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RESUMO 

 

Introdução: As Anomalias congênitas genitourinárias constituem 14-40% das anomalias 

detectadas à ultrassonografia pré-natal e são responsáveis por aproximadamente 40% dos 

casos de insuficiência renal na infância. O método de escolha para a avaliação do trato 

urinário fetal é a ultrassonografia, porém existem algumas situações onde sua utilização é 

limitada, como na oligodraminia, que frequentemente associa-se a patologias urinárias 

fetais. Nestes casos a Ressonância Magnética (RM) assume importância expressiva, 

complementando e oferecendo imagens adicionais da estrutura fetal. 

Objetivo: Avaliar as sequências da RM mais eficientes no diagnóstico de patologias renais 

em um grupo seleto de pacientes onde a ultrassonografia foi inconclusiva, verificar as 

anomalias e as patologias associadas mais frequentes neste grupo e propor 

recomendações para a avaliação de fetos com suspeita de anomalia do trato urinário. 

Materiais e Métodos: Estudo de análise seccional descritiva com a patologia do trato 

urinário como fator de desfecho, conduzido na Clínica de Diagnóstico por Imagem, Rio de 

Janeiro, durante 30 meses. Gestantes foram avaliadas pela RM para elucidação diagnóstica 

de fetos com suspeição de patologia do trato urinário. Os exames foram realizados com 

aparelhos Magnetom Avanto e Magnetom Aera de 1,5 teslas (Siemens; Alemanha) através 

de sequencias pesadas T2, TRUFI e T1. Cada exame de RM foi revisado de forma 

independente por dois radiologistas experientes, que avaliaram sistematicamente o trato 

urinário fetal e definiram por consenso a patologia urinária fetal encontrada. Uma análise 

detalhada também foi realizada nos demais órgãos e sistemas para identificação de 

possíveis patologias associadas. 

Resultados: Dos 41 fetos estudados, 7(17,1%) apresentavam displasia renal, 6 (14,6%) 

tinham agenesia renal bilateral, 5 (12,2%) válvula de uretra posterior, 5 (12,2%) agenesia 

renal unilateral, 5 (12,2%) ectopia renal, 4 (9,7%) duplicidade do sistema pielocaliciano, 3 

(7,3%) doença policística autossômica recessiva, 2 (4,8%) estenose de junção 

ureteropélvica, 2 (4,8%) rim multicístico displásico e 2 (4,8%) hidroureteronefrose bilateral 

sem sinais de obstrução vesical. 

Conclusões: Na avaliação de patologias do trato urinário fetal, sequências de RM rápidas 

ponderadas em T2 e, especialmente, nos casos de hidronefrose, a sequência TRUFI 3D 

permitem confirmar os achados da ultrassonografia e acrescentar informações pertinentes a 

patologia ou a sua repercussão no desenvolvimento do feto e no prognóstico pós-natal. As 

sequências ponderadas em T1 são complementares na avaliação do restante da anatomia 

fetal em especial do trato gastrointestinal e fígado. 

Palavras-chave: ultrassonografia, anomalias, fetal, trato urinário, ressonância magnética  
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ABSTRACT 

Introduction: Genitourinary congenital anomalies constitute 14-40% of abnormalities 

detected on prenatal ultrasound and are responsible for approximately 40% of cases of renal 

failure in childhood The primary imaging modality for evaluation of the fetal kidney is US, but 

there are some situations in which their use is limited, as in oligohydramnios as it is often 

associated with fetal urinary pathologies. In these cases the magnetic resonance imaging 

(MRI) is of significant importance, complementing and offering additional images of the fetal 

structure. 

Objective: To evaluate the most efficient sequences of MRI in the diagnosis of renal 

pathologies in a select group of patients where ultrasound was inconclusive, verify anomalies 

and pathologies more frequently associated in this group and to propose recommendations 

for the evaluation of fetuses with suspected urinary tract abnormality.  

Materials and Methods: A descriptive cross-sectional analysis of the pathology of the 

urinary tract as an outcome factor, conducted at the Clinic of Diagnostic Imaging, Rio de 

Janeiro, for 30 months. Patients were evaluated by MRI for diagnostic investigation of 

fetuses with suspected urinary tract pathology. The examinations were performed with a 

Magnetom Avanto and Magnetom Aera 1.5 tesla (Siemens, Germany) using T2, TRUFI and 

T1 images. Each MRI was reviewed independently by two experienced radiologists who 

systematically evaluated the fetal urinary tract and defined by consensus fetal urinary 

pathology. A detailed analysis was also performed in other organs and systems to identify 

possible associated pathologies. 

Results: Of the 41 fetuses, 7 (17.1%) had renal dysplasia, 6 (14.6%) had bilateral renal 

agenesis, 5 (12.2%) posterior urethral valve, 5 (12.2%) unilateral renal agenesis, 5 (12.2%) 

renal ectopia, 4 (9.7%) duplicity of the pieloureteral system, 3 (7.3%) autosomal recessive 

polycystic disease, 2 (4.8%) stenosis of the ureteropelvic junction, 2 (4.8%), multicystic 

dysplastic kidney, and 2 (4.8%) bilateral hidroureteronefrose and no signs of bladder outlet 

obstruction. 

Conclusions: In the evaluation of the fetal urinary tract pathologies, MRI sequences T2-

weighted fast and especially in cases of hydronephrosis, the TRUFI 3D sequence allow to 

confirm sonographic findings, add relevant information of the pathology or its impact on the 

development of fetal and postnatal prognosis. The T1 images are complementary in the 

evaluation of the rest of the fetal anatomy in particular the gastrointestinal tract and liver. 

 

Keywords: ultrasound, anomalies, fetal, urinary tract , magnetic resonance imaging 
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1. INTRODUÇÃO  

 

O desenvolvimento de técnicas não invasivas de obtenção e visualização de 

imagens trouxe grande avanço à medicina, especialmente no diagnóstico de 

anomalias fetais1,2,3,4, 5,6 , sendo a ultrassonografia (USG) e a ressonância magnética 

(RM) as duas técnicas mais utilizadas na atualidade7,8,9,10,11,12. A tomografia 

computadorizada (TC) também oferece imagens detalhadas do feto, especialmente 

do seu esqueleto, a partir da 30ª semana de gravidez, sendo seu emprego restrito 

devido à utilização de radiação ionizante 4,5,13. 

Anomalias congênitas gênitourinárias constituem 14-40% das anomalias 

detectadas durante a ultrassonografia pré-natal14,15 e são responsáveis por 

aproximadamente 40% dos casos de insuficiência renal na infância  14.  

As anormalidades apresentam-se em graus variados de morbidades:  

agenesia renal bilateral é incompatível com a vida; rim multicístico displásico, refluxo 

vésico ureteral (RVU) e hidronefrose promovem disfunções que podem evoluir para 

doenças crônicas do trato urinário e insuficiência renal 16,17,18.  

Nas últimas décadas, os avanços tecnológicos possibilitam identificar até 90% 

dessas malformações estruturais já no pré-natal através de um detalhado estudo 

anatômico do feto 7,8. O paciente pode ser encaminhado ao urologista ou 

nefrologista pediátrico antes mesmo de seu nascimento, com um diagnóstico 

presuntivo ao invés de sintomas. A hidronefrose fetal apresenta prevalência de 1% a 

2% 19,20 e persiste no pós-natal em aproximadamente 50% dos pacientes 16,17,20,21,22.  

O diagnóstico precoce pode prevenir a disfunção renal e melhorar a qualidade de 

vida da criança. 
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Dentre as alterações anatômicas, as uropatias mais frequentemente 

diagnosticadas são: obstrução da junção uretero pélvica, refluxo vésico ureteral 

(RVU), megaureter primário, rim multicístico displásico, válvula de uretra posterior 

(VUP) e ureterocele. 19,22,23.  

A USG para o estudo do feto vem sendo usada em obstetrícia há mais de 30 

anos 2,24. Ela é atualmente o principal método de avaliação, acompanhamento e 

rastreamento fetal, por ser um método inócuo, seguro, de execução relativamente 

simples, baixo custo e amplamente disponível em nosso meio. Muitos centros estão 

explorando a ultrassonografia 3D (USG3D) como auxílio na avaliação da morfologia 

fetal  1,3,4,25,26,27,28,29,30,31.  

A USG é um excelente método para avaliação do trato urinário fetal 16, porém 

existem algumas situações onde sua utilização é limitada, particularmente quando é 

indicativa, mas não conclusiva. Algumas das dificuldades técnicas que podem limitar 

sua utilização são o posicionamento fetal inadequado, a obesidade materna, a 

sobreposição óssea e a oligodramnia, esta última frequentemente associada a 

uropatia fetal . 

O primeiro estudo sobre o emprego da RM na gestação foi realizado por Smith 

na década de 1980 32. Seu interesse foi despertado nesta última década, 

especialmente para o estudo das anomalias intracranianas fetais, devido ao seu 

grande poder de contraste entre os tecidos 33,34,35,36,37,38. 

A RM é um método propedêutico não invasivo, isento de radiação ionizante, 

capaz de oferecer imagens bem definidas do corpo humano 39,40,41,42,43 e que, até o 

momento, não evidencia efeitos deletérios ao feto exposto a campos 

eletromagnéticos de até 1,5 teslas 44,45. Com o desenvolvimento de sequências mais 

rápidas, a avaliação complementar das anomalias fetais por RM tem aumentado nos 
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últimos anos 44,46,47, permitindo uma avaliação multiplanar, independente do 

posicionamento fetal, com a finalidade de auxiliar no manejo e aconselhamento peri 

e pré-natal. 
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2.JUSTIFICATIVA  

 

O diagnóstico precoce das patologias do trato urinário fetal é imprescindível 

para que o tratamento, tanto clínico quanto cirúrgico, seja executado em tempo 

hábil. Dessa forma, a detecção ainda no período fetal contribui para o 

aconselhamento familiar e planejamento gestatório e perinatal, permitindo que o 

parto seja referenciado oportunamente a um centro terciário com equipe 

especializada multidisciplinar, o que pode vir a reduzir a morbimortalidade destes 

conceptos. 
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3. OBJETIVOS:  

 

3.1 GERAL 

 Avaliar as sequências da RM mais eficientes no diagnóstico de patologias 

renais fetais onde a ultrassonografia foi inconclusiva. 

 

3.2 ESPECÍFICOS 

 Verificar as anomalias mais frequentes neste grupo  

 Verificar outras anomalias associadas as patologias do trato urinário  

 Propor recomendações para a avaliação de fetos com suspeita de anomalia 

do trato urinário. 
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          ________________________________________________________________ 



22 

 

4. REVISÃO DE LITERATURA 

Nas últimas décadas, os avanços tecnológicos têm possibilitado identificar até 

90% das malformações estruturais renais já no pré-natal, através de um detalhado 

estudo anatômico do feto 9,48,49,50,53. O paciente pode ser encaminhado ao urologista 

ou nefrologista pediátrico antes mesmo de seu nascimento, com um diagnóstico 

presuntivo ao invés de sintomas.  

As anormalidades do trato urinário apresentam-se em graus variados de 

morbidade: agenesia renal bilateral é incompatível com a vida; rim multicístico 

displásico, refluxo vésico ureteral (RVU) e hidronefrose promovem disfunções que 

podem evoluir para doenças crônicas do trato urinário e insuficiência renal 16,46. A 

hidronefrose fetal apresenta prevalência de 1% a 2% 16,17 e persiste no pós-natal em 

aproximadamente 50% dos pacientes 16,22,51.  O diagnóstico precoce pode prevenir a 

disfunção renal e melhorar a qualidade de vida da criança. 

Anomalias congênitas do rim e do trato urinário com frequência coexistem e 

podem ter um padrão familiar que demonstra penetrância incompleta e variável 22, 52. 

Dentre as alterações anatômicas, as uropatias mais frequentemente 

diagnosticadas são: obstrução da junção uretero-pélvica, refluxo vésicoureteral 

(RVU), megaureter primário, rim multicístico displásico, válvula de uretra posterior 

(VUP) e ureterocele 14,22,48,51.  

A avaliação do feto com suspeita de anomalia renal é particularmente 

problemática ao início do segundo trimestre, principalmente antes de 24 semanas de 

gestação, quando condutas importantes muitas vezes precisam ser tomadas e há 

que se ter informações precisas para o prognostico fetal. 
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4.1. ULTRASSONOGRAFIA  

O exame ultrassonográfico é útil para confirmar ou estabelecer a idade 

gestacional dentro de uma margem de certeza razoável e determinar a viabilidade 

fetal e sua apresentação. Além disso, permite a detecção precoce de gestações 

múltiplas, localização da placenta, avaliação do líquido amniótico e monitoramento 

de um grande espectro de malformações 21,24,53.  

A USG3D surgiu na última década, tendo sua imagem baseada na captura de 

uma sequência de planos bidimensionais. Após o estabelecimento da região de 

interesse (ROI), o bloco pode ser avaliado por diversos métodos como multiplanar, 

de superfície, de renderização de volume e Doppler colorido ou de amplitude 36,37. O 

processamento da USG3D em tempo real realizada com a técnica de renderização 

de volume, também auxilia a avaliação das anormalidades fetais, num 

processamento que leva apenas alguns segundos 1,3,4,10. 

A partir da produção de dados volumétricos na USG3D, imagens podem ser 

extraídas em qualquer plano desejável, possibilitando uma visão crítica que não é 

possível utilizando a USG convencional (USG2D). A anatomia examinada pode ser 

mostrada com a visão simultânea de cortes seccionais ortogonais. Além disso, os 

dados volumétricos podem servir para a visualização da superfície da estrutura 

25,54,55,56.  

A possibilidade de detecção de várias anormalidades tais como anomalias 

congênitas e massas e/ou tumores fetais é de grande importância, pois permite o 

aconselhamento gestacional e encaminhamento da gestante a centros terciários, 

possibilitando um atendimento adequado do recém-nascido e com isso favorecendo 

o prognóstico 26,27,28,57. A USG3D trouxe novas perspectivas, pois permite a rotação 
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da imagem e a obtenção de quaisquer planos possibilitando melhor identificação das 

anomalias e ou tumores e sua relação com as estruturas adjacentes. Permite ainda, 

avaliar o volume das estruturas e lesões levando a um planejamento adequado da 

correção cirúrgica pós-natal e a melhor compreensão do diagnóstico pelos pais, 

contribuindo para um maior vínculo afetivo 27,58,59. 

Estudos epidemiológicos não têm demonstrado efeitos prejudiciais ao feto 

exposto a USG2D e USG3D. Mesmo em reconstruções computadorizadas a partir 

de imagens bidimensionais, USG3D/USG4D o nível de energia não é maior que na 

varredura bidimensional 26,27,60. 

 

4.2. RESSONÂNCIA MAGNÉTICA 

A RM é um método propedêutico não invasivo, capaz de oferecer imagens 

bem definidas do corpo humano 8,42,43.  

O princípio da RM é a representação digital da composição química dos 

vários tipos de tecidos expostos a um campo magnético potente.  O hidrogênio é o 

átomo mais utilizado para imagem, por apresentar alta sensibilidade ao fenômeno de 

ressonância e por estar largamente distribuído na matéria biológica 7,42,61. 

O procedimento usado na RM consiste em submeter uma região a ser 

examinada a um campo magnético, perturbando o equilíbrio do núcleo por uma 

determinada frequência (frequência de ressonância). A força do campo magnético é 

medida em duas unidades: Gauss e Tesla. Um Tesla corresponde a 10.000 Gauss. 

Para se ter uma ideia da força do campo utilizada, o campo magnético da terra tem 

uma força entre 0,5 e 1,0 Gauss. Os aparelhos de RM trabalham com campos 
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magnéticos de 0,25 a 3,0 Tesla. Assim, as pacientes são submetidas a campos 

magnéticos de 2.500 a 30.000 vezes superior ao campo magnético da terra.  

 A característica mais importante da RM é a resolução de contraste tecidual, 

daí sua oportunidade de utilização em obstetrícia 43,59,62,63,64,65,66,67.  

O período considerado ideal para a realização do exame encontra-se a partir 

da 20ª semana de gestação 7,68.  

A RM fornece informações relevantes da anatomia fetal e acerca das 

modificações dos órgãos e tecidos maternos durante a gestação. As principais 

indicações para a realização da RM são: oligodramnia com suspeita de anomalia 

fetal; confirmar o diagnóstico de uma anomalia fetal feita previamente pela USG, 

placenta prévia, avaliar massas anexiais e gestação ectópica 7,8,38,41,42,43,62,69. 

Embora a USG continue como a modalidade de escolha para a rotina do 

exame pré-natal, devido ao seu baixo custo, maior disponibilidade, segurança, boa 

sensibilidade e capacidade de análise em tempo real, a RM tem um grande potencial 

na avaliação morfológica daqueles fetos difíceis de serem bem estudados pela USG 

8,11,18,26, 30,38,41,44,47,57, 63,70. 

Até o momento, não há evidências de efeitos deletérios ao feto na exposição 

a campos eletromagnéticos de até 3,0 teslas 28,37 e com o desenvolvimento de 

sequências mais rápidas, a avaliação complementar das anomalias fetais por RM 

tem aumentado drasticamente nos últimos anos16,9,44,55, permitindo uma avaliação 

multiplanar, independente do posicionamento fetal, com a finalidade de auxiliar no 

manejo e aconselhamento peri e pré-natal. 

Na Inglaterra, as orientações do “The National Radiological Protection Board 

(NRPB)” sugerem evitar o exame no primeiro trimestre da gestação 71. 
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Nestes últimos anos, a RM vem tomando um lugar expressivo na exploração 

do feto 41,43,44,45,57,63,66,67,68,69,72,73,74. Ela não veio substituir a USG, mas sim 

complementá-la, oferecendo imagens adicionais da estrutura fetal. Trata-se de um 

exame essencialmente morfológico 8,14,15,19,43,48,68,72,74. Por não apresentar radiação, 

pode ser usada sem contra indicações na gravidez após o primeiro trimestre 39,40. O 

seu uso deve ser restrito aos casos em que o resultado ultrassonográfico seja 

duvidoso. De acordo com o Comitê de Segurança da Sociedade de RM, o exame 

está indicado quando o diagnóstico por outro método de imagem for impossibilitado, 

no caso a USG, ou quando o exame de RM fornecer informações adicionais. Isso 

pode ocorrer nos casos de oligodramnia acentuada, múltiplas malformações fetais, 

dificuldades maternas como obesidade, tumores ovarianos, abscessos, suspeita de 

ruptura uterina, desordens placentárias, miomas 8,38,62. 

Sua acurácia diagnóstica melhora com o aumento da idade gestatória, não 

sendo perturbada pela oligodramnia acentuada, obesidade materna ou estática fetal, 

que são responsáveis pela baixa qualidade de imagem na USG 7,8,44,47. 
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4.3 ANOMALIAS CONGÊNITAS DO TRATO URINARIO 

        4.3.1 EMBRIOLOGIA 

O desenvolvimento embriológico normal do rim humano foi estudado 

detalhadamente por Potter em 1982. O conhecimento e compreensão deste 

processo é essencial na avaliação das várias anomalias estruturais do trato urinário. 

A partir do segmento caudal do sétimo somito, conhecido como mesoderma 

nefrogênico (ou cordão nefrogênico), o sistema urinário desenvolve-se 

progressivamente sob a forma de três entidades distintas: pronefro (rim anterior), 

mesonefro (rim mediano) e metanefro (rim posterior). Apesar de o pronefro e o 

mesonefro constituírem órgãos transitórios, são cruciais ao desenvolvimento 

adequado do sistema urinário 75,76,77,78.   

  O pronefro é o primeiro derivado embriológico do cordão nefrogênico, 

funcionalmente ativo apenas em peixes adultos inferiores. Desenvolve-se a partir do 

segmento cranial do cordão nefrogênico durante a terceira semana de gestação e 

tem de 7 a 10 pares de túbulos que se abrem num par de ductos primários, também 

formados no mesmo nível, que se prolongam caudalmente e, por fim, alcançam a 

cloaca, onde desembocam. No final da quarta semana de gestação, todos os 

vestígios do sistema pronefrico desaparecem. O pronefro é importante, pois seus 

túbulos crescem caudalmente e fundem-se com a próxima unidade pronefrica, 

originando o ducto pro néfrico, agora chamado de ducto mesonéfrico77 

O mesonefro é uma estrutura altamente diferenciada que constitui o rim 

funcional de peixes adultos superiores e de anfíbios. Células do ducto mesonefrico 

iniciam a formação do rim mesonéfrico durante a quarta semana de gestação, que 

pode ser identificado em embriões pequenos, ocasionalmente encontrados em 
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espécimes cirúrgicos de gravidez ectópica. Túbulos mesonefricos prolongam-se 

rapidamente em forma de “S“ e adquirem um novelo de capilares que formam o 

glomérulo na extremidade medial, enquanto túbulos formados ao redor do glomérulo 

formam a cápsula de Bowman, que juntas constituem o corpúsculo renal. Na 

extremidade oposta do túbulo desemboca o ducto longitudinal coletor, chamado de 

ducto mesonéfrico ou de Wolff. O rim mesonéfrico tem cerca de 40 pares de néfrons. 

Os craniais regridem sequencialmente, enquanto os caudais (7 a 15 néfrons) são 

funcionais em todos os momentos. Néfrons são induzidos de forma análoga a de 

seus homólogos metanéfricos. O glomérulo é vascularizado por ramos originados de 

pequenas arteríolas provenientes da aorta e sua arteríola eferente desemboca na 

veia cardinal posterior. Tem borda tubular em escova, que reabsorve nutriente e 

concentra e dilui a urina. O rim mesonefrico permanece funcional até o final do 

quarto mês de gestação 75,79.  

 

 4.3.2 ANOMALIAS DE NÚMERO 

- Agenesia bilateral 

Sua incidência varia de 0.1 a 0.3 casos por 1000 nascimentos.  Pode 

acontecer como uma anomalia isolada ou como parte de uma síndrome ou alteração 

genética. Acredita-se que possa ser fruto do fracasso de desenvolvimento dos 

metanéfrons, secundário a agenesia do broto uretérico ou da inabilidade destes em 

induzir a diferenciação do blastema metanéfrico. É fatal em 100% dos casos. 

Aproximadamente 24% a 38% de fetos são natimortos, 47% apresentam restrição 

do crescimento intrauterino, e 60% nascem prematuramente 77. 
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 Potter descreveu uma síndrome associada à agenesia renal bilateral 

provavelmente secundária a oligodramnia severa. A síndrome de Potter consiste em 

hipoplasia pulmonar, deformidades de membro e fácies típico. As deformidades de 

membro incluem pé anormal “clubfoot” e posição atípica das mãos, pernas curvadas, 

e displasia de quadril. O fácies se caracteriza por implantação baixa das orelhas, 

nariz achatado, micrognatia e uma dobra de pele no canto interno de cada olho 80.   

A possibilidade de anomalias extra renais está frequentemente associada 

com agenesia renal bilateral, tais como cardíacas (14%), esqueléticas (40%), 

sistema nervoso central (11%) e trato gastrointestinal (19%) 80. 

- Agenesia unilateral 

Assim como a agenesia bilateral, também é secundária a aplasia do ducto de 

Wolff ou ausência do broto ureteral com consequente falência na indução do tecido 

metanéfrico81.  

 Nestes pacientes geralmente não se evidencia o ureter homolateral, e 

podemos ter aplasia, hipoplasia ou anomalias das estruturas genitais ipisilaterais dos 

ductos de Wolff e Mullerianos. Os vasos renais também estão ausentes. 82 

 

4.3.3 ANOMALIAS DE TAMANHO 

As anomalias do tamanho, da forma e da posição dos rins ocorrem nas fases 

iniciais do desenvolvimento e são resultantes da incorreta união entre os blastemas 

metanéfricos 81.  
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No rim hipoplásico há falência do desenvolvimento, e apesar de pequenos e 

pouco numerosos, os componentes do sistema coletor funcionam normalmente e 

guardam relação com o volume do parênquima, características que devem ser 

diferenciadas do rim atrófico adquirido, pequeno e contraído. A presença de 

hipoplasia renal tem sido associada a infecções e hipertensão arterial 83. 

A hiperplasia, outra anomalia do tamanho, é associada à agenesia ou 

hipoplasia do lado contralateral, sendo denominado, de forma mais adequada, 

hipertrofia compensatória 40,82 

.   

3.3.4 ANOMALIAS DE POSICIONAMENTO E FUSÃO 

Rim ectópico é o termo utilizado para o rim que se localiza fora da loja renal, 

geralmente acompanhado de mal rotação. O rim migra cefalicamente no início da 

gestação até sua posição habitual. Anormalidades do broto ureteral e do blastema 

metanéfrico, alterações genéticas, fatores teratogênicos ou alterações vasculares 

podem atuar como uma barreira a esta ascensão. A incidência de ectopia renal em 

series posmortem varia de 1: 500 a 1: 1290. Há uma discreta prevalência do lado 

esquerdo e 10% dos casos são bilaterais80.   

Ectopia renal simples se refere ao rim ectópico que se mantém no espaço 

retro peritoneal ipisilateral. A localização mais frequente é na pelve – junto ao sacro 

e abaixo da bifurcação da aorta. O rim ectópico lombar ou ilíaco é aquele que se fixa 

acima da crista ilíaca e abaixo do nível de L2-L3 52.  
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Durante a ascensão, os rins cruzam as artérias umbilicais. O mal 

posicionamento destas pode levar a fusão dos blastemas nefrogênicos. A fusão na 

linha média das duas massas metanéfricas cada qual com sua pelve e seu ureter, 

dão origem ao rim em ferradura, sendo esta a forma mais comum de fusão renal. 

Esta fusão ocorre precocemente da embriogenese, antes do término da rotação e 

ascensão renal e por isso a ectopia e a mal rotação estão presentes em todos os 

casos77,78. É relativamente comum (01:400–2.000), com predominância no sexo 

masculino. O rim em ferradura é geralmente situado anterior à aorta e à veia cava 

inferior. Ocasionalmente, a fusão ocorre posterior à veia cava inferior ou posterior à 

aorta e à veia cava inferior. Ureteres e pelves são sempre anteriores, por isso é 

comum que obstruções ocorram, resultando em formação de cálculos e em 

infecção52. O risco de desenvolvimento de tumor de Wilms em pacientes com rim em 

ferradura   é sete vezes maior que na população em geral 76.   

 Fusão parcial associa-se à ectopia cruzada, em que o polo superior de um 

rim funde-se com o superior do outro – rim em sigmoide. Fusão completa é uma 

anomalia muito rara, conhecida como rim em bolo. A maior preocupação é sua 

distinção de tumor. 

  

4.3.5 ANOMALIAS DE DUPLICIDADE 

Por definição, consiste numa unidade renal que contém dois sistemas 

pielocaliciais associados a ureter único ou bífido, designada duplicidade parcial, ou a 

dois ureteres que drenam separadamente na bexiga, constituindo a forma completa 

52,78.  
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Resulta de dois brotos ureterais presentes no ducto mesonéfrico. O orifício de 

drenagem do polo superior migra caudalmente e medialmente ao ureter de 

drenagem do polo inferior (Weigert-Meyers). A sua prevalência na população geral 

tem sido estimada em 0.6% e 0.2%, na forma parcial e completa respectivamente. 

Pode ocorrer uni ou bilateralmente, sem predominância por sexo. Em sua maioria 

apresenta-se como entidade assintomática. No decurso da investigação de outras 

condições clínicas. Quando sintomática, a duplicidade renal pode manifestar-se por 

um amplo espectro clínico: infecção urinária, incontinência urinária, massa 

abdominal palpável, baixo ganho ponderal, ou leucorreia purulenta 52,78.  

O refluxo vésicoureteral para o polo inferior é a associação mais frequente, 

podendo ser encontrada isoladamente ou em juntamente com uma obstrução do 

polo superior. O ureter de drenagem do polo superior frequentemente é ectópico 

inserindo-se em algum ponto do ducto mesonéfrico, nos meninos frequentemente na 

uretra posterior e nas meninas no colo vesical, vagina ou útero 52,78.  

A ureterocele representa uma dilatação da porção intra vesical do ureter 

secundária a um óstio ureteral estenótico e pode estar associada ao ureter de 

drenagem do polo superior. 

 

4.3.6 ANOMALIAS OBSTRUTIVAS 

4.3.6.1 ESTENOSE DE JUNÇÃO URETERO PÉLVICA 

Obstrução congênita da junção ureteropélvica (JUP) pode ser definida como 

restrição ao fluxo urinário da pelve em direção ao ureter. Se não for tratada, pode 
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provocar deterioração progressiva da função renal. Essa dificuldade de 

esvaziamento do sistema pielocaliciano pode variar desde uma discreta estase e 

retardo de esvaziamento até uma obstrução severa com deterioração e perda 

completa da função renal. Por este motivo persiste como desafio clínico a 

determinação de qual paciente apresenta uma estenose não obstrutiva e qual será 

beneficiado por terapia intervencionista. 

A JUP tem uma incidência de 1:1.500 nascimentos, com predominância no 

sexo masculino de 2:1 em relação ao feminino. Mais frequente no lado esquerdo, 

bilateral em até 40% dos casos, é a causa mais comum de hidronefrose antenatal, 

correspondendo a até 48% dos casos de dilatação do trato urinário e supera a 

incidência de rim multicístico displásico, seu principal diagnóstico diferencial. 

Acredita-se que a obstrução da JUP seja secundária a um segmento ureteral a 

peristáltico, causado por uma substituição da musculatura lisa por colágeno ou 

pregas mucosas obstrutivas. Dentre os fatores extrínsecos, destaca-se vaso renal 

polar inferior cruzando anteriormente a JUP, que pode ser a única causa da 

obstrução ou existir associado a um fator intrínseco 52,79. 

Até 10% dos casos de JUP pode ser doença secundária a refluxo vésico 

ureteral (RVU) de alto grau. Nesses casos, o tratamento da patologia obstrutiva deve 

preceder ou ser concomitante ao tratamento do RVU 84.  

4.3.6.2 MEGAURETER 

O termo megaureter é simplesmente um termo descritivo que se refere ao 

diâmetro do lúmen ureteral maior que 0,6 mm. Segundo a classificação 

internacional, os megaureteres podem ser classificados em obstrutivos, refluxivos, 

obstrutivos e refluxivos ou primários (não obstrutivos / não refluxivos) 85.  
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É um diagnóstico comum em crianças representando 23% das causas de 

obstrução do trato urinário na infância. O diagnóstico é mais comum em meninos, 

sendo mais frequente à esquerda. Pode ser bilateral em 25% dos casos e o rim 

contra lateral pode ser ausente ou displásico em 10-15% dos casos. Não tem um 

fator genético determinante porém em alguns casos tem incidência familiar. A 

maioria dos casos atualmente é detectado na ultrassonografia pré natal e 

diagnosticada ao nascimento. Durante a infância pode se apresentar clinicamente 

com dor abdominal, hematúria e infecção urinária 85,86. 

Embriologicamente o ureter anormal apresenta abundancia de tecido 

conectivo e de células da musculatura lisa, associado a uma resposta anormal aos 

neurotransmissores.    

 

Megaureter Obstrutivo 

É considerado uma obstrução funcional. Acredita-se que seja secundário a 

um segmento justa vesical adinâmico, resultando em uma falência da propagação 

da peristalse ureteral e consequentemente do fluxo urinário86.   

  

Megaureter Refluxivo  

Representa a dilatação ureteral secundária ao refluxo vésico ureteral. 

Patologicamente é secundário a um segmento ureteral intra vesical e submucoso 

curto. Pode estar associado a anomalias da junção uretero vesical, com por exemplo 

o divertículo peri ureteral. O segmento distal dos ureteres refluxivos também 
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apresentam um desarranjo histológico com uma quantidade aumentada de tecido 

fibrótico 86.   

 

Megaureter Obstrutivo-Refluxivo 

Dos ureteres refluxivos, 2% também apresentam algum grau de obstrução. O 

segmento fibrótico que permite o refluxo, também não transmite a peristalse, 

levando a um componente obstrutivo. Alternativamente, o ureter pode ter uma 

implantação ectópica no colo vesical ocasionando um refluxo durante a fase de 

relaxamento (micção) e obstrução na fase de contração (enchimento) 84.     

 

Megaureter primário (não obstrutivo / não refluxivo)  

Corresponde a maioria dos casos, sendo um diagnóstico de exclusão. O 

megaureter primário representa os casos de dilatação ureteral onde não há 

obstrução significativa que leve a deterioração do parênquima renal ou prejuízo da 

função renal e tão pouco há refluxo vésicoureteral 85.  

 

4.3.6.3 VÁLVULA DE URETRA POSTERIOR 

A VUP é a causa mais comum de obstrução uretral congênita em crianças, 

com incidência de 1:3000 a 1:8000 nascidos vivos, e de 2 a 8 novos casos em 

unidades de referência em urologia pediátrica por ano. Caracteriza-se por estrutura 

membranosa com origem na mucosa do assoalho da uretra prostática, junto ao vero 
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montano, inserção distal anterior e oblíqua em relação ao eixo longitudinal e 

abertura de tamanho variável, relacionado ao grau de expressão da doença. O 

termo “válvula” implica em obstrução num único sentido, no caso ao fluxo urinário 

anterógrado, sem dificuldade de instrumentação retrógrada80. A classificação 

proposta por Young vem sendo desafiada, porém ainda não abandonada, com 

proposição de renomeação das VUP como membranas obstrutivas congênitas da 

uretra posterior (COPUM - congenital obstructive posterior urethral membranes )78. A 

possibilidade de diagnóstico ante natal, de intervenção fetal e de necessidade de 

avaliação urológica em berçário, além de associação com displasia renal em graus 

variáveis, refluxo vesicoureteral, patologia vesical, disfunção miccional e 

insuficiência renal, tornam a VUP, em sua apresentação clínica e em sua 

abordagem terapêutica, um verdadeiro desafio 81. 
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5. MATERIAL E MÉTODO: 

5.1 TIPO DE ESTUDO 

Trata-se de um estudo observacional de uma sequência de imagens de casos 

com a patologia do trato urinário fetal como fator comum.  

 

5.2 POPULAÇÃO E AMOSTRA 

O estudo foi conduzido na Clínica de Diagnóstico por Imagem, Rio de Janeiro, 

no período de julho de 2010 a dezembro de 2012. As pacientes avaliadas (n=41) 

foram encaminhadas pelo Instituto Fernandes Figueira / Fundação Oswaldo Cruz e 

por consultórios particulares, e todas haviam realizado US obstétrica que sugeriu o 

diagnóstico de patologias do trato urinário fetal, sendo solicitada a RM para 

elucidação diagnóstica. 

5.3 CRITÉRIOS DE INCLUSÃO 

1. Fetos com suspeita ultrassonográfica de anomalia renal e do trato urinário, 

onde o ultrassom não tenha sido suficiente ao diagnóstico ou quando a avaliação 

ultrassonográfica tenha sido prejudicada. 

2. Idade gestatória acima de 20 semanas estabelecida por ultrassonografia 

realizada até 16 semanas de gestação e/ou data precisa do último período 

menstrual em mulheres com história de ciclos regulares; 

3. Gestantes não claustrofóbicas que sejam capazes de realizar o exame de 

ressonância magnética cooperando com a apnéia respiratória e cuja movimentação 
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do feto não degrade as imagens impossibiltando a interpretação adequada das 

imagens. 

5.4. ÉTICA 

 

O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa do Instituto 

Fernandes Figueira (IFF/FIOCRUZ) (Anexo II). Os dados retrospectivos foram 

consultados em prontuários da clínica Diagnóstico por Imagem (CDPI) mediante 

autorização das pacientes que aceitaram a participação voluntária no projeto e 

assinaram o termo de consentimento para tal.   

 

5.5 COLETA DE DADOS 

 

Cada paciente selecionada da amostra respondeu ao questionário padrão do 

serviço de RM, o qual informa sobre o exame e suas possíveis contraindicações 

(Apêndice I), foi esclarecida e concordou em participar deste estudo (Anexo I) . Os 

exames de RM foram realizados com aparelhos Magnetom Avanto e Magnetom 

Aera de 1,5 teslas (Siemens; Alemanha). Utilizou-se bobina de superfície 

posicionada sobre o abdome. Cada gestante em decúbito dorsal ou lateral esquerdo, 

de acordo com a posição em que se sintam mais confortáveis, entrou no aparelho 

com os pés, no intuito de diminuir eventual sensação de claustrofobia.  Em casos de 

polidramnia acentuada (aumento do líquido amniótico), uma sedação materna prévia 

com benzodiazepínicos (5 a 10 mg) por via oral, cerca de 15 minutos antes do 

exame, para reduzir a ansiedade materna e/ou movimentos fetais, que degradariam 

as imagens, poderia ser necessária.  
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Os exames foram realizados com pacientes posicionadas em decúbito dorsal 

(poderiam tambem ter sido realizados em decúbito lateral esquerdo). O 

posicionamento fetal foi sempre definido a partir de sequências localizadoras nos 

planos axial, coronal e sagital. Todos os 41 exames tiveram uma rotina básica de 

realização composta por imagens ponderadas em T2 dos planos axial, coronal e 

sagital e ponderadas em T1 em pelo menos um plano. O tempo de cada sequência, 

de aproximadamente 20 segundos, totalizou em média 20 minutos de exame sem 

utilização de contraste endovenoso. 

Foram realizadas sequências ponderadas em T2 (tempo de repetição (TR) = 

140 milissegundos (ms) e tempo de eco (TE) = 140 ms; field of view (FoV) = 300-200 

mm; matriz 256 x 256 mm) com cortes de 4 mm de espessura, tempo de aquisição 

de 18 segundos e 40 cortes nos planos axial, coronal e sagital do feto e TRUFI (TR 

= 3.16 ms e TE = 1.4 ms; FoV = 340 mm; matriz 256 x 90–256 mm), com cortes de 

1,5, mm, tempo de aquisição de 18 segundos e 96 cortes e ponderadas em T1 (TR = 

201ms e TE = 4,72 ms; FoV = 250–400 mm; matriz 256 × 90–256 mm), com cortes 

de 3,0 mm a 7,0 mm.  

            Os exames de RM foram orientados por uma equipe multidisciplinar 

composta por radiologistas pediátricos e especialistas em medicina fetal.  Cada 

exame de RM foi revisado por dois radiologistas experientes, os quais definiram por 

consenso a patologia urinária fetal e as patologias associadas. No exame de RM, o 

sistema pielocaliciano, ureteres e bexiga foram identificados como estruturas 

hiperintensas nas sequências pesadas em T2 e hipointensas em T1 e as alças 

intestinais, como estruturas serpiginosas com intensidade de sinal variável (em 

função da presença ou não de mecônio). 
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O trato urinário fetal foi sistematicamente avaliado identificando-se a 

quantidade de líquido amniótico, localização e dimensões dos rins, presença de 

alterações displásicas, dilatação do sistema pielocaliciano e ureteres, identificação 

da bexiga, do sexo do feto e de possíveis falhas de fechamento da parede 

abdominal inferior, além do volume e intensidade de sinal dos pulmões, presença ou 

de ascite e de mecônio no reto nas sequencias ponderadas em T1. Análise 

detalhada também foi realizada nos demais órgãos e sistemas com o objetivo de 

identificarmos possíveis patologias associadas, tais como músculo esqueléticas, 

cardíacas e do sistema nervoso central. 

O equipamento usado para as avaliações ultrassonográficas foi o aparelho 

VOLUSON 730 ou E8 (General Electric Healthcare; Kretztechnik, Zipf, Austria), com 

transdutor transvaginal e transabdominal de 4-8 MHz. O exame foi realizado com a 

paciente em decúbito dorsal. Uma pasta condutora foi aplicada sobre o abdômen 

para auxiliar a transmissão sonora. O transdutor foi passado horizontal e 

verticalmente sobre o abdômen, obtendo-se as imagens refletidas. 
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6. RESULTADOS 

 Durante os 30 meses de coleta de dados 41 gestantes foram encaminhadas 

para a ressonância magnética por suspeita de malformação do trato urinário fetal.  

 

         As sequências pesadas em T2 foram realizadas em todos os pacientes. As 

sequencias pesadas em T1 foram adquiridas rotineiramente como parte da 

avaliação anatômica fetal, sendo de especial relevância na avaliação do fígado e 

trato gastro intestinal. 

A sequência ponderada em T2 TRUFI foi realizada apenas nos fetos com 

dilatação do sistema coletor e bexiga detectados nas demais sequencias do exame. 

 Os dados do exame ultrassonográfico das pacientes que foram avaliadas 

neste setor da Clínica de Diagnóstico por Imagem por um dos médicos participantes 

deste estudo foram analisados e relacionados com os resultados dos exames de 

ressonância magnética. As pacientes que tiveram seu estudo ultrassonográfico 

realizado em outros serviços não tiveram seus dados comparados com os da 

ressonância magnética pela impossibilidade de avaliação técnica do exame 

ultrassonográfico. 

  As gestantes tinham entre 22 e 43 anos (média 31.64 ± 5.54) (Gráfico 1) e 

idade gestatória entre 19 e 37 semanas (média 28.21 ± 4,84) (Gráfico 2). Nenhum 

exame foi impossibilitado por fobia materna o que reitera o conforto orientado na 

técnica preconizada por equipe multidisciplinar às gestantes.  
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Gráfico1 – Distribuição da idade das gestantes em anos 

  

 

 

 

Gráfico 2 – Idade gestatória da realização dos exames em meses 

  

 

Todas as gestações eram de fetos únicos. Dos 41 fetos estudados, 25 (61%) 

eram do sexo masculino e 16 (39%) do sexo feminino (Gráfico 3). 
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Gráfico 3 - Distribuição da amostra segundo o sexo do feto 

        

 

 

Sete (17,1%) apresentavam displasia renal (figura 1), 6 (14,6%) tinham 

agenesia renal bilateral (figura 2), 5 (12,2%) válvula de uretra posterior (figura 3), 5 

(12,2%) agenesia renal unilateral (figura 4), 5 (12,2%) ectopia renal (figura 5), 4 

(9,7%) duplicidade do sistema pielocaliciano (figura 6), 3 (7,3%) doença policística 

autossômica recessiva (figuras 7 e 8), 2 (4,8%) estenose de junção uretero pélvica 

(figura 9), 2 (4,8%) rim multicístico displásico (sendo 1 unilateral e 1 bilateral) (figura 

10) e 2 (4,8%) hidrouerteronefrose bilateral sem sinais de obstrução vesical (figura 

11). As anomalias diagnosticadas estão apresentadas na (tabela 1).     
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Tabela 1 - Distribuição de anomalias diagnosticadas  

Diagnóstico Número=41 

(%) 

 displasia renal 7 (17,1%)  

agenesia renal bilateral 6 (14,6%) 

agenesia renal unilateral  5 (12,2%)  

válvula de uretra posterior  5(12,2%) 

ectopia renal  5 (12,2%)  

duplicidade do sistema pielocaliciano 4 (9,7%)  

 doença policística autossômica recessiva 3 (7,3%)  

 estenose de junção uretero pélvica 2 (4,8%) 

rim multicístico displásico (1 unilateral e 1 bilateral)  2 (4,8%)   

hidrouerteronefrose bilateral sem sinais de obstrução vesical 2 (4,8%)  
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A                                                                                              B 

                        

C                                                                 D                                                               E 

Figura.1.  Feto com 32 semanas de idade gestacional. A e B -  Ultrassonografia evidenciando rins 

pequenos para a idade gestacional e adramnia. C, D e E -  Imagens de RM ponderadas em T2 

confirmam estes achados, observando-se ainda o hiposinal do parênquima pulmonar, compatível com 

hipoplasia. 
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                A                                                                                      B 

                     
                        C                                                                            D 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

E                                                                    F                                                            G   
 

Figura.2. Feto com 20 semanas de idade gestacional com agenesia renal bilateral. A e B - O exame 

USG evidencia adramnia, não se individualizando as imagens renais. C e D - Imagens de RM 

ponderadas em T2 confirmam a adramnia e ausência da bexiga e dos rins. Nota-se ainda importante 

redução volumétrica dos pulmões os quais apresentam sinal reduzido, caracterizado hipoplasia. E, F 

e G. Note o fácies característico da Síndrome de Potter e a confirmação da agenesia renal bilateral 

na necropsia. 
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                     A                                                                           B 

                           
                    C                                                                             D 

                              
                    E                                                                             F 
 

Figura.3. Feto do sexo masculino com 20 semanas de idade gestacional com válvula na uretra 

posterior. A, C e E – A USG evidencia importante hidroureteronefrose bilateral associada a acentuada 

dilatação vesical e da uretra posterior. Nota-se ainda ascite acentuado afilamento cortical difuso 

bilateral. B, D e F- Imagens de RM ponderadas em T2 mostram a dilatação de todo o trato urinário e 

da uretra posterior.  
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A                                                                                                      B  A 

            
           C                                                                                           D      

 

Figura.4. Feto com 35 semanas de idade gestacional com agenesia renal à esquerda. A e B – A USG 

evidencia ausência da imagem renal esquerda na loja renal assim como da artéria renal deste lado. C 

e D- Imagens de RM ponderadas em T2 confirmam a agenesia renal evidenciando-se rim direito 

vicariante. Não se identifica imagem de ectopia renal.   . 
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      A                                                                                          B 

               
     C                                                                                             D 

 

Figura 5 A e B-  USG evidencia duas artérias renais, notando-se ectopia renal bilateral associado a 

anomalia de rotação e aparente fusão do córtex dos rins. C e D - Imagens de RM axiais ponderadas 

em T2 de um feto do sexo feminino evidenciando anomalia de rotação e posicionamento dos rins com 

fusão dos polos inferiores, caracterizando rim em ferradura. 
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               A                                                                                 B 

                   

 
              C                                                                                 D 

Fig. 6- A e B- Imagens de RM coronais ponderadas em T2 evidenciando duplicidade do sistema 

coletor bilateral. A direita evidencia-se acentuada dilatação do sistema coletor superior associada a 

dilatação ureteral que termina em ureterocele vesical. A esquerda nota-se dilatação do sistema 

coletor inferior, provavelmente secundário a refluxo vésico ureteral. C e D -Note a correlação com as 

imagens da USG obstétrica. 
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Figura 7. A e B - Feto do sexo feminino com 23 semanas de idade gestacional. Nas imagens do USG 

pré natal evidencia-se o importante aumento das dimensões renais associado a adramnia. C e E-  

Imagens de RM ponderadas em T2. Nota-se importante aumento das dimensões e da intensidade de 

sinal renal com perda da relação córtico medular além de acentuada diminuição do volume e 

intensidade de sinal dos pulmões, caracterizando hipoplasia. D- Necropsia confirmou o diagnóstico de 

doença policística autossômica recessiva.  
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Figura 8. A e B – Imagens no recém nascido com doença policistica autossômica recessive nas 

primeiras horas de vida. Desconforto respiratório importante necessitando de ventilação mecânica. C- 

Radigrafia do tórax evidenciando pneumotórax bilateral. D – Radiografia de abdomen mostrando 

pobreza de alças intestinais nos flancos devido ao aumento do volume renal. As alças encontram se 

comprimidas medialmente.  
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         A                                                                                      B 

 

                                                             
                                                       C                                                                                                                                                                   

 

Fig. 9. Feto do sexo feminino com 29 semanas de idade gestacional com estenose de junção 

ureteropélvica bilateral. A e B Imagens de RM ponderadas em T2 . C Imagem em T slab 50 mm  

mostra importante dilatação pielocaliciana bilateral. Não se visualiza dilatação ureteral, sugestivo de 

estenose de junção uretero pélvica. 

 



56 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Feto do sexo masculino com 31 semanas de idade gestacional. A e B-  Imagens de RM 

ponderadas em T2 no mostram rim multicístico displásico, caracterizado por volumosa formação 

expansiva composta por múltiplos cistos não comunicantes. C- Note a semelhança da imagem com a 

peça anatômica. 
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A                                                                                    B 

   
C                                                                                                      D 
 

Figura 11.Hidronefrose bilateral sem sinais de obstrução vesical. Feto do sexo feminino. com 30 

semanas de idade gestacional . A e B -. Imagens de RM ponderadas em T2 evidenciando acentuada 

hidronefrose bilateral. C imagem coronal T slab 50 mm mostrando que os ureteres também são 

evidenciados e a bexiga apresenta aspecto alongado. D- TRUFI 3D evidenciando hidroureteronefrose 

bilateral. 
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Sinais de hipoplasia pulmonar caracterizados por redução volumétrica e hipo 

sinal nas sequências pesadas em T2 foram identificados em 13 dos 41 fetos 

estudados, correspondendo a 31% dos casos, em todos se associava oligodramnia 

ou adramnia. Destes fetos, sete eram do sexo masculino e seis do sexo feminino. 

Das patologias que em nosso estudo cursaram com hipoplasia pulmonar destacam 

se seis fetos com agenesia renal bilateral, dois com válvula na uretra posterior, um 

com doença policística autossômica recessiva DPAR, três com displasia renal e um 

paciente apresentava rim multicístico displásico bilateral (tabela 2). 

 

 

 

Tabela 2 - Anomalias relacionadas à hipoplasia pulmonar 

Diagnóstico 

( % total) 

Hipoplasia 
pulmonar 

 (% relativo) 

7 (17,1%) displasia renal N=3 (42,8 %) 

6 (14,6%)agenesia renal bilateral N=6 (100%) 

5 (12,2%) válvula de uretra posterior N=2(40 %) 

 3 (7,3%) doença policística autossômica recessiva N=1(33%) 

 2 (4,8%) rim multicístico displásico (1 unilateral e 1 

bilateral)  

N=1(50%)  

   

 

Outras anomalias anatômicas foram diagnosticadas em sete fetos 

correspondendo a 17,07% dos casos (Gráfico 4) .  
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Gráfico 4- Distribuição das anomalias extra renais  associadas  

 

 

 

 

Destes, quatro casos apresentavam anomalias músculo esqueléticas (2 pé 

torto congênito, 1 agenesia da mão esquerda e 1 encurtamento de ossos longos), 1 

cardiomegalia, 1 dilatação do sistema ventricular supratentorial e 1 cisto de cordão 

umbilical (Tabela 3). Das anomalias musculoesqueléticas, destaca-se que as 

anomalias das extremidades (mãos e pés) e cardíacas tiveram seu diagnóstico feito 

pelo ultrassom pré natal. 

Artéria umbilical única foi diagnosticada em dois casos, correspondendo a 

4,8%, sendo um feto portador de duplicidade pieloureteral completa e outro de 

válvula de uretra posterior. 

 

 

 

58% 

14% 

14% 

14% 

Musculo Esqueléticas SNC Cardíacas Outras 



60 

 

TABELA 3 – PATOLOGIAS EXTRA RENAIS ASSOCIADAS 

Patologia geniturinária Patologia associada 

Duplicidade Pieloureteral Bilateral  Pé torto congênito 

Estenose de junção uretero pélvica Pé torto congênito 

Displasia renal Cisto de cordão 

Doença policística autossômica recessiva  Encurtamento de ossos longos 

Estenose da junção uretero pélvica Agenesia da mão esquerda 

Agenesia renal bilateral Dilatação ventricular 
supratentorial 

Duplicidade pieloureteral bilateral cardiomegalia 

 

 

A sequência TRUFI foi realizada em todos os casos onde a hidronefrose fetal 

era detectada nas demais sequências, correspondendo a 15 casos (36,58%).  
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7. DISCUSSÃO 

 

A ultrassonografia é um método seguro e barato que permite a obtenção de 

imagem em tempo real, sendo o método de escolha para acompanhamento e 

diagnóstico de anomalias fetais. Embora haja dificuldade na detecção anomalias 

músculo esqueléticas de extremidade e cardíacas, ainda é o método que apresenta 

maior sensibilidade21.  

Sua utilização é limitada em algumas circunstâncias tais como oligodramnia, 

obesidade materna, posicionamento fetal desfavorável e anomalias fetais complexas 

84,88. Nestes casos modalidades de imagem alternativas podem oferecer 

informações adicionais que aumentem a acurácia diagnóstica e auxiliem na decisão 

terapêutica.   

A RM é um método que oferece uma alta diferenciação tecidual com 

excelentes detalhes anatômicos, aquisição multi planar permitindo reconstruções 

tridimensionais70.  

Com o advento de sequências rápidas com tempo de aquisição curto, a 

utilização da RM na avaliação fetal tem evoluído consideravelmente desde os 

primeiros trabalhos publicados por Smith e col. 32. O estudo pioneiro na avaliação do 

trato urinário fetal foi o de Hennig e col. em 1986 67, e estudos recentes tem descrito 

a aplicabilidade da ressonância magnética fetal na avaliação das anomalia 

geniturinárias 17,68,72,89.  

Neste estudo avaliamos as anomalias do trato urinário pela ressonância 

magnética com especial interesse em analisar as sequências de ressonância mais 

utilizadas, as anomalias mais frequentes e patologias associadas.  
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A ultrassonografia pode diagnosticar com acurácia a maioria das anomalias 

fetais 18,30,54, porém muitas das anomalias do trato urinário cursam com oligodramnia 

o que dificulta a realização do exame ultrassonográfico. Esta população é quem 

mais se beneficia da RM e estudos recentes revelam que nestas circunstâncias a 

RM fornece importantes informações adicionais aumentando a acurácia 

diagnóstica69.  

Em nosso estudo as gestantes encaminhadas para realização de ressonância 

magnética fetal para avaliação do trato urinário fetal, de acordo com a base literária 

44,47,90 tinham idade mínima de 18 anos, foram avaliadas entre 19 e 37 semanas de 

gestação e foram aquelas onde a ultrassonografia foi limitada por dificuldades 

técnicas. Este fato explica nossa maior prevalência de patologias associadas a 

oligodramnia e adramnia como a displasia renal e agenesia renal bilateral. 

As patologias mais frequentemente diagnosticadas segundo Dias e cols. são 

obstrução da junção uretero pélvica, rim multicístico displásico, VUP, ureterocele, 

RVU e megaureter primário 22. Nossos achados corroboram este estudo com o 

diferencial que agrupamos os casos de RVU e megaureter no grupo de hidronefrose 

sem sinais de obstrução vesical uma vez que a diferenciação entre eles só pode ser 

realizada no período pós natal através de estudos adicionais como uretrocistografia 

e cintilografia. 

A prevalência elevada do diagnóstico ultrassonográfico de hidronefrose fetal 

relatada na literatura de aproximadamente 1% a 2% das gestações16,17,19 é 

condizente com nossa elevada casuística de 31,7 % dos fetos que foram 

encaminhados por apresentarem dilatação do trato urinário no exame 

ultrassonográfico. 
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Cannine M e colaboradores ressaltaram a importância do diagnóstico intra 

uterino da hipoplasia pulmonar fetal com fator de grande impacto na sobrevida pós 

natal 90. Um terço da amostra estudada apresentava importante deterioração da 

função renal, seja por displasia, agenesia ou obstrução. Nestes casos a RM é o 

método de escolha uma vez que esta patologia está frequentemente associada à 

oligodramnia ou adramnia 39,40. Em nosso estudo, não houve relevância significativa 

em relação a distribuição por sexo dos fetos que apresentavam sinais de hipoplasia 

pulmonar. 

Patologias associadas a malformações do trato urinário podem ser 

observadas pela RM. Levine e col. ressaltaram a acurácia elevada da ressonância 

no diagnóstico de patologias do sistema nervoso central 35. A US ainda tem 

sensibilidade superior no diagnóstico das anomalias cardíacas e músculo 

esqueléticas de extremidades. 

Para avaliação de patologias do trato urinário fetal o protocolo utilizado neste 

estudo com base em sequências rápidas ponderadas em T2 e na sequência TRUFI 

3D nos casos de hidronefrose, foi satisfatório confirmando os achados da 

ultrassonografia e acrescentando informações pertinentes a patologia ou a sua 

repercussão no desenvolvimento do feto e prognóstico pós-natal. Verificou-se ainda 

que as sequências ponderadas em T1 foram úteis como imagens complementares 

ao estudo anatômico fetal em especial na avaliação do trato gastrointestinal e 

fígado. 
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8. CONCLUSÕES 

A ressonância magnética realizada como método complementar a 

ultrassonografia no diagnóstico das patologias do trato urinário fetal, permite 

acrescentar com acurácia informações relevantes.  

Recomenda-se a caracterização detalhada das anomalias do trato urinário 

pelo exame ultrassonográfico e, caso haja dificuldade de realização do exame e/ou 

da caracterização da patologia, deve-se realizar oportunamente a RM a partir das 20 

semanas de idade gestacional. 

A hipoplasia pulmonar está presente em todos os casos de agenesia renal 

bilateral, sendo esta patologia incompatível com a vida.  

  Os resultados confirmam a eficácia da RM na avaliação de um amplo 

espectro de anomalias geniturinárias. As sequências pesadas T2 constituíram o 

estudo básico das anomalias do trato urinário fetal, enquanto a sequência TRUFI 3D 

se mostrou muito útil na avaliação das patologias que cursavam com dilatação do 

trato urinário. As sequências ponderadas em T1 constituem complementos 

indispensáveis na avaliação da anatomia fetal. 
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10. APÊNDICE E ANEXOS 

APÊNDICE I 

 

PROJETO DEFINIÇÃO DE PROTOCOLO DE  AVALIAÇÃO DAS PATOLOGIAS 

DO TRATO URINÁRIO FETAL PELA RESSÔNANCIA MAGNÉTICA 

I – DADOS PESSOAIS 

Prontuário:    Código: :    CI :  Não    Sim       

Nome: 

__________________________________________________________________________________________ 

Idade: anos                                                                                 Data de Nascimento:____/____/_______ 

Naturalidade: _________________________________    UF:   

Hospital/Consultório de Origem: _______________________________________________________________ 

Endereço: 

Rua:__________________________________________________________________________________  

Nº: ________  Conplemento: ______________  Cidade _________________________________ 

    CEP: -  

Tel1:       Tel2:      

Email:_____________________________________________________________________________________ 

II – ANTECEDENTES OBSTÉTRICOS 

Gesta  Para  Abortos:  Não   Sim    

Tipos: Espontâneo    Induzido    Terapêutico   

Gravidez ectópica  Partos: Transvaginal   Cesáreo    Fórceps  Gemelar 

   A termo    Prematuros   
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 Prematuridade: Moderada (32-36 sem)   Acentuada (31-28 sem) Extrema (<28 sem)  

Filhos vivos      Neomortos (<28 dias)       Natimortos   

Peso do RN:  (<1.500 g)   (1.500 g a 2.499 g)    2500 g a 4.000 g)   (>4.000 g)  

Data do último parto (mês/ano): ___/___ Intercorrências em gestações anteriores: Não Sim     

Especifique:________________________________________________________________________________ 

 

 III – IDADE GESTACIONAL E AVALIAÇÃO BIOFÍSICA FETAL 

DUM: ____/____/_______ DPP: ____/____/_______ 

 

ULTRASSONOGRAFIA (1) 

Data: ____/____/______      Nº de fetos: 1     2      3      4      5     

Idade gestacional(IG):  sem   dias   IG à US é compatível com a DUM? Sim    Não    

Localização da placenta: Alta    Média    Baixa    Não especificada      Grau      

Líquido amniótico: Normal    Aumentado    Diminuído        

Peso fetal:  g   Normal    Grande     Pequeno    CIUR   Sexo fetal:  Masculino 

   Feminino    Não identificado          Morfologia: Normal    Anormal ,    T Nl   mm 

Doppler: Sim   Não    feto-placentário: Não realizado     

Normal    Anormal , especificar: ________________________ 

 Útero-placentário: Não realizado    Normal    Anormal especifique__________________________ 

 

ULTRASSONOGRAFIA (2) 

Data: ____/____/______  Idade gestacional(IG):  sem   dias   IG à US é compatível com a DUM? 

 Sim    Não    

Localização da placenta: Alta    Média    Baixa    Não especificada      Grau      
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Líquido amniótico: Normal    Aumentado    Diminuído        

Peso fetal:  g    Normal    Grande    Pequeno    CIUR 

   Sexo fetal:  Masculino    Feminino    Não identificado     

 Morfologia: Normal    Anormal , Especificar: 

________________________________________________ 

Doppler: Sim   Não    feto-placentário: Não realizado    

 Normal    Anormal , especificar: ________________________ 

 Útero -placentário: Não realizado    Normal    Anormal , especifique: 

____________________________ 

Procedimentos invasivos: Cordocentese    Amniocentese    biopsia vilocorial    Cariótipo: 

 

 

Resultado:_________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

 

IV – ANTECEDENTES FAMILIARES 

Malformação      Outros , especifique: ____________________________ 

V – HÁBITOS  

Fumo: Não  Sim , quantos cigarros p/dia?         Álcool: Não     Sim    Frequência 

(copos/doses p/dia)   

Drogas ilícitas: Não    Sim    Qual? _________________________Via: _________________  

 Frequência (doses p/dia)   

Uso no trimestre da gravidez: 1º    2º    3º  
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VI – INTERCORRÊNCIAS CLÍNICAS (gravidez atual)  Não     Sim    DMID     DMNID     HAS 

crônica     DMG         Pré-eclâmpsia: Leve    Grave     Hipertensão transitória da gravidez     

Obesidade     Baixo ganho ponderal  TVP  

Tuberculose pulmonar      Miomatose uterina    Asma c/uso de corticoide   Hematopatia     

Infecção urinária   DST Cardiopatia , Especifique: 

__________________________________________________ 

Outras intercorrências, especifique: 

__________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Preenchido por: _______________________________________________________  Em: ____/____/_______ 
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ANEXO I 

Termo de Consentimento 

Cópia para ser entregue ao o informante 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Dados de identificação 

Título do Projeto: Definição de Protocolo de Avaliação das Patologias do trato 

urinário fetal pela Ressonância Magnética   

Pesquisador Responsável: Tatiana Mendonça Fazecas e Costa 

Instituição a que pertence o Pesquisador Responsável: CDPI/UFF 

Telefones para contato: (21) 24388858 - (21) 78246106 

Nome do voluntário: 

________________________________________________________________ 

Idade: _____________ anos R.G.____________________________________ 

Responsável legal (quando for o caso): 

_________________________________________________________ 

R.G. Responsável legal: ___________________________________________ 

A Sra. está sendo convidada a participar do projeto de pesquisa “: Definição 

de Protocolo de Avaliação das Patologias do trato urinário fetal pela Ressonância 

Magnética “, de responsabilidade da pesquisadora Tatiana Mendonça Fazecas e 

Costa.  

 O objetivo deste estudo é determinar a técnica de exame apropriada para o 

diagnóstico preciso das malformações do rim e trato urinário fetal. Assim, os resultados 

encontrados nas avaliações poderão auxiliar no diagnóstico, prognóstico e tratamento pós 

natal. 

 Será solicitado que respondam um questionário e anotações relevantes de 

exames ultrassonográficos da gestação atual serão documentadas. 

 Em caso de dúvida, o Senhora poderá telefonar e/ou comparecer a Clínica   

Diagnóstico por Imagem – CDPI para uma entrevista com um dos pesquisadores 

envolvidos. A participação é voluntária e este consentimento poderá ser retirado a 
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qualquer tempo, sem prejuízos à realização do seu exame. Se não desejar participar 

deste estudo, não haverá nenhuma inconveniência para o seu atendimento neste 

Serviço. 

Haverá confidencialidade das informações geradas, através da exclusão do 

seu nome completo em todas as fases da pesquisa e a sua privacidade será 

garantida. Ao termino desta pesquisa todos os questionários serão inutilizados 

Se você não desejar participar deste estudo, não haverá nenhuma inconveniência 

para o seu atendimento neste Serviço. 

 

Eu, __________________________________________________________, RG nº 

__________________ declaro ter sido informado e concordo em participar, como 

voluntário, do projeto de pesquisa acima descrito.  

Ou 

Eu, __________________________________________________________, RG nº 

__________________, responsável legal por 

____________________________________, RG nº ________________ declaro ter 

sido informado e concordo com a sua participação, como voluntário, no projeto de 

pesquisa acima descrito. 

                                                   Rio de Janeiro,, ___ de ___________ de 2012  

 

_________________________________________ 

Nome e assinatura do paciente ou seu responsável legal Nome e assinatura do 

responsável por obter o consentimento 

 

 

_______________________________      ______________________________  

Testemunha      Testemunha 
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Anexo II 

Comitê de ética 
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