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RESUMO 
Introdução: A maioria dos recém-nascidos cardiopatas morrem em nosso país 
por falta de diagnóstico precoce, transporte adequado e vagas em Unidades de 
Terapia Intensiva. Diante disso, é importante que o diagnóstico da cardiopatia 
seja feito na fase pré-natal. Essas cardiopatias podem ser detectadas através 
de exames ultrassonográficos de rotina do pré-natal e muito mais bem 
avaliadas através do ecocardiograma fetal. No entanto, o ecocardiograma fetal 
tem suas indicações restritas a grupos de alto risco. Objetivo: Analisar a 
prevalência de cardiopatia fetal em pacientes de baixo e de alto risco; avaliar 
se há correlação entre algum tipo específico de cardiopatia congênita com 
algum fator de risco; e identificar os fatores de risco mais frequentes e as 
cardiopatias fetais mais prevalentes. Métodos: Foi feito um estudo 
retrospectivo com análise de 1221 exames de gestantes que realizaram 
ecocardiogramas fetais, sendo 559 exames de gestantes de baixo risco e 662 
exames de pacientes de alto risco de cardiopatia fetal no período de junho de 
2014 a junho de 2015. Foram analisados idade da gestante no momento do 
exame, os motivos da realização do ecocardiograma fetal e os resultados. A 
análise e tabulação dos dados foram realizadas nos programas computacionais 
em softwares Excel® e Stata®.Resultados: A comparação entre os grupos 
mostrou uma prevalência de 21% de cardiopatia no grupo de alto risco para 6% 
de cardiopatia no grupo de baixo risco (Teste de χ2 de 50,28 e p<0,001). Na 
análise de regressão logística para cardiopatia fetal segundo fatores de risco 
mostrou que os fatores fetais (suspeita de cardiopatia; alteração extracardíacas 
e translucência nucal aumentada na ultrassonografia de rotina) e diabetes 
gestacional foram os fatores de risco com maior relação com cardiopatia fetal. 
Das gestantes com diabetes gestacional, 26% apresentaram hipertrofia septal. 
Conclusão: Há relação entre diabetes gestacional e hipertrofia septal. Os 
fatores maternos foram os mais frequentes, mas os fatores fetais foram os que 
apresentaram maior relação com a detecção de cardiopatia fetal. Houve 
diferença significativa entre as prevalências dos grupos. Dessa forma, não há a 
necessidade do ecocardiograma fetal ser realizado como rotina nos pré-natais.  
Palavras-chave:Ecocardiograma fetal, Cardiopatia congênita, Exames pré-
natais  
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ABSTRACT 
Introduction: Most of newborns with heart disease die in our country due to 
lack of early diagnosis, adequate transportation and vacancies in intensive care 
units. Therefore, it is important that the diagnosis of heart disease is made in 
the prenatal stage. These diseases are detected by ultrasound exams of routine 
prenatal care and better assessed by fetal echocardiography. However, fetal 
echocardiography has its indications restricted to high-risk groups. Objective: 
To analyze the prevalence of fetal heart disease in patients with low and high 
risk; assess whether there is a correlation between a specific type of congenital 
heart disease with some risk factor; and identify the most common risk factors 
and the most prevalent fetal heart defects. Methods: A retrospective study was 
performed. We analyzed 1221 examinations of pregnant women who 
underwent fetal echocardiography, with 559 exams of low-risk pregnant women 
and 662 examinations of high-risk fetal heart disease during June 2014 to June 
2015. We analyzed the pregnant woman's age at the time of examination, the 
reasons for performing fetal echocardiography and its results. The analysis and 
tabulation of the data were performed in computer programs Excel® and Stata® 
software. Results: The comparison between the groups showed a prevalence 
of 21% of heart disease in high-risk group for 6% of heart disease in low-risk 
group (Test χ2 of 50.28 and p <0.001). In logistic regression analysis for fetal 
heart disease according to risk factors showed that fetal factors (suspected 
heart disease, extracardiac change and increased nuchal translucency 
measurement in routine ultrasound) and gestational diabetes were risk factors 
more related to fetal heart disease. 26% of pregnant women with gestational 
diabetes had septal hypertrophy. Conclusion: There is a relationship between 
gestational diabetes and septal hypertrophy. Maternal factors were the most 
frequent, but the fetal factors presented the greatest association with the 
detection of fetal heart disease. There was a significant difference between the 
prevalence of groups. Thus, there is no need for fetal echocardiogram be 
performed routinely in prenatal. 
Keywords: Fetal Echocardiography, Congenital Heart Disease, Prenatal Exams  
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1 INTRODUÇÃO 

O ecocardiograma fetal (EF) é um método não invasivo utilizado para o 
diagnóstico intrauterino de cardiopatia congênita. O exame pode ser realizado 
no primeiro trimestre, tanto por via transvaginal (entre 12 e 17 semanas) como 
transabdominal (a partir de 18 semanas). Entretanto, é a partir da 18ª semana 
de gestação até o termo que a maioria das alterações estruturais ou funcionais 
do coração fetal podem ser melhor identificadas.1 Muitas cardiopatias graves, 
com necessidade de atendimento clínico-cirúrgico de emergência logo após o 
nascimento, passaram a ter seu diagnóstico conhecido ainda na vida 
intrauterina. Isso propicia o planejamento antecipado da conduta a ser adotada 
pela equipe médica neonatal no pós-parto imediato ou mesmo durante a vida 
fetal, melhorando o prognóstico destes pacientes.  Sabe-se que a maioria dos 
recém-nascidos cardiopatas morre em nosso país por falta de diagnóstico 
precoce, transporte adequado e vagas em Unidades de Terapia Intensiva 
(UTI), elevando-se a importância do diagnóstico da cardiopatia na fase pré-
natal.1  

A cardiopatia é a malformação congênita mais comum, afetando cerca 
de 8-18 recém-nascidos por mil nascidos vivos, com prevalência de 
cardiopatias congênitas maiores (defeitos que requerem intervenção no 
primeiro ano de vida) de 3-4 ‰ nascidos-vivos.2 A incidência de cardiopatia 
congênita é seis vezes maior que as anormalidades cromossômicas e quatro 
vezes maior que defeitos nos tubos neurais.3 A incidência pode ser muito maior 
se levado em consideração que muitos dos fetos não sobrevivem até o termo, 
provavelmente por cardiopatias complexas ou por outras anormalidades 
associadas.4 Devido ao mau prognóstico, as cardiopatias congênitas, em 
muitas ocasiões, contribuem significativamente para a mortalidade perinatal, 
tornando-se responsáveis por cerca de 10% dos óbitos infantis e metade das 
mortes por malformação congênita.2,5 Assim, o diagnóstico pré-natal permite o 
início precoce do tratamento, como uso de prostraglandina na UTI neonatal, e a 
melhora das condições pré-operatórias, morbidade e mortalidade dos pacientes 
com cardiopatia congênita.2  
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A identificação dos fetos afetados depende da detecção durante o 
exame ultrassonográfico de rotina ou da identificação de fatores que aumentam 
o risco de ocorrência de cardiopatia congênita.4 

A morfologia cardíaca fetal deve ser avaliada em todas as gestações. 
Deve-se ressaltar a importância da avaliação ultrassonográfica de rotina do 
coração fetal em todas as gestantes, já que a maioria das pacientes 
diagnosticadas com feto com cardiopatia congênita não tem fator de risco. É 
importante salientar que somente 10% dos recém-nascidos vivos com 
cardiopatia têm um fator de risco identificado na gestação.5  

Para um melhor detalhamento do coração fetal encaminha-se para um 
cardiologista fetal para a realização do EF, mas como é um exame oneroso, 
demorado e exige profissionais qualificados este exame é limitado às gestantes 
de alto risco.6,7,8   

O estudo de Jamjureeruk recomenda que o EF deve ser realizado em 
todas as mulheres grávidas com 18-22 semanas de gestação, pois a incidência 
de cardiopatia congênita em gravidez de baixo risco é tão importante quanto na 
gravidez de alto risco.9 Segundo estudos de Batalha  S. et al 7 e Perri  T.et al 6 

não houveram diferenças estatisticamente significativas na prevalência de 
anomalias cardíacas fetais em gestantes com e sem fatores de risco. A 
indicação por fatores fetais foram os que apresentaram maior relação com a 
presença de cardiopatia congênita.6,7,8  

Este estudo propõe-se a testar a hipótese de que a prevalência de 
cardiopatias em fetos de gestantes de baixo é igual a de gestantes de alto 
risco. Dessa forma, poderá ser avaliado a necessidade do EF entrar como 
rotina nos pré-natais. 
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 
2.1 Considerações históricas 

O campo de diagnóstico pré-natal é relativamente novo. Apesar de ter 
sido introduzido pela primeira vez no final de 1950, foi apenas no final da 
década de 1970 que a ultrassonografia (USG) tornou-se mais amplamente 
utilizada na prática obstétrica clínica.10 A alta frequência dos transdutores 
transabdominal e transvaginal foi desenvolvida em torno deste período, ao 
passo que o Doppler pulsado e o Doppler colorido foram introduzidos na 
década de 1980.10 Mais recentemente, o power Doppler, que mostra a 
intensidade de um sinal, em vez do sentido do fluxo, e a USG tridimensional, 
que permite a aquisição de uma imagem ultrassonográfica em um 'bloco' de 
tecido fetal, têm sido introduzidos.10 Na prática diária do obstétra atualmente,  a 
USG é realizada em mais de 70% das gestantes,  ajudando a avaliar 
precisamente a idade gestacional, posição fetal, número de conceptos, o 
crescimento fetal e na  identificação de malformações congênita. 10  

Durante os anos 1970, a USG se desenvolveu rapidamente como 
ferramenta confiável para o diagnóstico pré-natal de malformações em muitos 
órgãos e sistemas, exceto, o sistema cardiovascular que ainda não estava 
disponível devido à complexidade anatômica aparente do coração e das 
variedades das anormalidades estruturais. Foi somente no final dos anos 70 e 
início dos anos 80, que a avaliação do coração tornou-se uma prática. Neste 
momento, os cardiologistas pediátricos começaram a aprender o valor do 
ecocardiograma para o diagnóstico de doenças cardíacas congênitas na vida 
pós-natal. Com o passar dos anos, foi identificada com segurança a anatomia 
cardiaca fetal e, assim, o diagnóstico de anormalidades estruturais foi possível. 
Desde então, o aprimoramento da resolução dos equipamentos de USG e a 
inclusão do Doppler colorido, pulsado e contínuo, só acrescentaram para que 
as informações pudessem ser obtidas no período pré-natal.5 

No início dos anos 80, os EF eram realizados em gestantes que tinham 
risco de ter um filho com doença cardíaca congênita e isso vem ocorrendo até 
hoje. Na época, foram observados que alguns fatores contribuíam para 
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aumento da prevalência de cardiopatia congênita e foi feito, então, uma lista 
dos grupos de risco que eram selecionadas para o exame.5 

 Quando numa primeira gestação o recém-nascido fosse 
acometido por cardiopatia congênita, o risco de cardiopatia subsequente era de 
1 até 50%. Este risco variava de acordo com o tipo de cardiopatia. 

 O risco dos fetos cujos pais também apresentavam cardiopatia 
congênita também aumentava e chegava a 10% de chance de ter uma nova 
cardiopatia congênita na gestação subsequente. 

 Glicemia alta durante a gestação tinha o dobro de risco de 
cardiopatia congênita no feto, embora esse risco fosse menor na população 
diabética controlada.  

 Hidropsia fetal não imune era causa de falência cardíaca 
secundária e doença cardíaca estrutural.  

 Quando anormalidades extracardíacas eram detectadas no feto, o 
coração desse feto era estudado por existir uma correlação de cardiopatia 
congênita com outras anormalidades. A presença de múltiplas malformações 
podia indicar síndromes genéticas.  

 Algumas drogas como litium e anticonvulsivantes também eram 
observadas como fatores de risco para cardiopatia congênita (CC) se utilizados 
no início da gestação. 

Quadro 1- Fatores de riscos nos anos 80 
Filho anterior com cardiopatia congênita 
Pais com cardiopatia 
Diabetes 
Hidropsia fetal não imune 
Feto com anormalidades extracardíacas 
Uso de litium e anticonvulsivantes 

 
Embora a realização do exame nos grupos de risco fosse importante, 

somente 10% das crianças que nasciam com CC tinha algum fator de risco 
identificado na gestação. Dessa forma, a avaliação do coração fetal somente 
em grupos de risco tinha baixo impacto prático no dia a dia do cardiopediatra.5 
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Logo, em 1986, uma ideia apresentada por um grupo na França teve um 
enorme impacto na ecocardiografia fetal. A ideia foi usar a habilidade que um 
obstetra tinha na realização das ultrassonografias obstétricas de rotina para 
detectar malformações cardíacas congênitas. Esse grupo francês sugeriu 
simplificar a avaliação cardíaca através de um corte chamado de corte de 
quatro câmaras e ensinar os ultrassonografistas a obter e interpretar essa 
imagem. Isso resultou na detecção de anormalidades cardíacas em torno de 2 
em 1000 gestantes estudadas.5  

O corte das quatro câmaras como triagem no estudo obstétrico foi muito 
utilizado por diversos países no final dos anos 80, porém esse corte tem uma 
sensibilidade muito baixa. Isso se justifica pelo fato de muitas cardiopatias 
oapresentarem o corte das quatro câmaras normal, como na transposição dos 
grandes vasos, na tetralogia de Fallot, e outras cardiopatias que acometem as 
vias de saída do coração. As anormalidades dos grandes vasos da base são 
associadas a quatro csuâmaras anormal em 30% dos casos.11   

Em 2006, a Sociedade Internacional de Ultrassonografia em Obstetrícia 
e Ginecologia (SIUOG) publicou uma diretriz em que descreveu os exames 
ultrassonográficos cardíacos "básico" e "básico ampliado".12 A intenção era 
padronizar a avaliação e maximizar a detecção de anomalias cardíacas durante 
a varredura no segundo trimestre. O exame básico cardíaco é composto pelo 
corte das quatro câmaras. Nesse corte podem ser avaliados o sítus, a posição 
do ápex, o tamanho e a proporcionalidade das cavidades cardíacas, o retorno 
venoso pulmonar e observado os átrios com a lâmina do forame oval, a 
implantação das válvulas atrioventriculares e os ventrículos. O exame básico 
ampliado é composto pelo corte das vias de saída direita e esquerda e o corte 
dos três vasos e traqueia. O Doppler colorido deverá mostrar claramente o 
cruzamento dos grandes vasos no coração normal. A avaliação dos arcos 
aórtico e ductal não foi incluída na diretriz da SIUOG, mas pode ser feita no 
exame de rotina se houver discrepância entre as câmaras cardíacas, 
especialmente, o aumento das câmaras direitas, que podem significar 
obstrução do arco aórtico. Quando o corte das quatro câmaras e o corte das 
vias de saída são examinados, a sensibilidade para detecção de defeitos 
cardíacos aumenta de 30 para 69-83%.3,12 Alguns estudos falam que 
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realizando o exame básico a detecção é de em torno de 60% das cardiopatias 
severas e se for avaliado os grandes vasos a detecção pode chegar a 90% 
dessas malformações.13 Assim, pode-se melhorar a taxa de detecção pré-natal 
das cardiopatias congênitas.3,12,13 

Um dos problemas para seguir essa diretriz é a dificuldade de obtenção 
de imagens das vias de saída. Isso acontece porque, ao contrário do corte das 
quatro câmaras, a aorta e a artéria pulmonar não são vistas em um único eixo. 
São necessárias mãos experientes para avaliar as vias de saída, sendo 
necessário treinamento adicional.11  

Quando há indicação, o EF é realizado por cardiologistas pediátricos e 
consiste em uma avaliação mais completa, composta de corte transversal 
abdominal com visualização da localização do estômago e dos vasos 
abdominais para avaliar sítus abdominal; corte das quatro câmaras, que, além 
do já descrito, avalia a morfologia das válvulas atrioventriculares através da 
Doppler pulsátil e fluxo do Doppler colorido; corte das vias de saída de 
ventrículos direito e esquerdo; corte dos três vasos e traqueia; arcos aórtico e 
ductal e corte bicaval, que visualiza a veia cava inferior e a superior.14  

2.2 Técnicas da ultrassonografia de rotina no pré-natal e do 
ecocardiograma fetal 

A taxa de detecção pré-natal de cardiopatias congênitas pode variar 
amplamente. Algumas dessas variações podem ser atribuídas à experiência do 
examinador, obesidade materna, frequência do transdutor, idade gestacional, 
volume do fluido amniótico e posição fetal. 3 No norte da Inglaterra, houve uma 
detecção duas vezes maior de anormalidades cardíacas depois da 
implementação de um programa de 2 anos de treinamento de profissionais que 
realizavam USG obstétrica.15  

As diretrizes feitas pela SIUOG foram criadas para uma melhor 
avaliação do coração fetal através do exame pré-natal de rotina. Na suspeita 
de alteração cardíaca deve ser feito um exame mais específico, que é o 
ecocardiograma fetal realizado por cardiologista pediátrico. 3  

2.2.1 Exame cardíaco básico 



17 
 

O exame básico de rotina do coração é composto do corte das quatro 
câmaras do coração fetal.12(Figura 1) 

 
Figura 1- Corte das quatro câmaras. VE- Ventrículo esquerdo; VD- Ventrículo 
direito; AD- Átrio direito; AE- Átrio esquerdo; Ao- Aorta; C- Coluna 

As câmaras atriais normalmente aparecem com tamanhos proporcionais 
com membrana da fossa oval movimentando-se em direção ao átrio esquerdo. 
O restante do septo interatrial deve estar íntegro. As veias pulmonares também 
podem ser vistas entrando no átrio esquerdo, mas não é considerado 
mandatório como parte do exame básico. A banda moderadora ajuda a 
identificar a morfologia do ventrículo direito. Os dois ventrículos devem 
aparecer proporcionais sem evidencias de hipertrofia de paredes. Pode haver 
discretas diferenças de tamanho como variante da normalidade. A hipoplasia 
de cavidades esquerdas e a coarctação de aorta são importantes causas de 
desproporção.12  

O septo interventricular deve ser cuidadosamente examinado em toda 
sua extensão. Defeitos do septo podem ser difíceis de ser detectados 
principalmente se menores de 1-2mm e se a posição e tamanho fetais forem 
desfavoráveis.12 

Duas valvas atrioventriculares distintas (tricúspide à direita, mitral à 
esquerda) devem ser vistas abrindo separadamente e livremente. O anel da 
valva tricúspide é inserido no septo interventricular mais próximo do ápice 
cardíaco do que o da valva mitral. Anormalidades no alinhamento das valvas 
atrioventriculares sugerem cardiopatias congênitas como defeito do septo 
atrioventricular.12 
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O ritmo e a frequência cardíaca também devem ser analisados. A 
frequência cardíaca fetal varia entre 120 a 160 batimentos por minuto. Deve-se 
encaminhar para realização de ecocardiograma fetal quando for detectado 
alterações no ritmo e/ou na frequência cardíaca fetal.12 

Anormalidades do sítus devem ser suspeitadas quando o coração fetal 
e/ou estômago não forem visualizados no lado esquerdo. A posição cardíaca 
anormal também pode estar relacionada a hérnia diafragmática ou a alguma 
síndrome compartimental, como adenoma cístico. Posições anormais também 
podem ocorrer secundárias a hipoplasia ou a agenesia pulmonar no feto.12 

2.2.2 Exame cardíaco ampliado 
Se for tecnicamente possível, a avaliação das vias de saída deve ser 

realizada como parte da rotina do exame básico ampliado do coração fetal. A 
visualização das vias de saída aumenta a taxa de detecção para as 
malformações cardíacas maiores se comparada ao exame composto somente 
pelo corte das quatro câmaras. Esses cortes adicionais ao exame cardíaco 
básico servem para identificar anormalidades conotruncais como a Tetralogia 
de Fallot, Transposição dos Grandes Vasos da Base, Dupla Via de Saída do 
Ventrículo Direito e Truncus Arteriosus.12  

No mesmo plano axial do corte das quatro câmaras, o ultrassonografista 
deve levemente mover o transdutor da porção caudal para cranial do feto. Com 
esse leve movimento, o operador pode observar as vias de saída do coração e 
a posição dos três vasos e a traquéia.12 

Nas vias de saída normais do coração, as artérias pulmonar e aorta se 
cruzam, com a aorta posterior à artéria pulmonar. O ultrassonografista pode 
observarː 

- Na via de saída do ventrículo esquerdoː a conexão do ventrículo 
esquerdo com a aorta; a integridade do septo interventricular; as paredes dos 
ventrículos e a mobilidade da válvula aórtica.12 (Figura 2) 
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Figura 2- Corte da via de saída de VE. VE- Ventrículo esquerdo; VD- 
Ventrículo direito; AE- Átrio esquerdo; Ao Asc- Aorta ascendente; Ao- Aorta;    
C- Coluna 
  - Na via de saída do ventrículo direitoː a conexão do ventrículo direito 
com a artéria pulmonar; a bifurcação da artéria pulmonar (diferente do que é 
observado na aorta) e a mobilidade da válvula pulmonar.12(Figura 3) 

- O corte dos três vasos (num plano mais anterior): a relação usual dos 
grandes vasos da base do coração. Apontando para a coluna da esquerda para 
direita visualizam-se, nessa ordem, a artéria pulmonar, a aorta e a veia cava 
superior de tamanhos proporcionais com pequenas variações. Grandes 
desproporções chamam atenção para doenças cardíacas.12(Figura 4) 
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Figura 3- Corte da via de saída de VD. VD- Ventrículo direito; AP- Artéria 
Pulmonar; Ao Asc- Aorta ascendente; VCS- Veia cava superior; Ao Desc- Aorta 
descendente; C- Coluna 

 
Figura 4- Corte dos 3 vasos.  AP- Artéria Pulmonar; Ao- Aorta; VCS- Veia cava 
superior; C- Coluna 

2.2.3 Ecocardiograma Fetal 
O ecocardiograma fetal deve ser obrigatoriamente realizado quando há 

fatores de risco que aumentam a probabilidade de doença cardíaca congênita. 
Porém, uma proporção significativa de casos detectados no pré-natal ocorre 
em pacientes sem nenhum fator de risco ou anormalidades extracardíacas.12  

A avaliação do coração fetal deve ser iniciada pela determinação do 
sítus abdominal, pois as cardiopatias são frequentemente associadas a 
anormalidades do situs abdominal. Para a análise do situs, deve-se determinar 
a lateralidade do feto e no corte transversal abdominal avaliar a posição correta 
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do estômago que normalmente está à esquerda do feto e do fígado que está à 
direita. A aorta descendente está localizada posterior e à esquerda e a veia 
cava inferior está anterior e à direita.14  

No corte das quatro câmaras, além do que é analisado no exame de 
rotina, são avaliadas as valvas através do Doppler colorido e do Doppler 
pulsado. O fluxo sanguíneo através das valvas atrioventriculares (AV) é 
avaliado pelo Doppler colorido para assegurar que ambos os ventrículos são 
preenchidos igualmente na diástole sem regurgitação.14 

Nas vias de saída dos ventrículos direito e esquerdo, além do que é 
analisado no exame de rotina, no ecocardiograma fetal utiliza-se o Doppler 
colorido e o Doppler pulsado. O fluxo sanguíneo através das válvulas 
ventrículo-arteriais normalmente é laminar sem turbulência na sístole sem 
regurgitação na diástole.14 

 No EF, além dos cortes realizados no exame de rotina, através do corte 
longitudinal do feto, são realizados os cortes do arco aórtico, arco ductal e das 
cavas inferior e superior. (Figura 5) 

No corte do arco aórtico observa-se a aorta ascendente a partir da sua 
origem no ventrículo esquerdo, suas ramificações braquiocefálicas (tronco, 
artéria carótida esquerda e subclávia esquerda) e o seu curso ao longo da 
coluna como aorta descendente formando uma imagem em ‘cabo de guarda-
chuva’. As ramificações são melhor visualizadas com o Doppler colorido. Um 
aspecto de ordem prática que deve ser levado em conta é, que se todas as 
estruturas observadas estão normais, é muito improvável que seja identificada 
uma lesão isolada no arco aórtico, como coarctação ou interrupção. Essas 
situações quase universalmente são acompanhadas de alteração nos demais 
cortes ecocardiográficos, como desproporção de tamanho de cavidades, 
diminuição ou aumento do calibre dos grandes vasos e anormalidades 
estruturais, como comunicação interventricular.16 (Figura 6) 
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ECOCARDIOGRAMA FETAL 
Exame cardíaco de rotina 

4 câmaras Via de saída de 
VD 

Via de saída de 
VE 

Corte dos 3 
vasos 

    
+ 

Arco aórtico Arco ductal Corte bicaval 

   

+ Doppler colorido e pulsado 
Figura 5- Representa os cortes principais realizados no Ecocardiograma fetal. 
Nestes são realizados o Doppler colorido e pulsado para melhor avaliação. VD- 
Ventrículo direito; VE- Ventrículo esquerdo; Ao- Aorta; Ao Asc- Aorta 
ascendente; Ao Desc- Aorta descendente; AD- Átrio direito; VCI- Veia cava 
inferior; VCS- Veia cava superior; TBC- Tronco braquiocefálico; ACE- Artéria 
carótida comum esquerda; ASE- Artéria subclávia esquerda; AP- Artéria 
pulmonar; VP- valva pulmonar; DA- Ducto arterioso; APD- Artéria pulmonar 
direita; C- Coluna; P- Posterior; A- Anterior. 
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Figura 6- Corte do arco aórtico. VE- Ventrículo esquerdo; AE- Átrio esquerdo; 
Ao Asc- Aorta descendente; TBC- Tronco braquiocefálico; ACE- Artéria 
carótida comum esquerda; ASE- Artéria subclávia esquerda; P- Posterior; A- 
Anterior. 

O ducto arterioso é um vaso que se continua, a partir da artéria 
pulmonar, cursando posteriormente até encontrar a aorta descendente. 
Diferentemente do arco aórtico, o arco ductal tem um ângulo mais obtuso, 
sendo o canal uma estrutura quase reta, dando o aspecto conhecido como 
imagem em ‘taco de hóquei’.14 (Figura 7) 

 
Figura 6- Corte do arco ductal. AE- Átrio esquerdo; VD- Ventrículo direito; VP-  
valva pulmonar; Ao- Aorta; DA- Ducto arterioso; Ao Desc- Aorta descendente; 
P- Posterior; A- Anterior. 
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 No corte bicaval, observa-se as veia cava superior e a veia cava inferior 
desembocando no AD. Pode-se visualizar o apêndice atrial direito, o que não 
pode ser visto no corte das quatro câmaras.17(Figura 8) 

 
Figura 8- Corte bicaval. AD- Átrio direito; VCI- Veia cava inferior; VCS- Veia 
cava superior; AE- Átrio esquerdo; APD- Artéria pulmonar direita; Ao Desc- 
Aorta descendente; P- Posterior; A- Anterior. 
 Pode ser realizado, ainda, o corte do eixo curto ou paraesternal do 
coração fetal, para melhor visualizar a via de saída do VD, no eixo curto alto; e 
para melhor avaliar as valvas AV, avaliar função ventricular e espessura do 
septo interventricular, no eixo curto baixo.17,18 

2.3 Malformações cardíacas fetais 
O EF viabilizou o estabelecimento de condutas salvadoras para o 

concepto cardiopata, antes e logo após o nascimento. Se o diagnóstico de uma 
malformação cardíaca for confirmado, a conduta terapêutica dependerá do 
local de atendimento, do comprometimento funcional atual, potencial ou 
previsível e da maturidade fetal.19 

Dessa forma, classificamos as cardiopatias fetais em: 
2.3.1 Cardiopatias fetais com comprometimento transitório 
 Hipertrofia miocárdica/septal (HS)- Está associada ao aumento 

dos níveis de insulina da gestante com diabetes gestacional. Após o 
nascimento há regressão espontânea das medidas do septo interventricular 
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normalmente no primeiro mês de vida, podendo ocorrer até os 6 meses de 
vida.20 

2.3.2 Cardiopatias fetais com comprometimento funcional tardio 
Embora possa estar representado por cardiopatias até complexas, não 

costuma trazer sinais de disfunção durante o período intrauterino, não 
mostrando modificações progressivas e não fazendo prever sinais de 
sofrimento cardiológico no período neonatal. Por isso, não altera a conduta 
obstétrica, no que se refere ao momento e ao local do nascimento e tipo de 
parto previsto. Mesmo assim, é importante seu reconhecimento 
ecocardiográfico, pois os pacientes necessitarão de acompanhamento 
cardiológico atento durante e após o 1º mês de vida.19 

Constituem exemplos dessas cardiopatias, aquelas cuja apresentação 
pós-natal é de hiperfluxo pulmonar como: 

 Comunicação interventricular (CIV); 
 Defeito do septo atrioventricular (DSAV); 
 Comunicação interatrial (CIA)- difícil diagnóstico intrauterino, pois 

possui naturalmente o forame oval. Os defeitos tipo ostium primum também 
estão presentes nos DSAV. Estes são facilmente detectados; 

 Persistência do canal arterial (PCA)- virtualmente impossível de 
ser predita no EF, pois o ducto arterioso deve ser pérvio na vida intrauterina 
para a dinâmica da circulação fetal funcionar; 

 Dupla via de saída de VD; 
 Truncus arteriosus; 
 Drenagem venosa pulmonar anômala total não obstrutiva- 

diagnóstico muito difícil pelo EF, pois devido ao baixo fluxo pulmonar na vida 
intrauterina, o grau de sobrecarga das câmaras direitas não costuma ser o 
aspecto mais chamativo; 

 Conexões atrioventriculares univentriculares; 
 Tetralogia de Fallot; 
 Estenose valvar aórtica e a estenose valvar pulmonar não 

graves.19 
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2.3.3 Cardiopatias fetais com comprometimento funcional neonatal 

Essas cardiopatias apesar de complexas e graves, não costumam 
apresentar repercussão funcional significante na vida intrauterina. Entretanto o 
seu diagnóstico pré-natal é mandatório para que seja possível providenciar o 
nascimento em ambiente adequado para o atendimento neonatal, assim como 
planejar as ações terapêuticas imediatas. O reconhecimento deste grupo de 
doenças pelo EF pode representar a linha divisória entre a vida e a morte 
desse concepto.19 

 Cardiopatias com circulação pulmonar dependente do canal 
arterial: 

- Atresia pulmonar; 
- Estenose valvar pulmonar crítica. 
 Cardiopatias com circulação sistêmica dependente do canal 

arterial: 
- Síndrome da hipoplasia do coração esquerdo; 
- Coarctação da aorta (CoAo); 
- Interrupção do arco aórtico. 
 Cardiopatia com circulações pulmonar e sistêmica em paralelo: 
- Transposição dos grandes vasos: 
 Cardiopatia com obstrução do retorno venoso pulmonar: 
- Drenagem venosa pulmonar anômala total infradiafragmática obstrutiva 

- entidade relativamente rara e de difícil diagnóstico pré-natal.19 

2.3.4 Cardiopatias fetais com comprometimento funcional 
intrauterino 

Esse grupo é aquele que tem maior perspectiva de ser beneficiado com 
os avanços das técnicas invasivas de terapêutica pré-natal, já que suas 
manifestações clínicas ocorrem durante a vida intrauterina. 19 

- Anomalia de Ebstein; 
- Estenose aórtica crítica; 
- Malformações complexas com isomerismo esquerdo e bloqueio 

atrioventricular; 
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- Forame oval restritivo. 
2.4 Indicações para a realização do EF (segundo American Heart 

Association)18 
Quando é identificado um ou mais fatores de risco, a gestante deve ser 

encaminhada para a realização do ecocardiograma fetal para melhor avaliação 
do coração fetal. Há muitos fatores que aumentam o risco de CC em fetos. Eles 
estão associados a condições familiares, maternas e fetais (Quadro 2). A 
principal razão que leva ao encaminhamento para a realização do EF é a 
suspeita de anormalidades na estrutura cardíaca na USG obstétrica, cujo 
resultado é um diagnóstico de 40 a 50% de CC nos fetos referidos. Outros 
fatores como doença metabólica materna ou história familiar de CC, que 
também são fatores de risco para encaminhamento, tem entre 5 a 10% de risco 
de diagnóstico de CC.18 

Deve-se lembrar que todos os fetos devem ter pelo menos uma 
avaliação do coração no estudo de rotina durante a gestação realizado pelo 
ultrassonografista.18 
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Quadro 2- Fatores de riscos segundo American Heart Association 
Fatores maternos: 
     - Diabetes Mellitus 
     - Fenilcetonúria 
     - Doença autoimune e autoanticorpo positivo 
     - Uso de medicação (Anticonvulsivante, Inibidor da enzima 
conversora de angiotensina, Ácido retinóico, Inibidor de receptação 
seletivo de serotonina, antagonista da vitamina K, Anti-inflamatório 
não esteroidal) 
     - Consumo de polifenóis 
     - Infecção 
     - Reprodução assistida  
Fatores familiares: 
     - Cardiopatia materna 
     - Cardiopatia paterna 
     - Filho anterior com cardiopatia 
     - Doença/Desordem ou Síndrome com herança Mendeliana 
Fatores fetais: 
     - Cardiopatia suspeita na USG de rotina 
     - Anormalidade extracardíaca na USG de rotina 
     - Arritmia 
     - Cromossomopatia suspeita ou confirmada 
     - Translucência nucal aumentada 
     - Anormalidades no cordão umbilical e sistema venoso 
     - Gemelares monocorionicos  
     - Hidropsia fetal não imune 
 
2.4.1 Fatores Maternos 
2.4.1.1 Diabetes Mellitus 
Diabetes Mellitus (DM) é a uma das complicações obstétricas mais 

comuns, afetando cerca de 3 a 10% das gestantes. Dessas, 20% (ou ≈1% de 
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todas as gestantes) tinham diabetes antes da concepção e são consideradas 
diabetes pré-gestacional.21 O risco de CC fetal nas diabéticas pré-gestacionais 
é 5 vezes maior (3-5%) do que a população geral com risco relativo de 6,22 
para heterotaxia, de 4,72 para truncus arteriosus, de 2,82 para transposição 
dos grandes vasos da base e de 18,24 para defeitos tipo ventrículo único.22 
Estudos mostram que o descontrole glicêmico com níveis de hemoglobina A1c 
(HbA1c) maiores que 8,5% no período pré-concepção aumentam o risco de 
todas as malformações congênitas.18 

A resistência insulínica adquirida no terceiro trimestre ou Diabetes 
Mellitus gestacional (DG) não está relacionada ao aumento do risco de CC fetal 
e sim a presença de hipertrofia miocárdica/septal (HS) nas gestações com 
descontrole da DM.18 

Acredita-se que o desenvolvimento da HS ocorra em decorrência a 
hiperinsulinemia fetal e ao aumento da expressão e da afinidade dos 
receptores a insulina, levando a proliferação e hipertrofia dos miócitos 
cardíacos.23 O grau de hipertrofia está relacionado ao controle glicêmico. Níveis 
de HbA1c maiores de 6% no terceiro trimestre indicam a realização do EF.18 

2.4.1.2 Fenilcetonúria 
Fenilcetonúria materna, se não tratada, pode gerar prole com retardo 

mental, microcefalia, restrição de crescimento e CC. Níveis séricos elevados de 
fenilalanina (>15mg/dL) estão associados a risco de 10 a 15 vezes maior de 
ocorrência de CC. Se a mulher tiver níveis controlados de fenilalanina a abaixo 
de 10mg/dL na pré-concepção ou no primeiro trimestre o risco de CC cai 
drasticamente. O EF está indicado quando os níveis estão acima de 10mg/dL.18 

2.4.1.3 Doença autoimune e autoanticorpo positivo 
A associação de lúpus materno e outras doenças do tecido conectivo 

com bloqueio atrioventricular total (BAVT) está bem definida.24 Fetos podem ser 
afetados em gestantes com sorologia positiva (principalmente anti-Ro/SSA) 
com evidência ou não de sintomas da doença. Em geral, a estrutura do 
coração é normal. A incidência de BAVT fetal nessas gestantes é em torno de 
1 a 5% e sobe para 11 a 19% se ela já tiver um filho prévio com BAVT. O risco 
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aumenta em 9 vezes se essa gestante com esses anticorpos também tiver 
hipotireoidismo.18 

Em relação ao distúrbio de condução, mais de 10 a 15% dos fetos 
expostos ao anti-Ro/SSA com doença no sistema de condução podem também 
desenvolver miocardite, fibroelastose endocardíaca e disfunção das valvas 
atrioventriculares. Há várias formas de prevenção e tratamento dos efeitos 
inflamatórios resultantes da exposição ao anticorpo, por isso o EF deve ser 
realizado no início do segundo trimestre (16-18 semanas) e seriado com 
intervalos de 1-2 semanas até 28 semanas, com avaliação do intervalo PR 
mecânico.18 

2.4.1.4 Exposição a medicação 
2.4.1.4.1 Anticonvulsivante 
Os anticonvulsivantes utilizados em gestantes incluem a carbamazepina, 

fenitoína e valproato. A relação de anticonvulsivantes com CC não está bem 
definida. Um estudo de meta-análise mostrou que 1,8% das gestantes 
epiléticas tratadas com carbamazepina tiveram fetos com malformação 
cardíaca e a proporção é a mesma de quando há a associação com outros 
anticonvulsivantes.25 Dessa forma, a realização do EF pode ser considerada, 
porém a utilidade ainda não está bem esclarecida.18 

 2.4.1.4.2 Litium 
 Estudos mostravam uma associação com malformação cardíaca em 
mais de 8% dos fetos expostos. Porém, estudos mais recentes têm sugerido 
que esse risco não é tão alto quanto estudado inicialmente. Assim, a realização 
do EF pode ser considerada, embora a utilidade ainda não esteja bem 
esclarecida.18 

 2.4.1.4.3 Inibidores da Enzima Conversora de Angiotensina (IECA) 
 A exposição aos IECA no primeiro trimestre está associada a um 
aumento no risco de ocorrência de CC, com 2,9% das crianças expostas 
afetadas.26 Os defeitos mais comuns associados são defeito do septo atrial e 
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persistência do canal arterial, que não podem ser detectados no período pré-
natal. É considerado sensato o encaminhamento para realização do EF.18  

2.4.1.4.4 Ácido Retinóico 
 O ácido retinóico, análogo da vitamina A, é teratogênico e contraindicado 
na gravidez. Malformações cardíacas (predominantemente anomalias de arco 
aórtico e defeitos conotruncal) são relatadas em 8% dos fetos expostos. O EF é 
recomendado se houver exposição.18 

 2.4.1.4.5 Inibidor de Recaptação Seletivo de Serotonina (IRSS) 
 O uso dos IRSS está sendo estudado e os resultados mostram que não 
aumenta o risco de CC associado ao uso da maioria dos IRSS, embora a 
paroxetina seja uma exceção. Estudos mostraram que a exposição a 
paroxetina aumenta a possibilidade de ocorrência de obstrução da via de saída 
do ventrículo direito. O EF é recomendado quando a exposição a paroxetina 
ocorre.18 

 2.4.1.4.6 Antagonista da vitamina K 
 A warfarina e outros derivados cumadinos quando usados no primeiro 
trimestre da gestação estão associados a efeitos teratogênicos. Porém, 
estudos mostraram que não aumenta o risco de cardiopatia. O EF não é 
indicado se a exposição ocorrer.18 

 2.4.1.4.7 Anti-inflamatórios Não Esteroidais (AINES) 
Os AINES são utilizados algumas vezes como agente tocolítico. Mas, o 

Doppler evidenciou constrição ductal em 25 a 50% dos fetos expostos a 
indometacina no segundo trimestre tardio e terceiro trimestre, apesar de ser 
usualmente suave e resolverem com a descontinuidade da droga.27 A 
constrição ductal também pode ocorrer com o uso de outros AINES. EF é 
recomendado se o AINES for utilizado no segundo trimestre tardio ou terceiro 
trimestre. O AINES usado precocemente na gestação foi associado a um 
pequeno aumento no risco de CC. Por isso, o EF pode ser considerado, apesar 
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da sua utilidade ainda não ser bem esclarecida se a exposição ocorrer 
precocemente.18   

2.4.1.5 Consumo de polifenóis 
 A relação entre o consumo materno de polifenóis e a constrição ductal 
no terceiro trimestre de gestação tem sido demonstrado em diversos estudos 
clínicos e experimentais. Acredita-se que o mecanismo básico dessa 
associação seja a ação dos polifenóis sobre a cascata metabólica que resulta 
na síntese das prostaglandinas, inibindo-a da mesma maneira que o fazem os 
AINES.28 

Os polifenóis estão presentes em chás caseiros, chimarrão, chocolate 
amargo, café passado, derivados de uva, laranja, tangerina, frutas vermelhas, 
maçã e óleo de oliva. Em gestantes que ingerem substâncias ricas em 
polifenóis, o EF pode ser considerado.28    
 2.4.1.6 Infecção 
 Focos ecogênicos intracardíacos, ou golf balls (bolas de golfe) são 
pequenas áreas hiperecóicas arredondadas com bordos bem definidas com 
ecogenicidade muito próxima às estruturas ósseas encontradas 
frequentemente próximas ao músculo papilar e às cordas tendíneas. O estudo 
de Nicoloso et al mostra a relação da ecogenicidade do endocárdio fetal com 
toxoplasmose materna.29 No estudo, 75,4% dos fetos de gestantes com 
diagnóstico de toxoplasmose aguda apresentaram áreas hiperecóicas 
distribuídas em ampla área do endocárdio e/ou aparelho valvar e subvalvar, 
imagens bem diferentes das imagens focais classicamente referidas como golf 
ball. No rastreamento pré-natal de CC, o achado ocasional de golf balls 
intracardíacos é considerado por muitos autores uma variante do normal do 
desenvolvimento dos músculos papilares da valva mitral ou das cordas 
tendíneas. Ainda não há estudos que testem se essa hiperrefringência difusa 
pode estar acompanhada de alterações na complacência ou no relaxamento 
ventricular. Dessa forma, o EF pode ser indicado.29  

Devido ao risco de doença estrutural, o EF deve ser realizado se houver 
infecção pela rubéola no primeiro trimestre. A exposição ou a soroconversão 
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associadas a outros agentes virais na gestação não parecem estar 
relacionadas com achados cardíacos anormais na ausência de outras 
alterações ultrassonográficas. Nesses casos, a soroconversão isolada não 
constitui indicação para EF, embora ele deva ser realizado se houver suspeita 
de miocardite ou pericardite.18 

 2.4.1.7 Reprodução assistida 
 O uso de reprodução assistida tem aumentado nas últimas duas 
décadas e há estudos conflitantes quanto à associação dessa tecnologia com 
malformação cardíaca congênita na prole. Estudos recentes mostram que o 
risco aumentado em cerca de 1,1% a 3,3% deve-se provavelmente à influência 
da idade avançada da maioria dessas mulheres, do risco associado a gêmeos 
monozigóticos e à causa desconhecida da subfertilidade dos casais que 
utilizam a fertilização in vitro.30,31 A maioria das malformações associadas são 
defeitos septais ventriculares e atriais que podem ser de difícil detecção na vida 
fetal e têm significância clínica pequena na maioria dos casos. É sensato que 
se solicite o EF nos casos de reprodução assistida.18 

 2.4.2 História Familiar 
 2.4.2.1 Cardiopatia materna 
 O risco de recorrência de CC não-sindrômica e não-cromossômica é 
duas vezes maior quando a mãe for afetada em relação ao pai ou irmãos. O 
risco varia muito conforme o diagnóstico materno e é mais alto nas gestantes 
com heterotaxia ou defeitos do septo AV (DSAV) (risco de ≈ 10 a 14%) e nas 
cardiopatias com estenose aórtica (risco de 13 a 18%). Para a maioria dos 
diagnósticos cardíacos maternos, o risco de recorrência fica em torno de 3 a 
7%. O EF é indicado para gestantes com CC. 18 

 2.4.2.2 Cardiopatia paterna 
 Estudos mostram um risco de 2 a 3% de malformação cardíaca se o pai 
for afetado com CC não-sindrômica. O risco de recorrência para estenose 
aórtica é maior, embora em algumas populações, a válvula aórtica bicúspide 
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tenha se mostrado o mais hereditário dos defeitos. Assim, o EF está indicado 
quando houver CC paterna.18 

2.4.2.3 Filho anterior com cardiopatia  
 O risco de recorrência de malformação cardíaca entre irmão é mais 
baixo do que a dos filhos de pais afetados. O risco de recorrência entre irmãos 
gira em torno de 2 a 6% se os pais não forem afetados. O risco de recorrência 
aumenta se mais de um irmão for afetado. O EF é indicado principalmente se 
mais de um irmão estiver acometido.18  
 2.4.2.4 Parentes de segundo e terceiro grau 
 A recorrência de CC em parentes de segundo e terceiro grau não é bem 
definida, portanto, o EF pode ser considerado.18 

2.4.2.5 Doenças, Desordens, ou Síndromes com Herança 
Mendeliana 

A recorrência em fetos é alta se a gestante tiver o primeiro filho 
acometido com doença com herança recessiva, se um dos pais for portador de 
desordem genética autossômica dominante ou se a gestante apresentar 
alguma síndrome sabidamente associada a alta incidência do fenótipo cardíaco 
(como Síndrome de Alagille, Síndrome de Williams e deleção do 22q11). 
Nesses casos, o EF é indicado.18 

2.4.3 Fatores Fetais 
2.4.3.1 Suspeita de cardiopatia na ultrassonografia obstétrica de 

rotina 
Diversos estudos mostraram a presença de CC em mais de 40% dos 

fetos quando há alteração do corte das quarto câmaras na USG de rotina. O 
acréscimo ao exame de triagem do corte das vias de saída e dos 3 vasos 
aumentou essa detecção. O EF deve ser realizado em todos os fetos com 
suspeita de anormalidade cardíaca notado a USG obstétrica.18 
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2.4.3.2 Suspeita de anormalidade no ritmo ou frequência cardíaca 
fetal 

Raramente taquicardia fetal está associada a CC. Ao contrário, a 
bradicardia resultando em anormalidade na condução AV foi reportada como 
associação com CC em 50 a 55% dos casos. A bradicardia resultando em 
síndrome do QT longo pode se apresentar como bradicardia sinusal leve ou 
bloqueio AV tipo 2:1. O EF é indicado em todos os fetos com suspeita de taqui 
ou bradiarritmia. Quanto ao ritmo, o ritmo fetal irregular como aquele causado 
pela extrassístole atrial é pouco diagnosticado, mas pode preceder arritmias 
malignas se persistir. Assim, é sensato que seja realizado o EF.18 

2.4.3.3 Anormalidades extracardíacas 
A CC pode estar presente em fetos com malformações extracardíacas 

mesmo na presença de cariótipo normal. A incidência de CC na presença de 
mais de uma malformação extracardíaca é em torno de 20 a 45%, dependendo 
da população estudada, do tipo da malformação e da idade gestacional que o 
USG foi realizado. Malformação cardíaca foi observada em 30% das 
onfaloceles, em 20% das atresias duodenais, em 30% das hérnias 
diafragmáticas congênitas, em 5 a 15% das malformações do sistema nervoso 
central e mais de 71% das anormalidades geniturinárias. O EF deve ser 
realizado em todas as crianças com uma ou mais malformações 
extracardíacas.18 

2.4.3.4 Anormalidades cromossômicas suspeitas ou confirmadas 
Se o teste cromossômico fetal revelar mutação, deleção, rearranjo 

genético ou aneuploidia, o risco de anormalidades congênitas é alto, e o EF 
deve ser realizado.18 

2.4.3.5 Translucência nucal aumentada no exame de rotina do 
primeiro trimestre 

A coleção transitória de fluido na região posterior do pescoço em fetos 
humanos na 10ª a 14ª semana de gestação é chamado de Translucência Nucal 
(TN). Quando aumentada, a TN esta relacionada com aumento do risco de 
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aneuploidia e outras malformações. Estudos mostram que o percentil 95 de 
corte é 3.0mm e o percentil 99 de corte como 3.5mm. O risco de CC aumenta 
exponencialmente com o aumento da medida da TN, com risco estimado a 
24% em TN ≥ 6mm e maior que 60% com TN ≥8.5mm. Assim, o EF deve ser 
realizado quando a TN for maior que 3.5mm e é sensato que seja solicitado se 
for ≥3.0mm e <3.5mm.18 

2.4.3.6 Anormalidades no cordão umbilical e sistema venoso 
A presença de artéria umbilical única esta associada ao aumento de 

3,9% na incidência de CC em fetos. Anormalidades do sistema venoso fetal 
ocorrem esporadicamente e estão associadas á malformações cardíacas, em 
particular, agenesia do ducto venoso. Dessa forma, o EF deve ser realizado.18 

2.4.3.7 Gemelares monocorionicos 
Gemelaridade espontânea em humanos ocorre em 1% das gestações, 

porém a incidência esta aumentando com a tecnologia da reprodução assistida. 
Gêmeos monozigóticos cuja divisão celular embrionária precoce resultou em 2 
fetos com genomas idênticos ocorrem em 3 a 4 por 1000 nascidos vivos, 
desses 2/3 são monocorionicos. O risco de CC em gemelares monocorionicos 
é de 2 a 9%, por isso o EF é indicado em todas essas gestações.18 

2.4.3.8 Hidropsia fetal não imune 
Na hidropsia fetal ocorre acúmulo patológico de fluido em mais de 2 

compartimentos fetais, incluindo espaço pleural, pericárdico, cavidade 
abdominal, tegumento ou placenta. O mecanismo do desenvolvimento da 
hidropsia ocorre devido a combinação do aumento da pressão hidrostática, 
diminuição da pressão oncótica, e em alguns, obstrução linfática. 
Aproximadamente 15 a 25% dos fetos com hidropsia não imune tem 
anormalidades cardíacas ou arritmias, por isso o EF deve ser realizado nesses 
fetos. 18  
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3 OBJETIVOS 

 
Objetivo geral:  
 Analisar a prevalência de cardiopatia fetal em gestantes consideradas de 

baixo risco fetal - sem fator de risco, mas que realizaram o exame como 
rotina - e em gestantes com alto risco fetal  

Objetivos específicos: 
 Identificar a cardiopatia com maior prevalência geral e entre os grupos. 
 Associar cardiopatias congênitas encontradas com fatores de risco.  
 Identificar os fatores de risco mais frequentes e que mais se associaram 

a detecção de cardiopatia fetal. 
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4 CASUÍSTICA E MÉTODOS 
 
4.1 Casuística 

Foram coletados dados de 1411 exames de 1340 gestantes que 
realizaram o ecocardiograma fetal. 71 gestantes precisaram repetir os exames 
para melhor visualização do coração fetal, sendo 40 gestantes na Clínica 
Carlos Bitencourt e 31 no Hospital Federal de Bonsucesso. Foram incluídos no 
estudo 1221 dados dos resultados finais de ecocardiogramas fetais. Na Clínica 
Carlos Bittencourt, foram realizados 750 exames sendo destes 229 exames 
apresentavam algum fator de risco. No HFB, 471 gestantes foram submetidas 
ao exame e destas 433 eram consideradas gestação de risco.119 dados foram 
excluídos. (Esquema 1)  

As gestantes foram classificadas como: 
- Baixo risco para cardiopatia fetal, as gestantes que não apresentavam fator 
de risco (materno, familiar ou fetal) para cardiopatia fetal. 
- Alto risco para cardiopatia fetal, as gestantes que apresentavam um ou mais 
fatores de risco para cardiopatia fetal. 

 
Esquema 1- Organograma dos exames selecionados 
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4.2 Tipo de estudo 

Observacional, transversal, retrospectivo. 
 4.3 Local 

A coleta dos dados foi realizada nos setores de cardiopediatria no 
Hospital Federal de Bonsucesso e na Clínica Carlos Bittencourt, situados no 
município do Rio de Janeiro. No Hospital Federal de Bonsucesso são 
realizados ecocardiogramas fetais de gestantes consideradas de alto risco que 
residem no Estado. Na clínica Carlos Bittencourt foram realizados exames 
particulares e conveniados à planos de saúde, a grande maioria como rotina do 
pré-natal.  
4.4 Período 

Foram selecionados os exames realizados no período de junho de 2014 
a junho de 2015.  
4.5 Critérios de inclusão 
 Os dados selecionados continham exames de gestantes que realizaram 
o ecocardiograma fetal com no mínimo 22 semanas de gestação e no máximo 
32 semanas.  
4.6 Critérios de exclusão 
 Foram descartados os dados de 119 gestantes com idades gestacionais 
superiores a 32 semanas; com descrição de fetos com posição de dorso 
anterior, por apresentarem imagens ecocardiográficas de difícil visualização 
devido a sombra acústica; com indicações que não faziam parte dos fatores de 
risco, segundo American Heart Association, como hipertensão arterial 
sistêmica, colecistite, pancreatite, transplante de córnea, mioma, febre 
reumática, nefropatia, prolapso uterino, acidente vascular cerebral prévio, 
plaquetopenia, prematuridade de filho anterior. 
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4.7 Desenho do estudo 
 Os dados foram coletados nos livros ata dos laudos dos 
ecocardiogramas fetais do setor da cardiopediatria na unidade hospitalar de 
referência (HFB) e através do software médico da unidade ambulatorial (Clínica 
Carlos Bittencourt). Nos livros ata e no software são registrados os nomes, as 
datas dos exames, com as observações da data de um retorno, caso 
necessário, com as datas de exames anteriores, as idades das gestantes e 
idades gestacionais conforme USG do primeiro trimestre, as indicações para o 
exame e os resultados dos exames. Normalmente, algumas gestantes 
precisam realizar o exame mais de uma vez para melhor visualização do feto. 
Nesses casos, as fichas médicas para coleta dos dados das pacientes que 
realizaram o exame mais de uma vez foram agrupadas do primeiro ao último 
exame. E, foi registrado no banco de dados o número de vezes que aquela 
gestante fez o exame com o resultado final que foi entregue para a gestante 
para que não fossem repetidos os dados da mesma gestante ao longo da 
pesquisa. Os exames foram realizados através de aparelhos ecocardiográficos 
de alta resolução uni-bidimensional com color-Doppler, aparelhos PHILIPS 
ENVISOR no HFB e GE VOLUSON E na Clínica Carlos Bittencourt com 
transdutor 5-3,3Mhz, por um mesmo médico examinador. Os dados foram 
coletados através de fichas individuais que permitiram obter informações de 
relevância à pesquisa como idade, idade gestacional, indicações e resultados 
dos exames (Apêndice A). 
 Denominamos como pertencentes ao grupo de alto risco as gestantes 
que apresentavam os seguintes fatores de risco: 

a) Idade Materna Avançada; 
Gestantes com idade superior a 35 anos. 
b) Diabetes gestacional (DG); 
Todas as gestantes com descrição de Diabetes Mellitus ou Diabetes 
Gestacional foram incluídas como DG. Não há dados sobre níveis glicêmicos, 
níveis de Hb A1c ou se estavam em uso de insulina, ou quando foi feito o 
diagnóstico. 
c)Suspeita de cardiopatia na USG obstétrica de rotina;  
d)Anormalidades extracardíacas na USG obstétrica de rotina; 
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Gestantes que apresentavam qualquer alteração extracardíaca como 
hidronefrose, hidrocefalia, microcefalia, agenesia de corpo caloso, artéria 
umbilical única, gastrosquise, onfalocele, higroma cístico, agenesia renal, 
hérnia diafragmática, ascite, fenda palatina, polidactilia, estenose de artéria 
renal, pé torto congênito, crescimento intrauterino retardado, encefalocele, 
displasia renal, mielomeningocele e cisto de plexo coróide. 
e)Gemelaridade; 
Todas as gestantes com descrição de gemelaridade. Não há dados sobre o 
tipo de gestação. 
f)Translucência nucal (TN) aumentada; 
Todas as gestantes com TN aumentada. Não há dados sobre medida da TN. 
g)Golf ball ; 
As gestantes que apresentaram Golf ball na USG de rotina foram incluídas 
como fator de risco.  
h)Cardiopatia materna; 
i)Filho anterior com cardiopatia; 
j)Coombs indireto +; 
k)Infecção; 
l)Uso de medicamento; 
m)Arritmia; 
Feto com suspeita de arritmia ou pelo Sonar obstétrico ou pela USG de rotina. 
Não há descrição de quando foi feita a suspeita. 
n)Gestante com doença genética; 
o)Gestante com doença autoimune; 
p)Cromossomopatia; 
 As gestantes com fetos com malformações extracardíacas e com alterações 
cardíacas na USG de rotina e/ou com cromossomopatia suspeita ou 
confirmada foram incluídas como cromossomopatia. 

As gestantes com a indicação de complementar o exame morfológico 
foram consideradas sem fatores de risco. 
4.8 Aspectos éticos 
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 O projeto de pesquisa foi aprovado pelos Comitês de Ética em Pesquisa 
da Universidade Federal Fluminense com o CAAE 51113115.1.0000.5243 e do 
Hospital Federal de Bonsucesso com o CAAE 51113115.1.3001.5253 
(Apêndice B) e autorizado pelo diretor da Clínica Carlos Bittencourt.  
 Foi dispensado o uso do termo de consentimento livre e esclarecido 
(TCLE). A dispensa do uso de TCLE se fundamentou: i) por ser um estudo 
observacional retrospectivo, com emprego apenas de informações, através de 
fonte de dados e informações clínicas disponíveis na instituição sem previsão 
de utilização de material biológico; ii) porque todos os dados seriam 
manejados e analisados de forma anônima, sem identificação nominal dos 
participantes de pesquisa; iii) porque os resultados decorrentes do estudo 
seriam apresentados de forma agregada, não permitindo a identificação 
individual dos participantes; iv) porque se tratava de um estudo não 
intervencionista (sem intervenções clínicas) e sem alterações/influências na 
rotina/tratamento do participante de pesquisa, e consequentemente com riscos 
mínimos ao bem-estar dos mesmos, e v) por se tratava de dados 
retrospectivos, havia a dificuldade ou a impossibilidade de contato com as 
gestantes que realizaram os exames. 

 Os pesquisadores envolvidos no estudo se comprometeram, individual e 
coletivamente, a utilizar os dados provenientes deste, apenas para os fins 
descritos e a cumprir todas as diretrizes e normas regulamentadoras descritas 
na Resolução CNS Nº 466/12, e suas complementares, no que diz respeito ao 
sigilo e confidencialidade dos dados coletados. 
4.9 Análise dos dados 

O método estatístico utilizado foi o teste qui-quadrado para análise das 
diferenças de proporções entre os grupos. Foram realizadas tabulações 
cruzadas entre os fatores de risco e cardiopatias mais frequentes. Foi 
construído um modelo de regressão logística múltipla para cardiopatia fetal 
segundo os fatores associados. Para este modelo foram incluídas as variáveis 
que na análise bivariada apresentaram significância estatística ao nível de 
10%. Foi utilizado o método stepwise. Desta forma, foram obtidos os odds 
ratios (razão das chances) das variáveis explicativas. 
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O critério de determinação de significância adotado foi o nível de 5% e a 
análise estatística foi processada com auxílio dos programas Excel 
e software estatístico STATA versão 6.0® 
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5 RESULTADOS  

Foram avaliados 1221 ecocardiogramas fetais. As gestantes 
apresentavam idade entre 13 a 47 anos, com idade mediana de 32 anos 
(intervalo interquartil 25% - 75% de 27 - 36 anos).  

A prevalência global de cardiopatia fetal do estudo foi de 14,8%. Dentre 
os exames das gestantes de baixo risco a prevalência foi de 7% (39). Nos 
exames que foram realizados nas gestantes consideradas de alto risco foi 
encontrada uma prevalência de 21,5% (142). (Teste do χ2 de 50.28 e p<0,001) 
(Tabela 1) 

Tabela 1 - Prevalência de cardiopatia congênita segundo grupos de 
risco.  
Grupos Total, n % Total com cardiopatia, n % 
Baixo risco 559 45,78 39 6,98 
Alto risco 662 54,22 142 21,45 
Total 1221 100 181 14,82 

 
As cardiopatias mais encontradas no grupo total de gestantes que 

realizaram o ecocardiograma foram comunicação interventricular isolada 
(6,4%), seguida de hipertrofia septal (3,4%) e defeito do septo AV (1,4%). As 
cardiopatias críticas com comprometimento neonatal e intrauterino 
representaram cerca de 2% (Tabela 2). O resultado Golf ball foi considerado 
uma variação da normalidade e incluído nos exames normais. 
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Tabela 2 - Resultados encontrados nas gestantes que 
realizaram o ecocardiograma fetal. (n=1221) 

Resultados encontrados Total, 
n                     % 

Normal 1040 85,18 
Cardiopatias com comprometimento tardio 155 12,69 
    Comunicação interventricular isolada 78 6,39 
    Defeito do septo atrioventricular 17 1,39 
    Hipertrofia septal 41 3,36 
    Displasia ou Insuficiência Tricúspide leve 3 0,25 
    Arritmia  4 0,33 
    Tetralogia de Fallot 5 0,41 
    Restrição ductal  2 0,16 
    Outros* 5 0,41 
Cardiopatias com comprometimento neonatal 20 1,64 
    Transposição dos grandes vasos da base 2 0,16 
    Estenose / Atresia / Hipoplasia pulmonar  5 0,41 
    Síndrome da hipoplasia de cavidades esquerdas 10 0,82 
    Ectopia cordis  2 0,16 
    Hipoplasia de Aorta (Ao) 1 0,08 
Cardiopatias com comprometimento intrauterino 6 0,49 
    Atresia / Displasia grave de Valva Tricúspide (VT) 6 0,49 
Total 1221 100 

*PVCSE (Persistência de veia cava superior esquerda), Derrame 
pericárdico moderado, Truncus arteriosus, hipertrofia ventricular difusa e 
artéria subclávia direita anômala 

 
Os resultados mais encontrados no grupo de baixo risco foram: normal 

(93%), comunicação interventricular (4,5%) e hipertrofia septal (1,6%). Uma 
das gestantes apresentou exames com cardiopatia fetal com comprometimento 
intrauterino com atresia de valva tricúspide com hipoplasia de VD. (Tabela 3). 
No grupo de alto risco, os resultados foram: normal (78,6%); comunicação 
interventricular (8%); hipertrofia septal (4,8%); defeito do septo atrioventricular 
(2%); e, Síndrome da hipoplasia de cavidades esquerdas (1,5%).  
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Tabela 3 - Resultados encontrados nas gestantes de baixo risco. 
(n=559) 
Resultados encontrados Total             % 
Normal 520 93,02 
Cardiopatias com comprometimento tardio 38 6,80 
    Comunicação interventricular 25 4,47 
    Defeito do septo atrioventricular 1 0,18 
    Hipertrofia septal 9 1,61 
    Derrame pericárdico moderado  1 0,18 
    PVCSE* 1 0,18 
    Displasia ou insuficiência tricúspide leve 1 0,18 
Cardiopatias com comprometimento ntrauterino 1 0,18 
    Atresia de Valva Tricúspide 1 0,18 
Total 559 100 

*PVCSE- Persistência de veia cava superior esquerda 
A tabela 4 mostra o motivo dos encaminhamentos para realização dos 

exames. Algumas gestantes apresentavam mais do que uma indicação para 
realizar o exame. Assim a tabela, mostra as indicações que eram fatores de 
risco isolada e fatores de risco que eram associados a outros. 

Os fatores de risco considerados indicações para a realização dos 
exames com maior frequência foram: Idade materna avançada - isolada 
(42,1%); anormalidade extracardíaca na USG - isolada (13,6%); gemelaridade 
(7,1%); diabetes gestacional- isolada (6,1%); suspeita de cardiopatia na USG 
de rotina- isolada (4,2%); e, translucência nucal aumentada e associação de 
diabetes gestacional com idade materna avançada (4%).  

Os fatores de risco que mais apresentaram cardiopatia foram os fatores 
fetais (34%). As indicações que mais resultaram em cardiopatia fetal foram: 
suspeita de cardiopatia na USG de rotina com outros fatores de risco (100%); 
suspeita de cardiopatia na USG de rotina- isolada (89,3%); cromossomopatia 
suspeita ou confirmada (71%); associação de idade materna avançada com 
diabetes gestacional (35%); anormalidade extracardíaca na USG - isolada 
(31%); diabetes gestacional (32%); translucência nucal aumentada (29,6%); e, 
anormalidade extracardíaca na USG com outros fatores de risco (28.6%) 
(Tabela 4). 
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Tabela 4 – Indicações dos encaminhamentos para realização do 
ecocardiograma fetal com suas respectivas prevalências de cardiopatia fetal. 
(n=662) 

Indicações Total, n % Cardiopatia, n % 
Fatores maternos 374 56,50 52 13,90 
     Idade Materna Avançada (isolada) 279 42,15 30 10,75 
     Diabetes Gestacional (DG) 41 6,19 13 32 
     Uso de medicamento*  10 1,51 0 0 
     Infecção**  14 2,11 0 0 
     Mãe com doença genética *** 3 0,45 0 0 
     Idade Materna Avançada + DG○ 26 3,93 9 35 
     Doença autoimune 1 0,15 0 0 
Fatores fetais 244 36,86 84 34,02 
     Cardiopatia na USG○○ de rotina 28 4,23 25 89,29 
     Anormalidade extracardíaca  90 13,60 28 31 
     Arritmia 12 1,81 3 25 
     Gemelaridade 47 7,10 4 9 
     Golf ball 19 2,87 1 5 
     Cromossomopatia  21 3,17 15 71 
     Translucência nucal aumentada 27 4,08 8 29,63 
     COOMBS+ 2 0,30 0 0 
Fatores familiares 31 4,68 1 3,23 
     Cardiopatia materna  19 2,87 0 0 
     Filho anterior com cardiopatia  12 1,81 1 8 
Associação de fatores 12 1,81 5 45,45 
     Cardiopatia materna + DG 1 0,15 0 0      Anormalidade extracardíaca + outro 
fator de risco ∆  7 1,06 2 28,6     Suspeita de cardiopatia na USG de rotina + outro fator de risco ∆∆ 3 0,45 3 100 
Total 662 100 142 21,45 

* As gestantes que foram incluídas no grupo que usaram medicamentos usaram 
durante a gestação fenobarbital, clexane®, atenolol, drogas/álcool, fenitoína, sertralina, ou foi indicada por ser epilética e usar anticonvulsivante não especificado. ** Infecções encontradas nos encaminhamentos: Sífilis/ Hepatite B/ Toxoplasmose/ 
HIV/ Hepatite C *** As doenças genéticas das gestantes eram as Síndrome de Von Vilebrand, Von 
Hippel-lindau e anemia falciforme 
∆ Anormalidade extracardíaca associada a gemelaridade; Translucência nucal aumentada; sífilis; Golf ball; irmão com cardiopatia 
∆∆∆ Alteração cardíaca associada a idade materna avançada, gemelaridade e cardiopatia materna 
○DG- Diabetes Gestacional 
○○USG- Ultrassonografia  

A análise de regressão logística múltipla considerando os fatores de 
risco com maior prevalência de cardiopatia mostrou que os fatores fetais: 
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suspeita de cardiopatia (OR-34.4; P<0,001; 95% CI-16-73.8); alteração 
extracardíacas (OR-3,8; P<0,001; 95% CI-2.3-6.3); e translucência nucal 
aumentada na USG de rotina (OR-4,5; P<0,001; 95% CI-1.9-10.7), e o fator 
materno: diabetes gestacional (OR-5; P<0,001; 95% CI-2.9-8.8) foram os 
fatores de risco com maior relação com cardiopatia fetal.(Tabela 5) 
Tabela 5 - Resultado da regressão logística múltipla considerando a variável 
resposta cardiopatia fetal. 

Variáveis  OR  95% CI  P valor  
Suspeita de cardiopatia na USG de 
rotina  

34.4  16 - 73.8  P<0,001  
Alteração extracardíaca na USG de 
rotina  

3,8  2.3 - 6.3  P<0,001  
Translucência nucal aumentada  4,5  1.9 - 10.7  P<0,001  
Diabetes gestacional 5  2.9 - 8.8  P<0,001  

 
Durante a avaliação das fichas individuais, foram identificados alguns 

casos em que a gestante apresentava idade superior a 35 anos, porém não era 
esse o motivo da indicação para realização do exame. Assim, a tabela 6 mostra 
todas as gestantes com a idade materna avançada que realizaram o exame 
(353) com seus respectivos motivos do encaminhamento e prevalências de 
cardiopatias (68).  

A prevalência de cardiopatia fetal nas gestantes com idade materna 
avançada foi de 17%. As alterações mais encontradas nos exames das 
gestantes com idade superior a 35 foram: Comunicação interventricular (8%), 
hipertrofia septal (5%) e defeito do septo atrioventricular (2,5%), conforme 
apresentado na tabela 7.   

Dentre as gestantes com diabetes gestacional, a prevalência de 
cardiopatia foi de 31,9%. A alteração mais encontrada foi hipertrofia septal com 
26,1% (tabela 8). 
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Tabela 6 - Indicações encontradas nas gestantes com idade superior a 35 anos com suas 
prevalências. (n=353) 
Indicações Total , n                    % Cardiopatia, n % 
Fatores Maternos         
    Idade materna avançada 279 79,04 30 10,75     Idade materna avançada + diabetes 
gestacional 26 7,37 9 35 
Fatores Fetais         
    Suspeita de cardiopatia na USG de rotina  4 1,13 4 100 
    Anormalidade extracardíaca 13 3,68 7 53,85 
    Arritmia 1 0,28 0 0 
    Gemelaridade 11 3,12 1 9,09 
    Cardiopatia Materna 1 0,28 0 0 
    Irmão com cardiopatia 3 0,85 0 0 
    Golf ball 2 0,57 1 50 
    Cromossomopatia  5 1,42 5 100 
    Translucência nucal aumentada 2 0,57 1 50 
    COOMBS+ 2 0,57 0 0 
Fatores Associados             Anormalidade extracardíaca + outro fator 
de risco  2 0,57 0 0     Suspeita de cardiopatia na USG de rotina + outro fator de risco  2 0,57 2 100 
Total 353 100 60 17 

 
Tabela 7 -  Resultados dos ecocardiogramas fetais das gestantes com 
idade superior a 35 anos.(n=353) 
Resultados Total , n                    % 
Normal 293 83,00 
Cardiopatias com comprometimento tardio 59 16,71 
    Comunicação interventricular 28 7,93 
    Defeito do septo atrioventricular  9 2,55 
    Hipertrofia septal 18 5,10 
    Displasia ou Insuficiência de Valva Tricúspide (IT)  leve  1 0,28 
    Tetralogia de Fallot 2 0,57 
    Restrição ductal 1 0,28 
Cardiopatias com comprometimento neonatal 1 0,28 
    Estenose pulmonar crítica 1 0,28 
Total 353 100 
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Tabela 8 - Resultados dos ecocardiogramas fetais das gestantes 
com diabetes gestacional. (n=69) 
Resultados Total , n                    % 
Normal 47 68,12 
Alterados 22 31,88 
     Comunicação interventricular 2 2,90 
     Hipertrofia septal 18 26,09 
     Arritmia 1 1,45 
     Restrição ductal 1 1,45 
Total 69 100 

 
Como algumas indicações apresentavam fatores de risco associados a 

outros, eles foram avaliados separadamente. Dentre as gestantes com suspeita 
de cardiopatia na USG de rotina, a prevalência de cardiopatia foi de 77,8%. As 
cardiopatias mais encontradas foram comunicação interventricular (21%), 
defeito do septo atrioventricular (17%) e Síndrome da hipoplasia das cavidades 
esquerdas (13,5%). Dentre as gestantes com anormalidades extracardíacas na 
USG de rotina, a prevalência de cardiopatia foi de 38,1%. A cardiopatia mais 
encontrada foi Comunicação interventricular (20,3%). 

Foi feito correlação entre as cardiopatias mais encontradas e os fatores 
de risco. Idade materna avançada (isolada) e alteração extracardíaca na USG 
de rotina foram as indicações que mais apresentaram comunicação 
interventricular isolada como resultado com 21,8% e 20,5%, respectivamente. 
Suspeita de cardiopatia na USG de rotina e translucência nucal aumentada 
foram as indicações que mais apresentaram defeito do septo atrioventricular 
como resultado com 21,4% ambas. Diabetes gestacional, idade materna 
avançada isolada e a associação de diabetes gestacional e idade materna 
avançada foram as indicações que mais apresentaram hipertrofia septal como 
resultado com 26,9%, 27,4% e 14,1%, respectivamente.  
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6 DISCUSSÃO 

No estudo atual, diferente dos resultados dos trabalhos com mesmo 
objetivo, a diferença de prevalências de 6% no grupo de baixo risco para 21% 
no grupo de alto risco foi estatisticamente significativa, porém os critérios de 
inclusão nos grupos foram diferentes. No estudo de Batalha et al 7, de 2011, 
em Portugal, que também comparou a diferença de prevalência, ele refere que 
não há diferença significativa entre os grupos de alto e baixo risco. No entanto, 
no seu trabalho, das 705 gestantes estudadas, 89% das gestantes eram 
consideradas com fatores de risco e a diferença foi de 6,8% no grupo de alto 
risco para 0,3% no grupo de baixo risco (p>0,05). Nesse estudo, eles 
consideraram baixo risco as gestantes que eram encaminhadas por motivos 
que não eram concordantes com os critérios de referenciação proposto pela 
Direção Geral de Saúde. Dois outros trabalhos, de Perri 6 e Oskutlu 8, que 
comparam a prevalência entre grupos de alto e baixo risco confirmaram a alta 
prevalência no grupo de baixo risco. Em ambos os estudos, eles consideraram 
baixo risco as gestantes que se auto referenciaram para realizar o exame; que 
tinham uma visualização difícil do coração fetal no exame do segundo trimestre 
da gestação; e as que apresentavam imagem suspeita de cardiopatia no 
exame de rotina. No estudo de Perri et al 6, de 2005, em Israel, a prevalência 
foi de 7% no grupo de baixo risco, sendo que 89% das cardiopatias 
diagnosticadas eram desse grupo. Já no trabalho de Oskutlu et al,8 de 2010, da 
Turquia, a prevalência de cardiopatia no grupo de baixo risco foi de 19% contra 
7% no grupo de alto risco. Como a suspeita de cardiopatia no exame de rotina 
representa uma das condições com maior associação com cardiopatia, a sua 
inclusão como no grupo de baixo risco nesses estudos justifica esses 
resultados. 

As indicações para o EF têm mudado com o tempo. Nos anos 90, a 
maior indicação para o exame era história familiar de CC, diabetes materna e 
arritmia.2 Resultados obtidos por Meyer-Wittkopf et al 32, em 2001, mostram 
que a indicação mais comum foi história de CC na família (44,5%). Em 2004, 
Friedberg et al 33, no seu estudo, reporta como maior indicação história familiar 
de CC (22%) e como segunda indicação diabete materna com 18% e somente 
13% imagem suspeita ao USG de CC. Em 2006, com a padronização da 
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Sociedade Internacional de Ultrassonografia em Obstetrícia e Ginecologia 
(SIUOG) criando as diretrizes com o exame cardíaco "básico" e "básico 
ampliado", houve um aumento na detecção de anormalidades. No estudo de 
Oskutlu et al 8, de 2010, se referenciou mais por fatores familiares com 30% 
das gestantes com história de filho ou feto anterior com cardiopatia seguindo, 
com 19%, as mulheres com suspeita de cardiopatia no exame de rotina. No 
estudo de Clur et al 34, de 2011, o motivo de encaminhamento mais frequente 
era translucência nucal aumentada (32%) seguida de suspeita de anormalidade 
cardíaca (27%). História familiar de cardiopatia representou 15% dos 
encaminhamentos. No estudo de Cha et al 2, em 2012, aproximadamente 
metade de todos os EF foram solicitados devido a alterações cardíacas no 
exame ultrassonográfico de pré-natal (52%), seguido das alterações 
extracardíacas (10%), ou seja, as alterações nas USG de rotina representaram 
aproximadamente dois terços das indicações para realização dos exames. 
Entre os fatores de risco familiares ou maternos, a indicação mais comum foi 
filho anterior com cardiopatia com 6%. Outro estudo que ressalta a importância 
dos fatores fetais é o trabalho de Wright et al 35, de 2014, que também 
demonstrou que 60% das pacientes referenciadas apresentavam imagem 
cardíaca alterada na USG de rotina.  

O nosso estudo, mostrou que no Brasil, ainda, referencia-se mais as 
gestantes para realizar um ecocardiograma fetal devido a fatores maternos, 
com cerca de 57% dos motivos de encaminhamento. Foram referenciados por 
fatores fetais cerca de 37% das gestantes e, destas, somente, 8% por 
alterações cardíacas na USG de rotina e 18% por alterações extracardíacas na 
USG de rotina. Outro estudo realizado, também no Brasil, por Rocha et al 36, 
em 2013, também demonstrou que se referencia mais por motivos maternos. 
Nesse estudo, 67% das pacientes encaminhadas eram por fatores maternos 
(doença metabólica preexistente-30% e idade materna avançada-19%), 
seguido de 33% por fatores fetais. Ou seja, apesar dos fatores fetais se 
mostrarem mais associados a cardiopatia, ainda os fatores maternos são as 
indicações mais frequentes no Brasil. 

A razão da indicação por suspeita de cardiopatia no exame de rotina 
estar sendo cada vez mais frequente é devido a alta relação com a detecção 
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de malformação cardíaca fetal. Todos os estudos recentes, inclusive o nosso, 
demonstraram que a suspeita de anormalidade cardíaca na USG de rotina foi a 
indicação que mais detectou cardiopatia. A detecção foi de 38%37 em estudo 
de 2008, de 68%7 e 43%34 em estudos de 2011, de 52%2 em 2012, de 66%36 e 
59%35 de 2014. Nesses estudos, a segunda indicação com maior relação com 
detecção de cardiopatia também foram fatores fetais (malformação 
extracardíacas37,2, translucência nucal aumentada34, defeito na parede 
abdominal36 e cromossomopatia35). O nosso estudo, obteve resultados 
semelhantes. As gestantes com indicação por suspeita de cardiopatia na USG 
de rotina apresentaram uma detecção de 78%, seguido de 38% nas gestantes 
com anormalidades extracardíacas. 

As gestantes com idade superior a 35 anos, que realizaram o exame em 
nosso estudo, tiveram uma prevalência em torno de 17% de cardiopatia fetal, 
semelhante à prevalência geral do estudo que foi de 14%. No estudo de Rocha 
et al 36, 1,9% das gestantes com idade materna avançada (com número menor, 
de 52 gestantes) apresentava alguma cardiopatia. Nosso estudo vai contra o 
estudo de Batalha et al 7, que diz que o risco de malformações fetais aumenta 
progressivamente com o aumento da idade materna, sobretudo a partir dos 35 
anos. 

Este estudo mostrou que a HS ocorreu em 26% das gestantes com DG, 
resultado semelhante ao estudo de Gonzalez et al 38, onde foi demonstrado a 
HS em 22% das gestantes com diabetes pré-gestacional e nas gestantes com 
aumento da hemoglobina glicada no terceiro trimestre de gestação. Cabe 
ressaltar que no nosso estudo 24% dessas gestantes com HS apresentavam 
idade materna avançada. As gestantes com diabetes gestacional e idade 
materna avançada apresentaram forte relação com a detecção de HS. Diante 
desse novo dado, sugerimos a realização de novos estudos para avaliar essa 
associação. Como nosso estudo foi retrospectivo, não havia como saber os 
níveis de Hb glicada dessas gestantes, o peso dessas gestantes, se estavam 
com glicemia controlada ou mesmo se faziam uso de insulina. 

Em relação aos resultados, no estudo de Li et al 37, foi realizado o EF em 
pacientes de alto risco e as cardiopatias com maior prevalência foram: CIV 
(28%), seguido de defeito do septo atrioventricular (14%) e Tetralogia de Fallot 
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(11%). No estudo de Oskutlu et al 8, foram submetidas ao EF o grupo de alto e 
baixo risco e identificou-se com maior frequência a CIV (17%), seguido de 
defeito do septo atrioventricular (14%) e Síndrome da hipoplasia das cavidades 
esquerdas (11%). Quanto as cardiopatias fetais em grupos de baixo risco, o 
estudo de Hagemann et al 39, de 2004 mostrou uma prevalência global de 
12,5% e foi diagnosticado mais CIV (3,5%), seguida de arritmia (2,5%) e HS 
(1,5%). No nosso trabalho, a prevalência foi de 7% no grupo de baixo risco e 
mais uma vez a CIV com uma frequência maior com 4,5% e HS com 1,6%. No 
grupo de alto risco, CIV, com 8%, continuou sendo a CC mais prevalente, 
seguida de HS (4,8%), defeito do septo atrioventricular (2%) e Síndrome da 
hipoplasia das cavidades esquerdas (1,5). Cabe ressaltar que no grupo de 
gestantes de baixo risco no atual trabalho, uma das gestantes apresentou um 
exame com atresia da VT com hipoplasia de VD. Essa cardiopatia seria 
facilmente visualizada pelo corte das quatro câmaras na USG de rotina 

Uma limitação importante do estudo é o fato de não haver o 
acompanhamento pós-natal dessas gestantes, para avaliar os falsos positivos/ 
negativo e os verdadeiros positivos/ negativos. 
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7 CONCLUSÃO 

Foram encontrados 21% de exames alterados nas gestantes de alto 
risco e 7% nas gestantes que realizaram como rotina. Dessa forma, houve 
diferença estatisticamente significativa entre as prevalências dos grupos. 
Comunicação interventricular foi a cardiopatia com maior prevalência. 

Foi feita a correlação de fator de risco com cardiopatia e concluiu-se que 
há relação entre diabetes gestacional e hipertrofia septal. Os fatores maternos 
foram os fatores de risco mais frequentes como indicação para a realização de 
ecocardiograma fetal, mas os fatores fetais foram os que apresentaram maior 
relação com a detecção de cardiopatia fetal. 

Identificar os fatores fetais através da ultrassonagrafia obstétrica é de 
fundamental importância para detecção de cardiopatia fetal, principalmente, 
pelo fato de haver forte associação entre suspeita de cardiopatia no exame de 
rotina e detecção de cardiopatia fetal. 

Dessa forma, não há necessidade de realização do ecocardiograma fetal 
por cardiopediatras em todas as gestantes, se a ultrassonografia obstétrica for 
realizada de forma cautelosa e sistemática. 
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8 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Ainda, no Brasil, precisamos evoluir muito no sentido da sistematização 
dos exames ultrassonográficos de rotina. Precisamos encaminhar mais por 
fatores fetais, pois esses fatores, mais especificamente a suspeita de 
cardiopatia no exame de rotina, apresentam relação muito forte com a 
detecção de cardiopatia fetal. Cabe ressaltar que cerca de 90% dos defeitos 
cardíacos maiores podem ser detectados no período pré-natal se o exame 
cardíaco ampliado for realizado, permitindo um melhor prognóstico para esses 
conceptos. Portanto, se o exame ultrassonográfico de rotina for realizado de 
forma sistematizada, não há necessidade da realização do ecocardiograma 
fetal como rotina no pré-natal. 
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APÊNDICE A 
 

FICHA MÉDICA 
 

NOME: ________________________________________________________ 
IDADE: _____              IDADE GESTACIONAL: ______ 
Número de vezes que realizou esse exame (    ) Data anterior _______ 
INDICAÇÕES   Rotina           - Fatores maternos:  Hipertensão arterial  Diabetes gestacional  Exposição a agentes comprovadamente cardioteratogênicos, e qual _______________  Idade materna avançada   Outros ____________________________________________________ 
- Fatores familiares  História de cardiopatia congênita na família, quem ______________  Filho anterior com cardiopatia  
- Fatores fetais  Arritmia fetal  USG obstétrica com coração com aspecto anormal  USG obstétrica com malformação extracardíaca  Hidropsia fetal  Translucência nucal aumentada  Amniocentese positiva para cromossopatia  Cromossomopatia suspeita  Gemelaridade  Outros ___________________________________________________ 
RESULTADO: 
  Golf Ball  
  Hipertrofia septal 
  CIV tipo _____________________________________________________ 
  DSAV tipo ___________________________________________________ 
  Arritmia 
  Transposição dos grandes vasos 
  Tetralogia de Fallot 
  Hipoplasia de cavidades esquerdas 
  Displasia valvar qual ___________________________________________ 
  Estenose valvar qual __________________________________________ 
  Outros _____________________________________________________  
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 APÊNDICE B 

 
PARECER DO COMITÊ DE ÉTICA DA UNIVERSIDADE FEDERAL 

FLUMINENSE
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PARECER DO COMITÊ DE ÉTICA DO HOSPITAL FEDERAL DE 
BONSUCESSO 

 



69 
 

 



70 
 

 
 



71 
 

 


