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Resumo 

O objetivo do estudo foi avaliar o modelo que melhor explique a TPUF 

nas GG e estabelecer os padrões de referência para a população 

estudada. Métodos: O volume urinário fetal foi medido utilizando a 

ultrassonografia 3D através da tecnologia VOCAL® (virtual organ 

computer-aided analysis). O ângulo de rotação utilizado foi de 30°. O 

volume da bexiga fetal foi medido 2 vezes em cada feto sendo V1, o 

primeiro volume adquirido e, V2, o segundo, com intervalo entre 1 e 5 

minutos. Para calcular a taxa de produção urinária (TPUF). A TPUF foi 

calculada utilizando-se a fórmula TPUF = [(V2 – V1) / tempo do intervalo 

em minutos] x60. Juntamente com a TPUF, foi realizada a biometria dos 

fetos. Resultados: De um total de 41 gestações gemelares recrutadas 

entre 20 e 34 semanas, 30 foram incluídas no estudo.  Onze foram 

excluídas devido a dificuldade de delimitar os contornos de uma ou 

ambas as bexigas, a obtenção da fase esvaziamento vesical em um ou 

ambos os fetos (V2 < V1) ou da presença de complicações associadas a 

gestação no momento do exame que só foram descobertas 

posteriormente.  A análise de regressão linear da TPUF em função do 

diâmetro biparietal (DBP) gerou uma curva de normalidade nas 

gestações gemelares da população brasileira, e é representada pela 

equação: LnTPUF= -5.0121+  0.0548DBP (R2 0.3386 e p valor < 0.001). 

Conclusões: O DBP é a variável com maior associação com a TPUF 

nas gestações gemelares. A cada 1 mm de aumento do DBP há 

aumento de 5% na TPUF. Não houve influência da corionicidade na 

TPUF. 

 

Palavras-chave: Gestação Gemelar · Ultra-som · Bexiga Urinária · Taxa 

de produção urinária fetal        
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Abstract 

 

Objective: The aim of this study was to assess fetal urinary production 

rates (FUPR) in twins by using 3D ultrasonography with VOCAL® (virtual 

organ computer-aided analysis), and develop a curve of normal values for 

the target population. Methods: A cross-sectional study was performed in 

30 normal twin pregnancies with gestational ages ranging from 20 to 34 

weeks. FUPR was measured using three-dimensional ultrasound (3-

D US) virtual organ computer-aided analysis (VOCAL). FUPR 

(ml/hour) was calculated during the filling phase by using the 

equation UPR = (VFB2 - VFB1) / time. The values for UPR were plotted 

as a function of fetal biometry and we obtained a normogram with the 

biparietal diameter. Results A total of 41 normal twin fetuses with 

gestational age between 20-34 weeks were investigated. Eleven were 

excluded because of inadequate image quality of the bladder contour 

or/and observation of micturition in one or both fetuses. Linear regression 

analysis of FUPR as a function of biparietal diameter (BPD) represents 

the normal range for UPR by fetal biometry and is expressed by the 

following equation: Ln(UPR)= -5.0121+ 0.0548 BPD (R2 0.3386, p value < 

0.001). There was no statistically significant difference when the UPR 

was stratified by chorionicity. Conclusions: The use of biometric 

parameters for prediction of fetal FUPR seems to be useful. In twins 

pregnancies, the BPD is the variable that is closely related to FUPR. For 

each 1 mm of increase of BPD, there is 5% increase in FUPR. There was 

no influence of chorionicity in FUPR. 

 

Keywords: Twin Pregnancy · Ultrasound · Urinary Bladder · fetal urinary 

production rates 
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1. Introdução e Objetivos 

 

1.1  Introdução 

 

A presença simultânea de dois fetos no útero materno, condição 

que define a gestação gemelar (GG) ou dupla, expõe um ou ambos os 

fetos a maiores riscos de complicações.1,2,3  A incidência de gestações 

múltiplas vem aumentando nos últimos 30 anos. Segundo dados 

publicados no National Institute for Health and Clinical Excellence (2011), 

na Inglaterra, no ano de 2009, dezesseis em mil mulheres tiveram partos 

de gestações múltiplas comparados à taxa de 10 em 1000 na década de 

80.1  

 

Estima-se que, aproximadamente, 29% das GG apresentem 

quadros de restrição de crescimento sendo este mais comum nos 

mononocoriônicos (MC) que nos dicoriônicos (DC), 42% e 25%, 

respectivamente. A mortalidade perinatal nas GG é 3 a 7 vezes maior 

que a observada nas gestações únicas (GU).3 

   

Apesar disso, não existe consenso em relação aos melhores 

parâmetros para a avaliação do bem estar fetal nas GG, principalmente 

quanto à forma mais fidedigna para a avaliação ultrassonográfica do 

volume do líquido amniótico.1,2,4 O protocolo publicado pela Sociedade 

de Obstetrícia e Ginecologia Canadense (SOGC 2011) evidencia a 

questão: vários métodos (maior bolsão vertical, índice de líquido 

amniótico) foram descritos para avaliação do líquido amniótico na GG 

porém ainda não há dados que definam qual destes é mais eficaz para 

predizer desfechos adversos.4 

 
Os métodos amplamente utilizados para vigilância fetal na GG 

(ultrassonografia, dopplervelocitometria, perfil biofísico fetal, 

mobilograma) não foram avaliados de forma prospectiva, randomizada e 



 

 

estratificada segundo a corionicidade.3  Da mesma forma, a 

periodicidade ideal para realização das ultrassonografias não foi 

padronizada, sendo então realizada em função da corionicidade e do 

padrão de crescimento dos fetos.4 

 

  Até o momento, os dados referentes às GU são os 

preferencialmente utilizados, não atendendo em grande parte das vezes 

às necessidades do acompanhamento fetal nas gestações múltiplas, em 

especial em complicações próprias da GG, como a síndrome da 

transfusão feto-fetal (STFF).5,6  Somam-se a isso as dificuldades técnicas 

para a realização da ultrassonografia e consequentemente para a 

estimativa do volume do líquido amniótico, decorrentes da co-habitação 

dos fetos no mesmo útero. 

 

No cenário atual há carência de informações concretas sobre a 

melhor forma de acompanhamento da vitalidade fetal na GG tanto no 

que diz respeito ao melhor exame a ser utilizado (ultrassonografia 

obstétrica, dopplervelocitometria, cardiotocografia, perfil biofísico fetal) 

bem como à periodicidade ideal dessa vigilância.7,8,9 

 

Uma vez que a diurese fetal tem correlação direta com a produção 

de liquido amniótico, parâmetro que reflete o bem estar fetal, a avaliação 

da taxa de produção urinaria fetal (TPUF) nas GG surge como a 

possibilidade de obtenção de um parâmetro funcional da homeostasia 

desses fetos.6 Isso pode significar uma forma diferente e promissora de 

avaliar a vitalidade fetal e sua função renal. 

 

 

1.2 Objetivos 

 

1.2.1  Objetivo Principal 



 

 

 

O objetivo deste estudo foi avaliar a taxa de produção de urina 

fetal em gestações gemelares dicoriônicas e monocoriônicas, gestações 

não complicadas entre 20 e 34 semanas, utilizando a tecnologia US3D - 

VOCAL® . 

 

1.2.2  Objetivos Secundários  

 

Avaliar se o modelo de regressão linear proposto por Peixoto Filho 

et al (2011), que explica a taxa de produção urinária nas gestações 

únicas é válido para as gestações gemelares.  

 

Avaliar a necessidade de criar um modelo de regressão específico 

para as gestações gemelares.  

 

Construir uma curva de normalidade da taxa de produção urinária 

nas gestações gemelares. 

 

2. Revisão da Literatura 

 

2.1 Definição das Gestações Gemelares 

 

  A GG que resulta da fertilização de dois óvulos separados origina 

gêmeos dizigóticos (DZ) e, quando há fertilização de um único óvulo que 

posteriormente se divide, originam-se os gêmeos monozigóticos (MZ). A 

gestação DZ é sempre dicoriônica e diamniótica (DA). Na gestação MZ, 

o período em que ocorreu a divisão após a fecundação determina o 

resultado do processo. Sendo assim, quando esta ocorre nas primeiras 

72 horas a gestação será DC e DA, se ocorre entre 4 e 8 dias, 

monocoriônica (MC) e DA e, por fim, se entre 8 e 12 dias, MC e 

monoamniótica (MA).6  



 

 

 

A incidência de gêmeos DZ está associada à idade materna, 

paridade, nutrição e localização geográfica. Geralmente esta incidência é 

baixa em asiáticos, e mais alta em negros (na Nigéria a freqüência de 

gêmeos DZ é de 45 para cada 1000 nascimentos). Em contrapartida, os 

MZ têm incidência constante de 4/1000 nascimentos em todo o mundo.7  

As técnicas de reprodução assistida influenciam na freqüência, tanto dos 

MZ como dos DZ.2 

 

 

2.2 A gestação  gemelar e seus riscos 

 

O significativo aumento da freqüência de GG bem como das 

gestações de alta ordem vem ocorrendo como conseqüência do uso 

indiscriminado das técnicas de reprodução assistida (TRA), responsáveis 

por aproximadamente 50% das GG.1,3 Estima-se que 24% das 

fertilizações in vitro bem sucedidas resultem em gestações múltiplas.1 

Adiciona-se então, ao risco inerente da gestação que envolve mais de 

um feto dentro do útero, às complicações associados a idade materna 

avançada, principal perfil de paciente que recorre a TRA.  

 

A mortalidade perinatal na GG em comparação às gestações 

únicas (GU) é aproximadamente 3 a 7 vezes mais elevada.3 Tal fato 

pode ser melhor analisado quando observamos que as GG 

correspondem a apenas 2.5% da população e, no entanto, representam 

12.6% dos casos de mortalidade perinatal.1 

 
  A GG está associada a riscos elevados para a mãe e para os 

fetos. A gestante com GG tem maior risco de abortamento, anemia, 

diabetes melitus gestacional, distúrbios hipertensivos, placentação 

anormal, parto operatório e hemorragia intra e pós parto. A mortalidade 

materna em GG é 2,5 vezes maior que nas GU e a taxa de natimortos 



 

 

em 2009 era estimada de 12,3 a cada 1000 nascimentos de gemelares. 

1,5,6 Os riscos fetais e neonatais das gestações múltiplas estão 

principalmente associados a prematuridade uma vez que 

aproximadamente 50% das GG evoluem com partos prematuros.  

 

A corionicidade e a amnionicidade são fatores de grande 

relevância para avaliar os riscos da uma GG. No caso das gestações 

monocoriônicas (MC), a síndrome de transfusão feto-fetal (STFF), 

complicação que acomete 10-15 % dessas gestações contribui com 20% 

dos casos de natimortos. Há ainda que ressaltar a maior ocorrência de 

anomalias congênitas nos gemelares.3,4,5  

 

Riscos adicionais estão associados à maior freqüência de 

restrição de crescimento em um ou ambos os fetos e de distúrbios do 

líquido amniótico, condições que refletem, no mais das vezes, 

comprometimento do bem estar fetal. Estima-se que, aproximadamente, 

29% das GG apresentem quadros de restrição de crescimento, sendo 

este mais comum nos MC que nos dicoriônicos (DC), 42% e 25%, 

respectivamente.3  

 

2.3 Avaliação da vitalidade fetal na gestação gemelar 

 

O conceito que a GG é essencialmente uma condição de risco é 

extremamente relevante e evidencia a necessidade de um 

acompanhamento clínico e ultrassonográfico mais rigoroso nessas 

gestações, associado ao correto aconselhamento das pacientes e, 

sempre que possível, ao diagnóstico antecipado de algumas 

complicações específicas da gemelidade como a STFF.1 

 

No entanto, mesmo sendo unânime a necessidade de maior 

vigilância desses fetos, não existe consenso em relação aos melhores 



 

 

parâmetros para a avaliação do bem estar fetal nas GG, principalmente 

quanto à forma mais fidedigna para a avaliação ultrassonográfica do 

volume do líquido amniótico.9   

 

Como citado anteriormente, vale ressaltar que, até o momento, os 

dados referentes às GU são os preferencialmente utilizados, não 

atendendo em grande parte das vezes às necessidades do 

acompanhamento fetal nas gestações múltiplas, em especial em 

complicações próprias da GG, como a síndrome da transfusão feto-fetal 

(STFF).7  Somam-se a isso as dificuldades técnicas para a realização da 

ultrassonografia e consequentemente para a estimativa do volume do 

líquido amniótico, decorrentes da co-habitação dos fetos no mesmo 

útero. 

 

Tendo em vista o grande potencial de complicações, o 

acompanhamento mais rigoroso das gestações gemelares, 

especialmente as MC é uma prática obstétrica comum à maior parte dos 

serviços de obstetrícia.1 No entanto, faltam dados que definam qual a 

periodicidade e a forma ideal dessa vigilância. Sueters et al. (2006), 

testaram um regime que consistia em ultrassonografias duas vezes por 

semana nos MC, após a realização da medida da translucência nucal, 

dando ênfase a avaliação de discordância de líquido amniótico, volumes 

das bexigas fetais e na dopplervelocitometria.8 Tal protocolo acarretou 

diagnóstico oportuno de todos os casos de gestações que complicaram 

com STFF. Segundo os autores, o diagnóstico oportuno foi definido 

como aquele realizado antes da instalação de complicações graves 

como rotura prematura das membranas ovulares, parto entre 24 e 32 

semanas, hidropisia fetal e óbito intra uterino.8 

 

O protocolo publicado pelo National Institute for Health and Clinical 

Excellence (NICE, 2011) menciona que as gestações gemelares e 



 

 

trigemelares devem ser conduzidas por equipes com experiência em 

gestações múltiplas e que a avaliação ultrassonográfica deve ser 

realizada com intervalos menores que 28 dias mas não define de forma 

clara essa periodicidade nem descreve o papel da dopplervelcitometria.1 

 

Duncan (2004) evidencia que, tendo em vista a freqüência elevada 

de restrição de crescimento nas GG, mais comum nos MC, a 

ultrassonografia seriada é imperiosa com intuito de monitorizar o 

crescimento dos fetos. Nesse trabalho, a periodicidade da avaliação é 

mencionada de forma mais clara, sendo uma ultrassonografia mensal 

preconizada para os DC a partir de 24 semanas e, para os MC a partir de 

18 semanas. Permanece uma lacuna em relação ao papel da 

dopplevelocitometria nesse acompanhamento e em relação à melhor 

técnica para acompanhar os casos com distúrbios de líquido amniótico.2 

 

O Colégio Americano de Obstetrícia e Ginecologia (ACOG) no seu 

manual mais recente sobre gestação gemelar (2004), como nos demais 

textos que tratam do assunto, enfatiza o risco elevado dessa condição e 

menciona o desconhecimento do método ideal para acompanhamento 

antenatal, bem como a idade gestacional de início, sua periodicidade e o 

seguimento mais apropriado nos casos de restrição de crescimento ou 

na presença de enfermidades maternas.10   

 
Frente a esse cenário ainda obscuro, o que se utiliza até o 

momento, são os fundamentos aplicados às GU, nas GG. Algumas 

lacunas surgem ao longo do seguimento dessas gestações seguindo o 

modelo anteriormente descrito: o padrão de crescimento das GG não é o 

mesmo das GU, logo, um feto gemelar de tamanho adequado pode ser 

considerado pequeno se avaliado a partir de uma curva para GU.11 Da 

mesma forma, o índice de líquido amniótico (ILA), muito usado para 

estimar a quantidade de liquido amniótico na GU não é tão fidedigno na 

GG onde o maior bolsão vertical (MBV) é mais utilizado porém sem 



 

 

estudos prospectivos e randomizados que comprovem sua 

superioridade.10 Eventos adversos como a STFF, sequência de perfusão 

arterial reversa (TRAP), gestações gemelares monoamnióticas e morte 

unigemelar são de extrema complexidade e necessitam de um 

acompanhamento específico e rigoroso.10,12 

 

A falta de consenso relacionado à GG não se limita à forma de 

seguimento ideal; a própria definição de algumas enfermidades como a 

restrição de crescimento seletiva é controversa.  A maior parte dos 

trabalhos define que uma diferença de 25% entre os pesos dos fetos 

acusaria a presença uma forma severa da condição acima 

mencionada.13,14 Recentemente, Breathnach  et al (2011), publicaram um 

trabalho multicêntrico, de caráter prospectivo, incluindo 1.028 GG onde, 

nas 977 pacientes que permaneceram no estudo até o final, foi 

observado que a discordância de peso que excede 18% está associada 

com aumento de mortalidade e de morbidade para os fetos, seja nos 

dicoriônicos (hazard ratio 2.2, 95% intervalo de confiança [IC] 1.6 –

2.9,P<.001) como nos monocoriônicos, que não desenvolveram STFF 

(hazard ratio 2.6, 95% IC 1.6–4.3, P<.001).14 Neste mesmo trabalho, não 

há menção quanto à existência de uma padronização para o 

acompanhamento dessas gestações, a periodicidade da 

ultrassonografias e da dopplervelocitometria. Há simplesmente a 

sugestão de uma monitorização mais intensa frente à discordância de 

pesos fetais de 18%. 

 

A dopplerfluxometria foi estudada através de estudos 

randomizados e controlados nas GG. Nimrod et al. (1987), relataram que 

uma discordância da relação sístole / diástole (S/D) da artéria umbilical 

maior que 50% estaria associada a pior prognóstico no gemelar com S/D 

maior.15 Outros estudos subseqüentes comandados por Gaziano et al. 

(1991), e Jensen et al. (1992), confirmaram esse resultado.16,17 No 

entanto, outros autores acharam resultados conflitantes. Giles et al. 



 

 

(2003), demostraram, em estudo controlado e randomizado, que a 

realização de dopplerfluxometria da artéria umbilical em GG entre 30 e 

35 semanas não promove impacto na redução da taxa de mortalidade 

perinatal quando comparado ao grupo controle.18 

 

Gratacós et al. (2010), propuseram uma classificação da 

dopplervelocitometria de artéria umbilical (AU) nas gestações 

monocoriônicas com crescimento restrito sendo: (1) Tipo 1 a presença 

dopplervelocitometria da AU normal, (2) Tipo 2 a existência de diástole 

zero ou reversa de forma persistente na AU e (3) Tipo 3 a ocorrência, de 

forma intermitente, de diástole zero e de diástole reversa na AU. Os 

casos com padrão tipo 1 foram associados a bom prognóstico. Os tipos 2 

e 3 têm prognóstico mais reservado sendo o tipo 3 associado a morte 

intra uterina súbita e a seqüelas neurológicas.19 

 

Nesse contexto, torna-se cada vez mais necessário o estudo 

aprofundado das GG. Faltam curvas de biometria específicas para MC e 

DC, a determinação do método ideal para avaliação do liquido amniótico 

e o estabelecimento de critérios para o diagnóstico de condições 

patológicas, como a restrição de crescimento seletivo.  

 
 

A avaliação taxa de produção de urina fetal (TPUF) surge como a 

possibilidade de obtenção de um parâmetro funcional da homeostasia 

fetal.19 Isso pode significar uma forma diferente e promissora de avaliar a 

vitalidade do feto. 

 

2.4. Débito urinário fetal 

 

Após 20 semanas de gestação, mais de 90% do volume de LA 

correspondem ao débito urinário fetal.6,21 As alterações do volume de LA, 

oligodramnia e polidramnia, encontram-se classicamente relacionadas 



 

 

com resultados perinatais adversos.6 O feto submetido ao meio inóspito 

intra-uterino por insuficiência placentária reage de forma a priorizar a 

circulação em alguns órgãos (coração, cérebro e supra-renais), em 

detrimento de outros (rins, pulmões, fígado, músculos, ossos e pele).6 

Conseqüência disto é a diminuição do fluxo urinário fetal e do volume de 

LA. A diminuição do volume de LA, em um feto com o trato urinário 

normal, na ausência de ruptura das membranas amnióticas, é indicativo 

de hipoxemia fetal.6,21,22  (Figuras 1 e 2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 1: A esquerda, regulação normal do líquido amniótico. (Imagens adaptadas do 
Diagnostic imaging of fetal anomalies . 1ª ed. Lippincott Williamns & Wilkins, 2003.) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Estimativa da dinâmica do liquido amniótico em um feto a termo. (Imagens 
adaptadas do Diagnostic imaging of fetal anomalies . 1ª ed. Lippincott Williamns & 
Wilkins, 2003.) 
 

 

 



 

 

A diminuição da perfusão renal ocorre como parte do reflexo de 

redistribuição adaptativa do débito cardíaco estimulado por hipoxemia e 

acidemia fetal. A hipoxemia também resulta em liberação de hormônios 

fetais, inclusive arginina vasopressina, que aumenta a taxa de 

reabsorção do filtrado glomerular e, conseqüentemente, diminui a 

produção urinária fetal.21  

 

Em outras situações, como no diabetes materno, o concepto pode 

aumentar a produção urinária e o volume do líquido amniótico 

(polidramnia), refletindo um controle deficiente da doença, o que também 

coloca em risco a integridade do feto.6 A polidramnia é 30 vezes mais 

comum nas gestantes diabéticas do que nas normais. A hiperglicemia 

materna desencadeia no feto hiperglicemia e hiperinsulinêmica.6 A 

polidramnia na gestante diabética é provavelmente relacionada a poliúria 

em função da diurese osmótica secundária a hiperglicemia fetal.  

 

2.5. Avaliação pré natal da taxa de produção urinária 

fetal 

 

O primeiro estudo avaliando o TPUF em humanos foi publicado 

por Campbell e cols.24, em 1972. Utilizando a US2D estática os autores 

aferiam a bexiga fetal (BF) 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 ¶ x (D1 x D2 X D3)/8). As variações do volume vesical foram 

expressas em TPUF por hora. Rabinowtiz e cols.25, em 1989, refinaram a 

técnica descrita por Campbell e cols.24, e utilizando US2D, 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 da encontrada por outros autores 

em estudos anteriores.26,27,28 (Quadro 1). 

 

Estudos 20 24 28 30 32 34 36 38 40 

Campbell e cols. (1972) 24 - - - - 12 15 18 23 28 

Wladmiroff e cols. (1974) 28 - - - 10 12 15 18 24 27 

Kurjak e cols.(1981) 27 - - 4 8 10 12 14 19 26 

Deutinger e cols. (1987) 26 - - 6 8 12 14 18 20 22 

Rabinowitz e cols.(1989) 25 5 9 14 18 22 27 33 41 51 

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

 

Recentemente, a avaliação do débito urinário fetal nas gestações 

únicas pela US3D VOCAL®, utilizando o ângulo de 30°, mostrou ser uma 

alternativa viável para estabelecer os valores normais da produção 

urinária fetal em função da idade gestacional, considerando que a 

avaliação da BF utilizando essa tecnologia, é altamente reprodutível 

(intra e inter-observador), extremamente simples, além de 

significativamente mais rápida.20,29,30,31,32,33 

(Quadro 2) 

 

Quadro 2. TPUF (ml / hora) em função da idade gestacional em semanas utilizando a 
ultrassonografia tridimensional. 

 

 

Autores Ano População de Estudo 

Lee32 2007 Gestantes normais (24 - 40 semanas) 

Touboul31 2008 Gestantes normais (20 - 41 semanas) 

Peixoto Filho33 2011 Gestantes normais (20 – 40 semanas) 



 

 

2.6.Taxa de produção urinária fetal na gestação gemelar 

e na Síndrome de transfusão feto-fetal. 

 

Conforme já é amplamente difundido na literatura, a mortalidade 

fetal e neonatal é mais elevada nos MC do que nos DC.33 Tal fato se 

deve, em parte devido aos casos de gemelidade imperfeita e em função 

dos casos severos de STFF.  

 

A STFF ocorre em aproximadamente 15% de todos os MC, em 

função da presença de anastomoses artério-venosas que, por possuírem 

fluxo unidirecional, contribuem com o desequilíbrio do fluxo sanguíneo na 

rede vascular placentária. Sendo assim, um feto recebe maior aporte 

sanguíneo (receptor) e, em contrapartida, o outro encontra-se em 

hipovolemia (doador).34 

 

A hipervolemia no feto receptor tem como consequência a maior 

perfusão renal e o maior débito urinário, causa da polidramnia. Em 

contrapartida, o feto doador apresenta anemia e hipovolemia,  causa da 

menor perfusão renal e, consequentemente da oligodramnia.34 

 

O diagnóstico ultrassonográfico da sequência 

polidramnia/oligodramnia é o dado mais importante no diagnóstico, 

deixando em papel secundário a discordância dos pesos fetais e os 

níveis de hemoglobina.34 

 

     A história natural das doenças dos casos mais graves está 

associada a 80 a 100% de mortalidade para ambos os fetos.34 O feto 

doador pode sofrer lesões cerebrais decorrentes da anemia. O feto 

receptor geralmente cursa com insuficiência cardíaca. Na ocasião da 

morte de um dos fetos o outro feto tende a “transfundir” o feto morto, o 

que levará a sua morte por anemia em curto espaço de tempo. 



 

 

 

Os métodos de tratamento da STFF incluem a envolve a retirada 

do líquido amniótico do feto receptor que está com polidramnia 

(amniorredução), a rotura do septo que divide as cavidades amnióticas 

dos gemelates (septostomia) e a fetoscopia com coagulação a laser das 

anastomoses vasculares placentárias responsáveis pela síndrome. A 

fetoscopia é considerada, atualmente, a melhor modalidade de 

tratamento da STFF que se apresenta antes de 26 semanas.  

 

Um dos parâmetros ultrassonográficos utilizados após o laser, 

para avaliar a resposta ao tratamento, é o aparecimento da bexiga no 

feto doador (antes hipovolêmico, com menor perfusão renal, sem bexiga 

visualizada e em oligodramnia devido ao menor debito urinário). 34 

(Figuras 3 e 4). 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figuras 3: Esquema da STTT com o feto doador em oligodramnia (nota-se membrana 
bem justa ao feto) e o receptor em polidramnia.  
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Figura 4: A direita, ilustração da fetoscopia com ablacao a laser das anastomoses 
placentarias na STFF. Insercao do fetoscopio com intuito de visualuzar o equador 
placentário e as anastomoses arterio-venosas. (Adaptado de Practice & Research 
Clinical Obstetrics and Gynaecology Vol. 22, No. 1, pp. 63–75, 2008). 

 

 

 

Esse elevado potencial de complicações justifica a necessidade 

de acompanhamento de todas as gestações MC em serviço 

especializado que tenha estrutura para realizar diagnóstico e tratamento 

precoces das possíveis intercorrências.  

 

Tendo em vista que o débito urinário fetal tem íntima correlação 

com a produção de líquido amniótico e que, na STFF, a identificação da 

bexiga do feto doador após o tratamento com laser é um parâmetro de 

bom prognóstico, a avaliação da TPUF pode ser uma ferramenta útil para 

avaliação da vitalidade fetal nas GG, especialmente nos casos onde há 

sofrimento fetal como na presença de crescimento intra-uterino restrito e 

na síndrome de transfusão feto-fetal.6,34 
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Baseado no conhecimento acima mencionado, que a produção de 

urina na STFF reflete o desequilíbrio hemodinâmico entre os gêmeos 

doador e receptor, começou-se a mensurar a TPUF nas GG com STFF 

através do uso do US3D VOCAL® , antes e após o uso do laser. 

Yamamoto et al.35 avaliaram a TPUF em 106 casos de STFF e 

observaram uma correlação da TPUF com o fluxo sanguíneo na veia 

umbilical, parâmetro que reflete bem desequilíbrio hemodinâmico entre 

doadores e receptores. Quarenta e oito horas após o tratamento com 

laser, nos 81 casos elegíveis, a TPUF diminuiu nos receptores, porém 

manteve-se inalterada nos doadores e o fluxo sanguíneo na veia 

umbilical mostrou alterações em ambos os fetos, diminuindo nos 

receptores e aumentando nos doadores . 

 

Sumie et al.36, relataram dois casos de STFF onde a avaliação da 

TPUF, após o tratamento com laser, contribuiu no diagnóstico da 

síndrome de transfusão reversa (doador torna-se o receptor e o recetor, 

o doador). Mesmo antes da alteração do volume de líquido amniótico, a 

TPUF já se mostrava alterada em ambos os fetos. O novo receptor, 

antes de apresentar um maior bolsão vertical sugestivo de polidramnia, 

já apresentava TPUF aumentada. Tal achado ressalta a hipótese de que 

a TPUF pode refletir a hipo e a hipervolemia fetal de forma mais precisa 

que o líquido amniótico. 

 

 

3. Material e Métodos 

 

3.1 Delineamento do estudo 

 

Estudo de caráter observacional, transversal, foram realizadas 

mensurações da bexiga dos fetos, utilizando a US3D VOCAL®. Foram 

avaliadas 41 pacientes com gestações gemelares isentas de 



 

 

complicações clínicas no momento do exame. O Comitê de Ética em 

Pesquisa da Maternidade Escola da Universidade Federal do Rio de 

Janeiro – CEP/ME-UFRJ, recebeu, analisou e emitiu aprovação do 

Protocolo de Pesquisa em 09 de Junho de 2009 (Nº. 11/2009 / CAAE: 

0008.0.361.000-09). 

 

  3.2 Recrutamento 

 

As pacientes foram selecionadas no ambulatório de assistência 

pré-natal da Maternidade Escola da Universidade Federal do Rio de 

Janeiro. Os exames foram serão realizados no Centro Pré Natal de 

Diagnóstico e Tratamento (CPDT) - Barra da Tijuca no período de Junho 

2009 a Dezembro de 2010.   

 

Durante ultrassonografia obstétrica de rotina, onde foi realizada a 

biometria dos fetos, o volume da BF foi adquirido por apenas um 

examinador e arquivado no equipamento. Todas as aferições foram 

realizadas em imagens pós-processadas pelo mesmo observador.  

 

 

 3.3 População estudada 

 

    Foram estudados fetos de gestações gemelares DC e MC 

diamnióticas, entre 20 e 34 semanas, de gestantes sem complicações 

clínicas ou laboratoriais, no momento do exame, que sejam passíveis de 

classificação em gestação de alto risco materno ou fetal. 

 

3.3.1 Critérios de inclusão 

 

Foram incluídas no estudo gestações gemelares monocoriônicas  

e dicoriônicas  com idade gestacional e corionicidade determinadas 



 

 

através da ultrassonografia no primeiro trimestre da gestação; avaliação 

morfológica fetal normal; normodramnia; ausência de comorbidades 

maternas; ausência de intercorrências obstétricas. 

 

3.3.2 Critérios de exclusão 

 

Foram excluídos os casos onde, após o processamento da 

imagem, o volume vesical na segunda aferição foi menor que na 

primeira, denotando diurese fetal, também foram excluídos os casos em 

que as imagens das bexigas pós processamento apresentavam 

contornos imprecisos. 

 

3.4 Equipamento 

 

O equipamento foi um Medison X8 (Medison, Seul, Corea) com 

transdutor volumétrico eletrônico convexo de 4 - 8 MHZ, que permite 

aquisição de mais de 16 volumes por segundo. Foi utilizado um recurso 

chamado imagem harmônica (harmonic imaging) que proporciona maior 

resolução de contornos e melhor diferenciação dos tecidos, além do 

modo de aquisição de volumes mais lento, que permitem em um 

aumento de contraste entre as estruturas.  

 

3.5 Técnica de exame 

 

Aquisição do volume vesical através da tecnologia VOCAL®: 

 

Plano de avaliação da bexiga fetal: 

 

 Plano sagital ou coronal da pelve do feto. Foi buscada, 

preferencialmente, a insonação pela parede anterior do 

plano sagital, na impossibilidade desse (feto com dorso 



 

 

anterior), servir-se-á 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 BF.  

 

Aferição do volume vesical através do US3D VOCAL® 

 

Na aferição do volume vesical pelo VOCAL® utilizamos o plano 

longitudinal da bexiga para os ângulos de 30o. Foram determinados os 

contornos internos da BF, a imagem da bexiga rodada e os limites 

demarcados em imagens bidimensionais.  

 

Os contornos foram definidos manualmente, 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, e quando considerados 

ideais o volume vesical foi calculado. (Figura 5) 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Figura 5. Contornos da parede vesical na aferição de volume através do VOCAL®. A 
estimativa do volume vesical foi expresso em ml. 

 

A TPUF foi calculada em ml/hora em função da seguinte fórmula:  

 



 

 

 

   TPUF = [(VB2  - VB1) / Tempo] x 60  

 

VB1 = Primeiro volume da bexiga fetal adquirido 

VB2 = Segundo volume da bexiga fetal adquirido 

Tempo = Intervalo de tempo entre VB2 e VB1 em minutos. 

 

 

3.6 Tamanho amostral 

 

Tendo em vista a menor frequência de GG quando comparado às 

GU e o tempo de recrutamento das pacientes, após avaliação estatística, 

foi definido que seriam necessários 30 casos (60 fetos) para realização 

do estudo. Esse número de casos pretende garantir confiabilidade nos 

testes estatísticos realizados. 

 

FLUXOGRAMA DAS PACIENTES NO ESTUDO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6: Fluxograma das pacientes no estudo e sistemática das aferições dos volumes 

vesicais. 
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3.7 Análise dos resultados 

 

Através da realização do teste de Kolmogorov-Smirnov, foi 

observada que a distribuição dos dados não é normal. Sendo assim, a 

análise dos resultados foi realizada por testes não-paramétricos. A 

comparação entre as idades gestacionais nas amostras de gemelares 

monocoriônicos e dicoriônicos foi realizada através do teste de Wilcoxon 

para um nível de significância de 5%, sendo comprovado que ambos os 

grupos são homogêneos. 

 

Inicialmente foi avaliada a relação entre a TPUF e a idade 

gestacional através de representação gráfica para a escolha do modelo 

que melhor represente a relação entre as variáveis. Na análise do gráfico 

de dispersão de TPUF x Idade gestacional (IG) fica evidente uma relação 

exponencial e o crescimento da variância da TPUF com a IG. Com intuito 

de facilitar a análise, foi utilizada a função logarítimica de TPUF 

[Ln(TPUF)] que apresenta relação linear com a IG. (Figura 7) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Figura 7: A esquerda, representação gráfica da relação entre a taxa de produção 
urinária fetal (TPUF) e a idade gestacional (IG) que apresenta distribuição exponencial. 
A direita, representação gráfica da relação entre função logarítimica da taxa de 
produção urinária fetal (LnTPUF) e a idade gestacional (IG) que apresenta distribuição 
linear. 
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Em seguida testamos o modelo proposto por Peixoto-Filho et al.32  

para gestações únicas. Não houve adequação desse modelo às GG. 

(Figuras 8 e 9) 

 

 

Figura 8: Diagrama de dispersão dos dados ajustados segundo o modelo de Peixoto-
Filho et al.

32
 em relação aos dados observados no primeiro feto das gestações 

gemelares (TPUF feto 1). O modelo proposto para as GU não se adequou aos fetos 1 
das GG. 
 

 

 

Figura 9: Diagrama de dispersão dos dados ajustados segundo o modelo de Peixoto-
Filho et al.

32
 em relação aos dados observados no segundo feto das gestações 

gemelares (TPUF feto 2). O modelo proposto para as GU não se adequou aos fetos 2 
das GG. 
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Não havendo adequação deste modelo acima citado às GG, foi 

desenvolvido um modelo próprio, através da regressão linear entre a 

idade gestacional e o logaritmo da TPUF (LnTPUF).  

 

Finalmente, o modelo foi ajustado entre a LnTPUF e outras 

variáveis fetais e a corionicidade para o cálculo dos valores de referência 

para a população estudada. 

 

Foi realizada análise estatística em busca de alguma diferença na 

TPUF em função da estática fetal (feto que localiza-se mais próximo do 

colo uterino, o feto 1, em relação ao segundo feto).  (Figura 10) 

 

Figura 10: Diagrama de dispersão dos dados observados no feto 1 (observado 1) e no 
feto 2 (observado 2). Observa-se que não há diferenças entre a TPUF dos fetos 1 e 2. 
 

 

4. Resultados 

 

Foram recrutadas 41 gestantes gemelares sendo 10 

monocoriônias e 31 dicoriônicas.  A menor idade materna foi de 18 anos 

e, a maior, 41 anos (média de 27,6 anos e desvio padrão de 2,1 anos). 
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Após avaliação das imagens pós-processadas foram excluídos 11 

casos devido a dificuldades técnicas para a medição do volume da BF 

em decorrência da imprecisão no contorno das bexigas e observação de 

período de esvaziamento vesical em um ou ambos os fetos (VB2 menor 

que VB1). Das 30 gestações incluídas, 24 foram DC e 6 MC. A menor 

idade gestacional avaliada foi de 21 semanas e, a maior, 34 semanas 

(média de 27,6 semanas e desvio padrão de 3,9 semanas) 

 

Na análise do gráfico de dispersão de TPUF x Idade gestacional 

(IG) fica evidente uma relação exponencial e o crescimento da variância 

da TPUF com a IG. Com intuito de facilitar a análise, foi utilizada a função 

logarítmica de TPUF [ln(TPUF)] que apresenta relação linear com a IG.  

 

Na análise do gráfico de dispersão da TPUF observada no feto 1 

(localizado mais próximo ao colo uterino) e no feto 2 (mais distante do 

colo uterino) não mostrou diferença entre os dois grupos, sendo 

evidenciado que a estática fetal não influencia na TPUF tanto nas 

gestações monocoriônicas (p valor 0,9291) como nas dicoriônicas (p 

valor 0,5267). 

 

Foi testado o modelo de regressão linear para análise da TPUF 

em função da idade gestacional proposto para as GU por Peixoto Filho et 

al.(2011)33   

 

Equação TPUF nas GU: ln(TPUF) = -13.7508 + 0.70949 x IG - 0.0092 x  

IG²     

 

O modelo proposto por Peixoto Filho et al.(2011)33 para as GU não 

se aplicou às GG no nosso grupo de estudo, sendo necessário criar um 

modelo de regressão específico para estas. Considerando o primeiro 

feto, o que encontra-se em posição mais baixa (mais próximo ao colo 



 

 

uterino) e o segundo feto, o que se situa mais acima, o modelo aplicado 

às GU subestima a TPUF do primeiro e superestima a do segundo. 

 

Foi realizada análise de regressão da TPUF em função da idade 

gestacional e em função de dados da biometria dos fetos (diâmetro 

biparietal) expressos pelas equações a seguir e seus respectivos 

coeficientes de correlação (R2). 

 

A análise de regressão linear da lnTPUF com a idade gestacional 

(em semanas) gerou a curva expressa pela equação 1 (R2= 0.245 e p 

valor < 0,001). 

 

 (1) Idade Gestacional (IG): ln(TPUF)= - 4,8201 + 0,1291 x IG    

 

A análise de regressão linear da lnTPUF com a idade gestacional 

e a idade gestacional ao quadrado IG² (em semanas) gerou a curva 

expressa pela equação 2 (R2= 0.252 e p valor  0,4376). 

 

(2) Idade Gestacional (IG2): ln(TPUF)=-9,9787 + (0.5111 x IG) – (0.0069 x 

IG²)  

 

A análise de regressão linear da lnTPUF com o diâmetro biparietal 

(em milímetros) gerou a curva expressa pela equação 3 (R2= 0.3386 e p 

valor  < 0,001). 

 

 (3) Diametro Biparietal (DBP): ln(TPUF)= -5.0121+  0.0548 x BPD  

 

Esse modelo de regressão foi o que melhor se ajustou para 

explicar a TPUF nas GG. Optamos então por dar seguimento ao estudo 

com o modelo que usa um parâmetro biométrico (DBP) do que a idade 

gestacional (IG).   



 

 

 

A análise de regressão linear da lnTPUF com a corionicidade 

(onde foi atribuído zero as gestações MC e 1 as DC) gerou a curva 

expressa pela equação 4 (R2= 0.3793 e p valor   0,0925). A corionicidade 

não apresentou associação significativa com a TPUF. 

 

(4) Corionicidade (C): ln(TPUF) = - 4.9528 + (0.0525 x BPD) + (0.4648 

x C)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 11: Representação gráfica dos intervalos 95% de confiança para os valores da 
TPUF previstos pelo diâmetro biparietal (DBP). 

 

 

 

Em função dos dados obtidos foi construída uma curva de 

normalidade da TPUF em função do diâmetro biparietal (DBP) dos fetos 

nas GG. (Tabela 1) 
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Tabela 1: Curva de normalidade da TPUF nas gestações gemelares de acordo com o 

diâmetro biparietal. 

 

5. Discussão 

 

A TPUF foi primeiramente estudada utilizando a ultrassonografia 

bidimensional (US 2D)24 em modelos utilizando cadáveres fetais, no 



 

 

entanto, as medidas superestimavam a produção urinária em 40 a 70%. 

A tecnologia 3D-Vocal®, já foi avaliada como uma técnica adequada 

para determinação da BF em gestações únicas e  apresentou bons 

resultados com ângulos de rotação de 15° e 30°.29 Consideramos no 

nosso estudo o ângulo de rotação de 30° conforme publicado pelo 

mesmo grupo para avaliação das gestações únicas.33  

 

          O uso da tecnologia 3D Vocal® com intuito de elaborar uma curva 

de normalidade da TPUF em gestações únicas foi aplicada, inicialmente, 

em populações de fetos coreanos e franceses.31,32 Peixoto Filho et al.33 

propuseram uma curva de normalidade da população brasileira com 

valores de 8.03 e 55.3 ml/h com 24 e 38 semanas, respectivamente. 

Quando as três curvas são comparadas, observamos maiores diferenças 

nos valores obtidos no final do terceiro trimestre onde, provavelmente, as 

características biométricas dos fetos contribuíram para esse achado. 

 

Encontramos duas limitações nesse estudo. A primeira associada 

às dificuldades técnicas para avaliação dos contornos vesicais devido às 

estáticas fetais e às gestações que encontravam se no terceiro trimestre 

que sendo os fetos maiores, apresentaram sobreposição de imagens na 

topografia da bexiga. Ambos acarretaram prejuízo na adequada 

estimação da TPUF. Outro fator limitante foi aquisição de imagens 

durante o período de micção fetal. 

 

Dos onze casos excluídos do estudo, cinco deveram se aos limites 

vesicais mal definidos. Coincidência ou não, todos apresentavam no 

momento da ultrassonografia pelo menos um dos fetos em situação 

transversa e tinham idade gestacional maior ou igual a 27 semanas. A 

idade gestacional avançada esteve associada aquisição imagens menos 

precisas, com maior sobreposição das estruturas, também limitando a 

análise da TPUF. Na GG na maioria das vezes, não foi possível a 



 

 

aquisição de imagens das BF conforme descrito por Peixoto Filho et 

al.29,33, no corte transversal e com o feto com dorso posterior. A exclusão 

visou evitar interpretações errôneas e cálculos de volume pouco 

fidedignos.   

 

A segunda dificuldade, a micção fetal, merece considerações 

como: na fase inicial da coleta de casos nem sempre o intervalo de 1 a 5 

minutos foi respeitado, seis casos foram descartados pois VB2 foi menor 

que VB1. Seguindo a proposta de Yamamoto et al.35 que observaram o 

intervalo entre as aquisições de VB1 e V2B nas GG foram menores que 

os descritas nas GU, optamos por seguir de forma rígida o intervalo de 1 

a 5 minutos, diminuindo as chances de de micção em um ou ambos os 

fetos. Visando aumentar a chance coletar informações referentes ao 

enchimento vesical, tornou-se rotina adquirir   o maior número de 

imagens das BF ao longo do exame, não limitando as capturas a VB1 e 

VB2. 

 

           O DBP foi a variável que apresentou maior associação com a 

TPUF na gestação gemelar. A cada 1 mm de aumento do DBP há 

aumento de 5% na TPUF. A IG não se mostrou adequada como variável 

isolada nessa população. Tal fato pode ser justificado pelo padrão ganho 

ponderal nas GG que, a partir de 28 semanas, tendem apresentar 

redução da velocidade de crescimento quando comparado às GU.11 

 

          Blickstein11, em 2002, descreveu a importância do reconhecimento 

que os gemelares não seguem os padrões de ganho ponderal 

estabelecidos para as GU. Fetos de GG podem ser menores que os 

fetos de GU e, no entanto, uma minoria desses casos apresenta 

restrição de crescimento. Um conceito interessante é a questão da 

“adaptação do crescimento”. Se comparado a uma GU com a mesma 

idade gestacional, a GG possui uma “massa fetal” maior, ou seja, o peso 



 

 

dos dois fetos juntos é superior ao peso do feto que ocupa o útero 

sozinho. Desta forma, tendo em vista que existe um limiar uterino, a 

redução da velocidade de crescimento proporciona maiores chances de 

atingir maturidade. Os recém nascidos de GG, de uma forma geral, 

nascem com pesos 15 a 20% menores que recém nascidos de 

gestações únicas com a mesma idade gestacional.11  No entanto, falhas 

nesse processo de adaptação podem evoluir com verdadeira restrição de 

crescimento em um ou ambos os fetos. 

 

            Cabe ressaltar que a GG por si só, especialmente as MC, são 

frequentemente acometidas com intercorrências clínicas que podem 

levar a déficit no crescimento de um ou ambos os fetos.7,10,11,12 Sendo 

assim, considerando isoladamente a IG, fetos pequenos apresentariam o 

valor previsto da TPUF semelhante aos fetos com crescimento normal 

com a mesma IG. A utilização de um dado biométrico (DBP) ao invés da 

IG mostrou-se mais adequada GG. 

 

            No presente estudo a corionicidade não influenciou na TPUF. 

Sendo assim, a mesma curva de normalidade foi utilizada para os MC e 

DC.   As placentas das GG MC, sabidamente possuem uma rede 

vascular complexa com anastomoses arterio-arterias, veno-venosas e 

arterio-venosas, sendo estas últimas as responsáveis pelo 

desenvolvimento da STFF.12,13,34 Tendo em vista que, se o fato de 

dividirem ou não a mesma massa placentária e as diferenças do ponto 

de vista vascular (presença de anastomeses) não influencia na TPUF, 

nos incentiva a buscar mais informações a respeito da hemodinâmica 

desses fetos.  

 

           Hack e cols.38 (2008) publicaram um estudo de coorte incluindo 

150 GG MC onde foi evidenciada que a morfologia placentária é um fator 

determinante nos desfechos perinatais bem como na ocorrência de STFF 



 

 

e de alterações no crescimento fetal. A inserção velamentosa de cordão, 

condição pouco freqüente nas GU e presente em 7% e 12%, 

respectivamente, nas GG DC e MC, foi uma outra condição associada a 

maior mortalidade perinatal. 

 

             Sendo a TPUF reflexo da perfusão fetal que, por sua vez, é 

conseqüência da hemodinâmica placentária poderíamos esperar que os 

MC apresentassem um padrão diferente de produção urinária.37,38 Uma 

limitação do nosso estudo foi o pequeno número de gestações MC 

incluídas na análise. 

 

Sumie e cols.36 (2009), aos relatarem os dois casos onde o 

diagnóstico de síndrome de transfusão reversa após o laser, foi realizado 

através da TPUF antes que houvesse desenvolvimento de distúrbio de 

líquido amniótico, contribuíram com a  hipótese que a TPUF pode refletir 

a hipo e a hipervolemia, ou seja, a hemodinâmica fetal. Esse grupo 

avaliou a TPUF através da  ultrassonografia bidimensional, conforme 

descrito por Rabinowitiz et cols.25
 

 

A avaliação da TPUF na GG não se mostrou tão simples como 

nas GU com a necessidade de um tempo de aquisição dos volumes 

menor e uma taxa significativa de perda de casos. No entanto, a 

literatura já vem mostrando casos onde a TPUF vem sendo instrumento 

de análise ao longo do seguimento das GG. 

 

6. Conclusões 

 

O modelo de regressão linear proposto por Peixoto Filho et al 

(2011)33, que explica a taxa de produção urinária nas gestações únicas 

não é válido para as gestações gemelares, sendo necessário criar um 

modelo específico para as gestações múltiplas estudadas. 



 

 

 

Como proposta de desenvolver um modelo de regressão que 

explique a TPUF nas GG, o que utilizou o diâmetro biparietal (DBP) foi o 

que melhor se ajustou na amostra de GG estudadas. Os parâmetros 

biométricos parecem melhor explicar a TPUF. 
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