternativa mais viável para estabelecer 

os valores normais e estudar os casos patológicos(11), considerando que essa 

tecnologia é altamente reprodutível(3) (intra e inter-observador), extremamente 

simples, além de significativamente mais rápida. 

 

Valores normais para a TPUF utilizando a tecnologia da US3D 

VOCAL® por idade gestacional foram descritos em dois estudos anteriores(6, 30). A 

primeira descrição da TPUF usando a técnica 3-D foi realizada na população 

coreana foi publicado por Lee e cols.(6), em 2007, estes autores encontraram valores 

para TPUF de 7,3 mL / h entre 24-25 semanas e de 71,4 mL / h entre 38-39  
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semanas (percentil 50). No nomograma de Touboul e cols(30). descrito na população 

francesa, valores de 5,8 e de 92 mL / h foram encontrados na 24a e 38a semana, 

respectivamente. Na nossa amostra, encontramos 8,03 e 55,3 mL / h para 24 e 38 

semanas, respectivamente. Os valores da TPUF nestas diferentes populações 

demonstraram diferenças maiores no final do terceiro trimestre, quando 

características biométricas locais têm  expressão mais pronunciada. As diferenças 

encontradas entre os valores normais por idade gestacional nas diferentes 

populações podem levar a erros de interpretação da TPUF e traduzem a 

necessidade da construção de curvas locais. Outra possibilidade é que essas 

diferenças estejam relacionadas à confiabilidade TPUF. No entanto, dois estudos 

avaliaram a confiabilidade TPUF e demonstraram bons resultados, Touboul e 

cols.(30) encontraram correlação intraclasse de 99,2 e 97,1% para TPUF <10 e > 10 

mL / h, respectivamente. O nosso grupo encontrou resultados semelhantes, com 

correlação de Spearman de 0,9994(64).  

 

Poucas diferenças foram observadas na construção dos três 

nomogramas, regressão linear por Lee e cols.(6) e no presente estudo(64), e curva 

de potência por Touboul e cols.(30). Todos os nomogramas para TPUF 

desenvolvidos até agora haviam versado sobre a normalidade por idade gestacional, 

apenas acessando o tamanho fetal de forma indireta e, consequentemente, com 

validade específica para a população do estudo. A maior variação entre os 

nomogramas estão concentrados no final do terceiro trimestre, enquanto que no 

segundo trimestre os valores são muito próximos entre si. O uso de parâmetros 

biométricos para estimar o TPUF parece ser uma estratégia promissora de 

customização para o indivíduo, podendo ser opção interessante quando se pretende 

estimar parâmetros funcionais do feto. O peso dos recém-nascidos é a ferramenta 

padrão para estimar normalidade, no entanto o peso fetal disponível para uso 

durante a gravidez é uma estimativa a partir de parâmetros biométricos fetais(79) e, 

portanto, apresenta erros inerentes ao cálculo.  

 

Os nossos resultados a partir das regressões por idade gestacional e 

pelos parâmetros biométricos foram bons, mostrando características que permitem o 

uso de qualquer um deles na prática clínica. Não houve diferença estatisticamente 
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significativa entre qualquer um dos parâmetros estudados. Contudo, a regressão 

pela medida do diâmetro biparietal foi a que apresentou o maior índice de correlação 

(R2: 0,70), e considerando que a medida de DBP é de fácil execução durante toda a 

gravidez, podemos concluir que este seria o melhor parâmetro para a predição da 

TPUF, em termos de praticidade clínica e estatística. 
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6. Conclusão 

 

O valor da TPUF durante a gestação é função linear da idade 

gestacional, assim como da biometria fetal. O desempenho dos modelos de predição 

para a TPUF avaliados neste estudo foram semelhantes, sem diferença 

estatisticamente significativa, sendo que o DBP apresentou o melhor índice de 

determinação (R2). Considerando que o DBP é uma medida biométrica fetal de fácil 

aquisição ao longo de toda gestação, este parece ser o parâmetro de primeira 

escolha na predição da TPUF. 
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5 Anexos 

 

5.1 Termo de consentimento livre e esclarecido 

 

1- Projeto: “ESTIMATIVA DA TAXA DE PRODUÇÃO URINÁRIA 

FETAL ATRAVÉS DA ULTRASSONOGRAFIA TRIDIMENSIONAL”. 

 

2- Estas informações estão sendo fornecidas para sua participação 

voluntária neste estudo, que visa avaliar o uso da Ultra-sonografia 

Tridimensional VOCALTM na estimativa da Taxa de Produção Urinária Fetal 

em gestações sem complicações entre 24 e 40 semanas, construindo uma 

curva de normalidade para tal estimativa. 

 

3- Serão realizadas duas medidas da bexiga do seu bebê utilizando 

a ultra-sonografia tridimensional. O intervalo entre as duas medidas da bexiga 

será entre 5 e 10 minutos. Não existe descrição na literatura de riscos 

relacionados ao uso da ultra-sonografia tridimensional durante a gestação. 

Nenhum exame adicional será realizado em você e seu filho.  

 

6- A divulgação dos dados colhidos será realizada unicamente 

através de meios científicos. 

 

7- Não há benefício direto ao participante da pesquisa. 

 

8- Durante todas as etapas do estudo, você terá acesso aos 

profissionais responsáveis pela pesquisa para esclarecimento de eventuais 

dúvidas. O principal investigador é o Dr. Fernando Maia Peixoto Filho, que 

pode ser encontrado no Centro Pré-Natal de Diagnóstico e Tratamento de 

Laranjeiras Clínica Perinatal (telefone: 021 25560022, ramais: 141 e 142). Se 

você tiver alguma consideração ou dúvida sobre a ética da pesquisa, entre em 

contato com o Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) - Maternidade Escola da 

UFRJ, Rua das Laranjeiras, 90 (telefone: 021 2285-7935). 
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9- É garantida a liberdade de retirada do consentimento a qualquer 

momento ou deixar de participar de estudo, sem qualquer prejuízo à 

continuidade do seu tratamento na instituição. 

 

10- As informações obtidas serão analisadas em conjunto não 

sendo divulgado a identificação de qualquer paciente. 

 

11- É de direito do paciente de ser manter atualizado sobre os 

resultados parciais que sejam do conhecimento do pesquisador. 

 

12- Não haverá despesas pessoais para o participante da pesquisa, 

com exames ou consultas, com também não há compensação financeira 

relacionada à sua participação. 

 

13- Compromete-se o pesquisador a utilizar os dados e o material 

coletado somente para esta pesquisa. 

      

Acredito ter sido suficientemente informada a respeito das orientações que 

li ou que foram lidas para mim, descrevendo o estudo: “ESTIMATIVA DA TAXA DE 

PRODUÇÃO URINÁRIA FETAL ATRAVÉS DA ULTRASSONOGRAFIA 

TRIDIMENSIONAL”. 

Eu discuti com o Dr. Fernando Maia Peixoto Filho  sobre a minha decisão 

em participar deste estudo. Ficaram claros para mim quais são os propósitos do 

estudo procedimentos a serem realizados, seus desconfortos e riscos, as garantias 

de confiabilidade e de esclarecimentos permanentes. Ficou claro também que minha 

participação é isenta de despesas e que tenho garantia do acesso a tratamento 

hospitalar quando necessário. Concordo voluntariamente em participar deste estudo 

e poderei retirar o meu consentimento a qualquer momento, antes ou durante o 

mesmo, sem penalidades ou prejuízo ou perda de qualquer benefício que eu possa 

ter adquirido, ou no meu atendimento neste serviço. 

 

__________________________________ 

Data____/_____/____ 
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Assinatura do paciente/Representante legal 

 

Declaro que obtive de forma apropriada e voluntária o 

consentimento livre e esclarecido desta representante legal para a 

participação neste estudo. 

 

            ____________________________________ 

Data_____/____/_____ 

Assinatura do responsável pelo estudo 
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Anexo 3: CEP . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


