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RESUMO 

 A hipertensão arterial é uma das principais causas de morte materna em 
todo o mundo, principalmente por suas graves complicações cerebrais como a 
eclâmpsia e a hemorragia cerebral. Acredita-se que haja na pré-eclâmpsia uma 
falha na adaptação circulatória esperada na gestação que seria responsável pela 
síndrome clínica. O estudo do fluxo arterial cerebral por ultrassonografia Doppler 
é promissor para um melhor entendimento da fisiopatologia da pré-eclâmpsia e 
dos eventos cerebrais. O principal objetivo do trabalho foi avaliar o fluxo nas 
artérias carótidas comum e interna, e na artéria vertebral na gestação normal, 
estabelecendo valores de referência a serem utilizados em estudos posteriores. 
Além disso, também foram avaliadas possíveis diferenças entre o lado direito e 
esquerdo, a influência da idade gestacional nas medidas de velocidade e dos 
índices de resistência avaliados pelo Doppler, e a influência da idade gestacional 
sobre o diâmetro do vaso. Houve interesse especial no estudo da circulação para 
o cérebro posterior por ser o território mais acometido. Duzentos e vinte e seis  
gestantes sadias entre 20 e 40 semanas de gestação foram examinadas por 
ultrassonografia Doppler. A idade média das gestantes foi de 27,3 anos. As 
variáveis dependentes avaliadas em cada vaso foram: velocidade sistólica 
máxima, velocidade diastólica mínima, índice de resistência, índice de 
pulsatilidade, relação sístole/diástole e diâmetro do vaso. Foram insonadas as 
artérias carótidas comum, interna e a artéria vertebral dos lados direito e 
esquerdo. A análise estatística foi realizada com o programa S-Plus 8.0. Como os 
dados tiveram distribuição normal, possíveis diferenças lado-a-lado foram 
avaliadas pelo teste t pareado de Student, correlação linear e pelos gráficos de 
diferença de Bland-Altman. Possíveis relações das variáveis dependentes com a 
idade gestacional foram avaliadas por regressão linear simples. Também foi 
testada a variabilidade intra-observador. Foi escolhido um nível de significância de 
95% para todas as análises. Como resultado, observamos que apesar de terem 
médias iguais, a baixa correlação e a grande variabilidade dos valores 
encontrados para as variáveis não nos garantem a igualdade entre os lados, de 
modo que o exame deve ser realizado dos dois lados do pescoço. Quanto à 
influência da idade gestacional, nas artérias carótidas observa-se uma diminuição 
dos índices de resistência e das medidas de velocidade ao longo da gestação. O 
mesmo não foi observado nas artérias vertebrais, onde a idade gestacional não 
influenciou os valores encontrados. O diâmetro das artérias carótidas aumentou 
entre 20 e 40 semanas de gestação, enquanto que nas artérias vertebrais isso 
não foi observado. Pudemos concluir que, ao menos no território anterior, a 
resistência ao fluxo cerebral diminui ao longo da gestação, possivelmente pela 
vasodilatação observada. Foram notadas diferenças significativas no Doppler das 
artérias vertebrais. A não observação da alteração de fluxo nas artérias vertebrais 
pode estar associada à pior regulação de fluxo sanguíneo para a região posterior 
do cérebro já descrita anteriormente na população não grávida. 
 
 
 
 
 
 
 



 

ABSTRACT 

 
 Hypertension is a major cause of maternal death worldwide mainly due to 
its severe cerebral complications such as eclampsia and cerebral hemorrhage. It 
is believed that in preeclampsia there is failure in circulatory adaptation expected 
in pregnancy, and it would be responsible for the clinical syndrome. The study of 
cerebral blood flow by Doppler ultrasound is promising for a better understanding 
of the pathophysiology of preeclampsia and its cerebral events. The main 
objective was to evaluate blood flow in the common and internal carotid arteries, 
and the vertebral artery in normal pregnancy, establishing reference values to be 
used in future studies. Moreover, we evaluated possible differences between right 
and left sides, the influence of gestational age in velocity measures and resistance 
indices by Doppler, and the influence of gestational age on the vessel diameter. 
There was particular interest in studying blood flow to the posterior territory of the 
brain, since it is most affected.226 healthy pregnant women between 20 and 40 
weeks of gestation were examined by Doppler ultrasound. Their mean age was 
27,3 years. The dependent variables assessed in each vessel were: peak systolic 
velocity, end diastolic velocity, resistance index, pulsatility index, the systolic / 
diastolic ratio, and vessel diameter. The common and internal carotid arteries, and 
vertebral artery were evaluated on the right and left sides of the neck. The 
software S-Plus 8.0 performed statistical analysis. Because the data had normal 
distribution, paired t test of Student, and the linear correlation plots of Bland-
Altman difference evaluated possible side-to-side differences. Relations between 
the dependent variables and gestational age were evaluated by simple linear 
regression. We also tested the intraobserver variability. We chose a significance 
level of 95% for all analysis. Our results indicate that despite having equal means, 
the low correlation and high variability of values for the variables equality between 
the sides cannot be guaranteed, so that the test should be performed on both 
sides of the neck. The association of gestational age and Doppler parameters was 
observed especially in the carotid arteries.  A decrease of the resistance and 
velocity measurements throughout gestation suggested an increased flow through 
these arteries. The same was not observed in the vertebral arteries, where the 
gestational age did not influence the values found. The diameter of the carotid 
arteries increased between 20 and 40 weeks of gestation, whereas in the vertebral 
arteries that was not observed. We concluded that, at least in the anterior territory, 
resistance to cerebral blood flow decreases during pregnancy, possibly due to the 
observed vasodilation. Significant differences in flow were noted in the vertebral 
artery Doppler exam. Failure to observe this change during pregnancy in the 
vertebral arteries may be associated with poor regulation of blood flow to the 
posterior region of the brain previously described in non-pregnant population. 
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1. INTRODUÇÃO 

 
A mortalidade materna é uma preocupação mundial, um grave problema de 

saúde pública, principalmente nos países em desenvolvimento. A precariedade da 

assistência à gestante nesses países, desde o período antenatal até o puerpério, 

faz com que as mulheres morram de causas hoje consideradas evitáveis1. 

Hemorragia, infecção e hipertensão arterial constituem a tríade de causas diretas 

de óbitos mais importantes. Um cuidado pré-natal de qualidade, com identificação 

de fatores de risco, manejo apropriado das complicações gestacionais e a 

garantia de acesso a um serviço de emergência,diminuiu os óbitos nos países 

desenvolvidos principalmente por hemorragia ou infecção2. No entanto, embora 

muito menor que nos países em desenvolvimento, os eventos adversos 

relacionados à hipertensão arterial continuam matando mesmo nos países mais 

ricos. Nesses países, e no Brasil, a hipertensão arterial é a principal causa de 

morte. Em 2002, 25% das mortes maternas no Brasil tiveram como causa base a 

hipertensão arterial3.  

O fracasso na prevenção das mortes maternas por hipertensão é explicado 

pelopouco conhecimentoda fisiopatologia da doença.A teoria mais aceita hoje 

relaciona a pré-eclâmpsia a uma adaptação hemodinâmica anormal à gravidez. A 

vasodilatação periférica, responsável pela queda fisiológica da pressão arterial, e 

pelo aumento da frequência e do débito cardíaco, parece não acontecer. Estudo  

sugere que a placenta hipóxica liberaria substâncias tóxicas na circulação, que 

teriam efeito deletério no endotélio vascular, resultando em lesão endotelial 

generalizada4. No entanto, o exato mecanismo que explica a adaptação 

hemodinâmica em indivíduos normais e em gestantes hipertensas não é 

completamente conhecido. Um melhor entendimento dessas mudanças é 



 

necessário a fim de melhor controlar a doença e, finalmente, reduzir a 

mortalidade.  

Apesar das nossas incertezas sobre a fisiologia da hipertensão,suas 

consequências são bem conhecidas. O sistema nervoso central é um dos órgãos 

afetados mais importantes na pré-eclâmpsia, uma vez que a eclâmpsia e a 

hemorragia cerebral são as principais causas finais de morte5. Ao mesmo tempo, 

a função cerebral é difícil de ser avaliada já que, ao contrário dos rins ou do 

fígado, não há testes simples de laboratório que relatem seu estado ou que 

consigam predizer suas complicações. Técnicas de imagem, como tomografia 

computadorizada ou ressonância magnética, muitas vezes não estão disponíveis, 

ou utilizam contrastes venosos com possível contraindicação na gestação. Esta 

dificuldade em avaliar o cérebro provavelmente contribui para o pouco 

conhecimento de sua função em gestantes normais e em hipertensas. No entanto, 

novos métodos, tais como a ultrassonografia Doppler, estão sendo estudados e 

fornecendo informações importantes sobre sua função.  

A artéria carótida interna é responsável pelo suprimento de sangue arterial 

para os territórios anterior e médio do cérebro, através da artéria cerebral anterior 

e da artéria cerebral média. A artéria vertebral, através da artériacerebral 

posterior, fornece sangue arterial para o cérebro posterior6. A circulação cerebral 

é finamente regulada, sendo um dos mecanismos mais importantes a 

autorregulação. Ela provoca vasoconstrição, quando há aumento da pressão 

arterial, e vasodilatação quando a pressão diminui, mantendo um fluxo constante 

em uma ampla gama de variação da pressão arterial7. No entanto,o fluxo para o 

cérebro posterior não parece ser tão bem regulado quantoo fluxo nos vasos 

oriundos das artérias carótidas. A maioria dos eventos cerebrais na hipertensão, 

incluindo sintomas de iminência de eclâmpsia, convulsões e hemorragia, é mais 



 

frequente no território posterior, indicando uma possível falha nos mecanismos 

reguladores dofluxo sanguíneo8.  

Pouco se sabe sobre a regulação do fluxo cerebral durante a gravidez. Até 

a presente data, dois vasos foram mais estudados: a artéria oftálmica e a artéria 

cerebral média. O estudo destas duas artérias fornece dados sobre o fluxo 

sanguíneo para o território anterior do cérebro. O Doppler da artéria oftálmica, por 

ela ser um ramo da artéria carótida interna, funciona como uma janela para a 

observação de fenômenos cerebrais. Já o fluxo pela artéria cerebral média (ACM) 

faz uma avaliação direta do fluxo cerebral pelo Doppler transcraniano, apesar de 

algumas limitações técnicas.Segundo a maioria dos autores, ao longo da 

gestação normal há aumento de fluxo cerebral, os índices de resistência medidos 

pelo Doppler na ACM diminuem, possivelmente pela vasodilatação cerebral9,10,11. 

Já na pré-eclâmpsia, com aumento da pressão arterial, seria esperada uma 

vasoconstrição para proteção do sistema nervoso central do hiperfluxo. Acredita-

se que o endotélio lesado não teria capacidade de se adaptar. A lesão endotelial 

e a hiperperfusão cerebralparecem ser ao menos parcialmente responsáveis 

pelos eventos cerebrais adversos observados na pré-eclâmpsia grave12. 

Uma avaliação mais abrangente da circulação materna é de suma 

importância para um melhor entendimento da resposta adaptativa hemodinâmica 

materna, para que as alterações relacionadas às síndromes hipertensivas da 

gravidez possam ser mais bem estudadas. A despeito dos diversos estudos sobre 

o fluxo na artéria oftálmica e na ACM, o fluxo carotídeo e overtebral, que são 

responsáveis por toda a irrigação cerebral, ainda não haviamsidoavaliados. 

Houve uma expectativa especial em relação ao fluxo para o território posterior,que 

foi avaliado pelo Doppler das artérias vertebrais. A leucoencefalopatia posterior 

reversível (LEPR) é uma condição clínico-radiológica bem reconhecida hoje. Seus 



 

principais sinais e sintomas clínicos, que incluem cefaleia, confusão mental, 

alterações visuais e convulsão, também são observados na eclâmpsia. Ou seja, 

os sinais e sintomas observados na pré-eclâmpsia grave refletem o 

comprometimento do território posterior.  A fisiopatologia da LEPR ainda está sob 

investigação, com duas hipóteses opostas. A teoria mais popular sugere que a 

hipertensão em um endotélio lesado ultrapassa os limites da autorregulação, 

levando a vasodilatação, edema cerebral e lesão por hiperperfusão13.  

A proposta do presente estudo foi a de realizar uma avaliação mais 

completa da circulação cerebral na gestação normal, estabelecendo valores de 

referência para o fluxo sanguíneo pelas artérias carótida comum, carótida interna 

e vertebral por ultrassonografia Doppler.Os valores de referênciaencontradosna 

gestação normal poderão ser comparadoscom ode gestantes hipertensas em 

estudo posterior. Em seguida,ainda, talvez seja possível predizer tanto a pré-

eclâmpsia, quanto suas graves complicações cerebrais, como a eclâmpsia e a 

hemorragia cerebral. Pela prevalência e gravidade desses eventos, a 

possibilidade de detectar pacientes mais suscetíveis a esses agravos e impedir 

que eles aconteçam terá um grande impacto na redução da mortalidade materna 

em todo o mundo. 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1. O IMPACTO DA PRÉ-ECLÂMPSIA/ECLÂMPSIA NO 

BRASIL E NO MUNDO 

  

Toda morte materna é uma tragédia. Mais de meio milhão de mulheres 

ainda morrem a cada ano de causas relacionadas à gestação, sendo que 99% 

dessas mortes acontecem nos países em desenvolvimento1. Em alguns, 

complicações da gravidez e do parto constituem a maior causa de óbito em 

mulheres em idade reprodutiva. O cuidado da mulher durante sua gestação e 

puerpério foi por séculos negligenciadoem todo o mundo, vistocomo um assunto 

doméstico, delegado a familiares e parteiras. Somente no século XX o bem-estar 

da mulher e de seu recém-chegado filho foi reconhecido comoum importante 

problema de saúde pública com grande repercussão para a sociedade, o que 

gerou a implementação de medidas para redução do risco gestacional,que se 

baseiam fundamentalmente emuma assistência pré, peri e pós-natal de 

qualidade1.  

Embora um melhor cuidadocom agestante tenha contribuído para a redução 

das mortes maternas nos países desenvolvidos, pouco se avançou nos países de 

baixa renda. A Organização Mundial da Saúde (OMS) impôs uma meta de 

redução da taxa de mortalidade materna (óbitos relacionados à gravidez, ao parto 

ou ao puerpério, divididospelo número de nascidos vivos) em três quartos,de 1990 

a 2015, objetivo ainda desafiador para muitos países2. A estatística no Brasil é 

falha, mas a taxa de mortalidade materna é considerada alta. Em 2006, o número 

oficial do Ministério da Saúde foi de 77,2 mortes por 100.000 nascidos vivos3 



 

(Tabela 1). Em alguns países da África e da Ásia,a mortalidade materna ainda é 

100 a 200 vezes maior que na Europa ou nos Estados Unidos. O Canadá tem taxa 

muito baixa, 3,6 a cada 100.000 nascidos vivos em 1995, mas alguns países da 

África têm taxa de 1.000 mortes por 100.000 nascidos vivos14. As mulheres em 

países industrializados têm risco médio de morrer por causas relacionadas à 

gestação ao longo da vida (calculada como o número médio de gestações 

multiplicado pelo risco associado a cada gestação) entre 1 a cada 4.000 e 1 a 

cada 10.000 gestações. Já em alguns países em desenvolvimento,o risco para as 

mulheres está entre 1 a cada 15 e1 a cada 50 gestações15. Essa grande 

disparidade indica como o direito à saúde do binômio mãe-filho está longe de ser 

atingido. 

 

 

 

Tabela 1: Número de óbitos maternos por 100.000 nascidos vivos segundo região. Brasil, 

2000-2006 

 

Fonte: Ministério da Saúde, 20083. 

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Brasil 52,4 70,9 75,9 73,0 76,1 74,7 77,2 
Região Norte ... ... ... ... ... ... ... 
RegiãoNordeste ... ... ... ... ... ... ... 
RegiãoSudeste 49,6 47,6 49,0 43,2 45,5 43,4 50,7 
Minas Gerais ... ... ... ... ... ... ... 
Espírito Santo 44,5 24,5 43,6 37,4 65,7 53,4 64,1 
Rio de Janeiro 76,0 71,4 74,1 68,0 69,6 63,2 75,1 
São Paulo 40,1 40,6 40,1 34,2 34,8 35,4 40,8 
RegiãoSul 53,4 52,7 57,6 51,6 59,0 55,1 56,7 
Paraná 68,5 65,2 57,5 42,6 69,5 66,1 61,9 
Santa Catarina 36,9 42,0 45,5 52,9 43,3 33,1 42,8 
Rio Grande do Sul 47,0 45,5 64,4 60,3 56,8 55,7 59,4 
Região Centro-Oeste 36,2 54,1 59,5 48,0 63,1 55,0 63,8 
MatoGrosso do Sul 37,1 82,4 87,7 79,0 84,2 70,0 83,5 
MatoGrosso ... ... ... ... ... ... ... 
Goiás ... ... ... ... ... ... ... 
Distrito Federal 35,4 29,9 34,9 21,7 43,9 41,4 46,5 



 

 

 São três grupos principais de causa de morte materna direta: hemorragia, 

infecção e hipertensão. Aqui também ficam evidentes as diferenças entre os 

países com maior e menor renda. Ao assegurar o acesso da gestante a um bom 

cuidado pré-natal, perinatal e pós-natal, e a um serviço de emergência quando 

necessário, os países desenvolvidos diminuíram substancialmente as mortes 

como um todo, mas principalmente aquelas por hemorragia e infecção,quesão na 

maioria das vezes consideradas como causas evitáveis de morte16. No entanto, a 

prevenção das mortes por hipertensão arterial ainda é um desafio até mesmo para 

essespaíses.  

  A hipertensão é comum na gestação; aproximadamente 10% das mulheres 

terão sua pressão arterial acima do normal em algum momento antes do parto. A 

pré-eclâmpsia (PE) acomete 2 a 8% das gestações e é definida pela presença de 

hipertensão e proteinúria,com aparecimento após a vigésima semana de 

gestação17. É uma desordem multissistêmicaque pode acometer os rins, o fígado, 

o cérebro e o sistema de coagulação. O acometimento da função placentária tem 

repercussões fetais com restrição do seu crescimento, prematuridade e até  morte. 

As complicações maternas mais graves são mais raras e incluem eclâmpsia 

(crises convulsivas), acidente vascular cerebral, síndrome HELLP (aumento das 

enzimas hepáticas, hemólise e plaquetopenia) e coagulação intravascular 

disseminada. Essas complicações estão associadas a aumento de risco de morte 

materna, com destaque para as manifestações cerebrais,que são as principais 

causas finais de morte por hipertensão5. 

  A eclâmpsia é rara na Europa, com 2 a 3 casos a cada 10.000 

nascimentos1. É mais comum nos países em desenvolvimento,com incidência 

estimada em 16 a 69 casos a cada 10.000 nascimentos. Embora rara, a eclâmpsia 



 

causa mais de 50.000 mortes maternas por ano, sendo 99% delas nos países em 

desenvolvimento16. Porém, a proporção de mortes maternas diretas associadas a 

PE/eclâmpsia é similar nos dois grupos de países.  Além de morte, a PE está 

associada a morbidades graves como insuficiência renal, cegueira, acidente 

vascular cerebral, insuficiência hepática e coagulopatias,que frequentemente 

necessitam de cuidado intensivo. Dificuldade de acesso a tratamento intensivo e a 

qualidade da assistência explicam em grande parte a maior mortalidade por 

eclâmpsia em países em desenvolvimento (3 a 5%) em relação aos países 

desenvolvidos (1%)18,19. 

  A situação na população brasileira se assemelha àde outros países em 

desenvolvimento. A hipertensão é a principal causa de morte, sendo responsável 

por até 25% dos óbitos diretos3.Estudo sobre mortes maternas relacionadas às 

complicações da hipertensão arterial, no período de 1995 a 1999, realizado no 

município de São Paulo, identificou falhas no atendimento às mulheres, entre as 

quais: planejamento familiar deficiente; assistência pré-natal inadequada e 

ineficiente; falta de vaga no serviço hospitalar; deficiência de estrutura dos 

hospitais, acarretando precariedade no atendimento às gestantes com hipertensão 

e complicações decorrentes deste agravo20. No referido estudo, 142 mulheres 

morreram por hipertensão,de um total de 609 óbitos. A pré-eclâmpsia/eclâmpsia 

liderou as causas de morte por hipertensão com 99 casos, e 43 foram devido à 

hipertensão sistêmica ou crônica na gestação. A taxa de mortalidade por pré-

eclâmpsia/eclâmpsia em outro estudo do Paraná foi superior à encontrada para o 

município de São Paulo21. A eclâmpsia foi a causa final de morte em 

aproximadamente 40% dessas gestantes em ambos os estudos. Da mesma 

forma, no município do Rio de Janeiro a hipertensão tem sido a principal causa de 

óbito materno nos últimos anos (Figura 1). 



 

 

 

 

Figura 1 : Óbitos maternos no município do Rio de Janeiro por causa 

 

Fonte: Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil, 200822 

 

  Uma importante causa direta de morte na eclâmpsia é a hemorragia 

cerebral. Apesar da incidência real de mulheres que são acometidas por 

hemorragia cerebral ser provavelmente subestimada, já que nem todas as 

pacientes com eclâmpsia são submetidas a um exame de imagem como 

ressonância magnética ou tomografia computadorizada, a estatística mais 

aproximada é fornecida por um grande estudo populacional norte-americano, 

envolvendo 6.969.553 partos,em um período de 10 anos. Foram identificadas 423 

pacientes que tiveram hemorragia cerebral. Destas, 117 (27,7%) tinham 

diagnóstico de pré-eclâmpsia/eclâmpsia, que corresponde a 0,05% de todos os 

215.697 casos de pré-eclâmpsia/eclâmpsia. A mortalidade nesse grupo de 
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hemorragia cerebral foi de 30%, de forma que 35 mulheres morreram emuitas 

outras tiveram sequelas permanentes23. 

  Conclui-se que há dificuldades enfrentadaspor todo o mundo no manejo da 

hipertensão arterial na gestação, mas a assistência médica prestada às mulheres 

brasileiras está longe do ideal. Uma equipe multiprofissional treinada e capacitada; 

disponibilidade de equipamentos e infraestruturalaboratorial adequados ao 

diagnóstico e tratamento dos casos de pré-eclâmpsia/eclâmpsia e das gestações 

de alto risco, em geral, são indispensáveis. A oferta de atenção qualificada 

aparece como um componente essencial para a redução das mortes20. Hoje, essa 

atenção ainda se baseia na identificação de fatores de risco e no diagnóstico 

precoceafim de que essas graves complicações sejam evitadas. Infelizmente, o 

problema no mundo todo decorre da nossa incapacidade de agir de forma 

significativa na prevenção da doença e das suas complicações.  

 

2.2. ASSISTÊNCIA À GESTANTE COM PRÉ-

ECLÂMPSIA/ECLÂMPSIA 

 
 
  A boa assistência antenatal pressupõe que desde o primeiro contato com o 

pré-natalista os fatores de risco para pré-eclâmpsia sejam pesquisados, dada sua 

elevada prevalência na gestação (Tabela 2). Alguns marcadores de risco são 

identificados já na primeiraconsulta de pré-natal, sendo os mais importantes a PE 

prévia ea síndrome anticorpo-antifosfolipídeo (SAA)24. 

Tabela 2: Marcadores de risco para pré-eclâmpsia no primeiro trimestre* 

Demográficos Antecedentes Gestação atual 

Idade materna 
>40 anos 

 PE anterior 

 Síndrome anticorpo-antifosfo-

 Gestação múltipla 

 Primiparidade 



 

lipídeo 

 Comorbidades: HAS crônica, 
doença renal ou proteinúria 
prévia, DM preexistente 

 Obesidade (IMC≥35 kg/m2) 

 História familiar de pré-eclâm-
psia (mãe ou irmã) 

 Intervalo intergestacional 
≥10 anos. 

 PAs na primeiraconsulta 
≥130 mmHg e/ou PAd ≥80 
mmHg 

Etnia:  
nórdicas, negras, 
sul-asiáticas 

 Nãofumantes 

 Trombofilias hereditárias 

 Hipertrigliceridemiapré-gesta-
cional 

 História familiar de doença 
cardiovascular em jovens 

 Uso de cocaína e anfetaminas 

 Intervalo interpartal<2 anos 

 Reprodução assistida 

 Parceiro novo 

 Ganho de peso excessivo 

 Infecção na gestação  

* Os marcadores de maior importância estão marcados em cinza. As mulheres com risco 
aumentado e que podem ser encaminhadas a unidade de alto risco são aquelas com um 
fator de risco cinza ou dois brancos 
 
 

  Alguns marcadores de risco são identificados no segundo trimestre e estão 

descritos na Figura 2. Como não há um teste único capaz de prever a pré-

eclâmpsia, os fatores de risco devem ser pesquisados e, a princípio, quanto maior 

o numero de marcadores, maior o risco24. 

 

Figura 2: Marcadores de risco para pré-eclâmpsia no segundo trimestre 

 

   

• PAd ≥ a 110 mmHg antes de 20 semanas

• PA média ≥ 85 mmHg ou PAs ≥ 120 mmHg no 2º trimestre

Aumento da pressão arterial

• Diminuição do PAPP-A no 1º trimestre

• Aumento do Beta-HCG ou da alfafetoproteína no 2º trimestre

Rastreio bioquímico alterado

• Incisura diastólica bilateral com índice de resistência (IR) médio > 0,55

• Incisura diastólica unilateral com IR médio > 0,65, ou sem incisura com IR 
médio > 0,70

Fluxo nas artérias uterinas alterado

• Níveis plasmáticos > 6 mg/dL

Aumento do ácido úrico



 

  A identificação desses marcadores orienta a assistência pré-natal a ser 

oferecida às gestantes, porém poucos são os recursos com eficácia comprovada 

para prevenção da doença. Aquelas classificadas como de baixo risco para PE 

devem ser estimuladas a se absterem da ingesta de álcool, a praticarem 

exercícios físicos, ao uso de ácido fólico desde o período pré-concepcional, e a 

cessação do fumo. Essas medidas têm outros efeitos benéficos na gestação. 

Algumas intervenções não são recomendadas,como a suplementação com zinco,  

magnésio, vitaminas C e E, a restrição de sal, a restrição de calorias para aquelas 

com sobrepeso ou a administração de aspirina.  

  Já as pacientes com risco alto para PE se beneficiam comprovadamente 

da administraçãode aspirina e suplementação de cálcio. Uma recomendação de 

maior repouso no terceiro trimestre, com diminuição da carga horária de trabalho, 

também parece ter benefício. As outras recomendações feitas para o grupo de 

baixo risco se mantêm aqui24.  

  O diagnóstico de pré-eclâmpsia se baseia em medidas seriadas da pressão 

arterial e na pesquisa de proteinúria. Segundo o protocolo canadense, a pressão 

arterial diastólica (PAd) maior que 90 mmHg em duas ocasiões, aferida no mesmo 

braço, define a hipertensão na gestação. O aumento da PA sistólica (PAs) isolado 

impõe a necessidade de observação clínica quanto ao aumento da PAd. A 

hipertensão é grave quando a PAs é maior ou igual a 160 mmHg e/ou a PAd é 

maior ou igual a 110 mmHg. Quanto àproteinúria, esta pode ser diagnosticada por 

fita e deve ser confirmada pela quantificação na urina de 24 horas que é 

considerado o padrão ouro17. Existem outras manifestações clínicas associadas a 

PE que incluem 

 Hipertensão e proteinúria 

 Cefaleiaintensa e persistente 



 

 Dor epigástrica recente e persistente 

 Alterações visuais como borramento, diplopia ou escotomas 

 Vômitos 

 Início súbito de sudorese nas mãos, face ou pés 

 Hiper-reflexia 

 Aumento da creatinina sérica >1,2 mg/dL 

 Contagem de plaquetas <100.000/mm3 

 Evidência de anemia hemolítica microangiopática 

 Aumento das enzimas hepáticas 

 

  Os sinais e sintomas associados à hipertensão arterial e à proteinúria 

muitas vezes indicam uma maior gravidade,mesmo que os níveis pressóricos não 

estejam tão altos. O acometimento é multissistêmico,sendo os principais órgãos 

afetados o sistema nervoso central, os rins, o fígado, o sistema respiratório, além 

da placenta e, consequentemente, o feto.   

  Não há tratamento específico para a PE. Sendo a gestação a causa 

primária de todo o processo, a antecipação do parto é a melhor opção terapêutica. 

A decisão do momento ideal de interromper a gestação deve ser discutidacaso a 

caso, levando-se em conta a prematuridade e o estado clínico materno e fetal. O 

parto não dispensa vigilância constante já que todas as complicações clínicas 

podem se manifestar no puerpério.  Apesar de não ter cura durante a gestação, 

medidas para evitar as complicações são muito importantes na redução da 

morbimortalidade materna. As convulsões eclâmpticas são evitadas pela metade 

com sulfato de magnésio, que também é o anticonvulsivante de escolha para o 

controle das crises. É uma droga de baixo custo que deve estar disponível em 

todos os países18.  

  A falta de opções terapêuticas e a manutenção de altos índices de 

morbimortalidade,mesmo nos países desenvolvidos,expõemas lacunas no 



 

conhecimento da doença. Alguns avanços importantes estão sendo feitos sobre a 

etiologia da PE. Sua relação com uma placentação anormal, liberação de 

substâncias tóxicas na circulação, lesão endotelial, e falha na adaptação 

hemodinâmica observada na gestação impulsionam pesquisas sobre a 

hemodinâmica materna tanto na gestação normal quanto na pré-eclâmpsia. A 

comprovação de alteração de fluxo para os órgãos-alvo pode abrir um novo 

caminho na prevenção das complicações e na redução dos óbitos maternos.  

 

2.3. ADAPTAÇÃO HEMODINÂMICA NA GESTAÇÃO 

NORMAL E NA PRÉ-ECLÂMPSIA 

 

Mudanças importantes no aparelho cardiovascular são esperadas na 

gestação. Elas começam logo após a concepção e têm o objetivo de assegurar o 

bem-estar da paciente e o crescimento e desenvolvimento adequados do feto. 

Entre elas está incluída uma queda na pressão arterial,a despeito do aumento do 

volume plasmático e do débito cardíaco25. O volume plasmático aumenta 

gradualmente a partir da sextaa oitavasemanas até um máximo em torno da 32a 

semana, correspondendo a um aumento de aproximadamente 45%. A massa 

eritrocitária também aumenta, porém não na mesma proporção que o volume 

circulatório, de forma que há hemodiluição com diminuição da viscosidade 

sanguínea. Essa diluição do sangue teria um efeito protetor em relação a eventos 

tromboembólicos na gestação e permitiria uma melhor perfusão placentária26.   

Os rins parecem ter papel importante nessa adaptação hemodinâmica. O 

aumento do volume plasmático é precedido por aumento do fluxo sanguíneo renal 



 

e da taxa de filtração glomerular, e pode ser induzido por uma redução da 

resistência pré e pós-glomerular27. Assim, a expansão plasmática e o maior débito 

cardíaco parecem ser iniciados por uma diminuição do tônus vascular. Além disso, 

a ativação do sistema renina-angiotensina-aldosterona (RAA) resulta no aumento 

do volume de fluido corporal total, que por sua vez torna a adaptação do tônus 

vascular ainda mais importante28.    

Os mecanismos envolvidos nessa regulação do tônus vascular têm sido 

objeto de muitos estudos e hoje já temos alguns achados importantes, como o 

papel do endotélio e das substâncias vasoativas que o regulam.  Destacam-se 

como responsáveis pela vasodilatação o óxido nítrico e as prostaglandinas 

vasoativas. Na gestação, tanto a prostaglandina quanto o tromboxano estão 

aumentados nos tecidos feto-placentários e na mãe, com efeito dominante da 

prostaglandina, vasodilatadora, sobre o tromboxano, vasoconstritor.No entanto, 

sozinhas essas substâncias não conseguemexplicar a regulação do tônus 

vascular29.  Desde o trabalho de Furchgott e Zawadsky,em 198030, a integridade 

do endotélio tem sido aceita como essencial para essa regulação, e em 1987 o 

óxido nítrico foi identificado como o fator relaxante derivado do endotélio31. Sua 

ação parece estar aumentada em alguns estados normais ou patológicos, como 

na gestação e na cirrose32. Além disso, estudos experimentais sugerem uma 

atividade basal permanente do óxido nítrico na vascularização útero-placentária e 

feto-placentária humana29. 

A disfunção endotelial tem sido responsabilizada pelas desordens 

hematológicas e hemodinâmicas da doença pela observação da manutenção da 

sensibilidade anormal a vasopressores como a angiotensina, da reversão do 

estado de vasodilatação e da ativação da coagulação33. Na pré-eclâmpsia, as 

artérias espiraladas não seriam remodeladas adequadamente e o volume da 



 

circulação útero-placentária ficaria reduzido34. A placenta hipóxica liberaria 

substâncias na circulação materna, como TNF-α, interleucina-1 (IL-1), que 

mediariam uma resposta que resultaria na disfunção endotelial generalizada e 

manutenção do estado de vasoconstrição35. Além disso, haveria diminuição da 

prostaciclina e do óxido nítrico,que também favoreceria a vasoconstrição.   

Embora pouco se tenha demonstrado essa teoria em órgãos específicos, 

ela foi bem avaliada no sistema renal. O aumento do fluxo glomerular esperado é 

responsável por uma das mudanças adaptativas mais importantes,que é a 

expansão plasmática. A vasoconstrição renal parece impedir a expansão volêmica 

adequada e predispor a pré-eclâmpsia36. Por outro lado, o SNC ainda não foi tão 

bem avaliado, e a própria regulação do fluxo cerebral é menos compreendida.  

 

2.4. FISIOPATOLOGIA DAS COMPLICAÇÕES  

NEUROLÓGICAS DA PRÉ-ECLÂMPSIA 

 

 A fisiopatologia das manifestações cerebrais é difícil de ser avaliada por 

dificuldades técnicas de se examinar o cérebro,seja por métodos de imagem ou 

histopatológicos. O estudo histopatológico da eclâmpsia, por exemplo, só pode 

ser realizado em autópsias. Já os dados hemodinâmicos são avaliados de 

pacientes que sobreviveram, de forma que estabelecer uma relação confiável 

entre esses dados muitas vezes não é possível. As autópsias descrevem que em 

60% dos casos de eclâmpsia existe hemorragia cerebral37.  Outras lesões 

importantes são as hemorragias corticais em petéquias, que se formam em linhas 

de 2 a 4 cm que correm radialmente no córtex,principalmente no lobo occipital, 



 

além de edema subcortical, áreas hemorrágicas na substância branca, e 

numerosos pequenos infartos corticais37. 

 Existem duas teorias que tentam explicar os fenômenos neurológicos da 

pré-eclâmpsia, ambas tendo como base a lesão endotelial, porém diferindo na 

resposta adaptativa. A primeira, baseada na aparência angiográfica de 

estreitamentos segmentares focais sugestivos de vasoconstricção da circulação 

cerebral na PE grave, sugere que como resposta à hipertensão grave haveria 

uma regulação cerebral excessiva ao vasoespasmo. A diminuição do fluxo 

cerebral resultante causaria edema citotóxico, isquemia e até infarto do 

tecido38.Já segundo o conceito alternativo, e mais aceito atualmente, elevações 

súbitas da PA no endotélio lesado excederiam a capacidade de adaptação 

autorreguladora do cérebro. Seriam desenvolvidas regiões de vasodilatação 

forçada, com aumento da pressão hidrostática, hiperperfusão, e extravasamento 

de plasma e eritrócitos por aberturas na junção das células endoteliais. Este 

fenômeno tem recebido muita atenção nos últimos anos e tem sido descrito como 

síndrome de leucoencefalopatia posterior reversível (LEPR), observado também 

em algumas outras situações clínicas39.  

 

2.5. A LEUCOENCEFALOPATIA POSTERIOR REVERSÍVEL 

E O DESAFIO DE PREVENIR A ECLÂMPSIA 

 
 A autorregulação cerebral é o mecanismo pelo qual o fluxo cerebral se 

mantém constante devido a alterações da pressão de perfusão cerebral, 

protegendo o cérebro de variações hemodinâmicas agudas40. A reação ao 

aumento da PA, que previne a hiperperfusão, é aumentar a resistência vascular, 



 

diminuindo o diâmetro das arteríolas.  Esse processo depende da integridade do 

endotélio. Além da modulação do tônus vascular, um aspecto único do endotélio 

cérebro-vascular é sua função de barreira, a barreira hemato-encefálica. A área 

suprida pela circulação posterior parece ser mais vulnerável àquebra da barreira 

hemato-encefálica e àfalha da autorregulação,por ter menor inervação simpática, 

com menor capacidade de se adaptar ao aumento da PA41.  

 A LEPR é um distúrbio cerebral agudo que pode se apresentar com 

cefaleia, náusea, alteração do estado mental, distúrbios visuais e convulsões. 

Essas convulsões têm início geralmente no lobo occipital e se relacionam com as 

lesões no cérebro posterior,observadas na ressonância magnética. O 

acometimento do córtex cerebral normalmente acontece no sulco parieto-occipital, 

mas também podem existir lesões no tronco cerebral, cerebelo, núcleos da base, 

e no lobo frontal. A síndrome pode ocorrer com hipertensão leve, desde que haja 

a lesão endotelial13. A LEPR é considerada hoje a lesão primária na eclâmpsia. A 

falha na autorregulaçãocerebral está cada vez mais sendo responsabilizada pelo 

desenvolvimento da encefalopatia eclâmptica. 

 Algumas mulheres com eclâmpsia morrem durante uma crise ou logo 

depois como resultado de hemorragia cerebral maciça. Essa hemorragia é mais 

comum nas gestantes mais velhas que têm hipertensão arterial crônica. As mais 

jovens, por outro lado, são mais acometidas por hemorragias decorrentes de 

lesões isquêmicas,que se transformaram em hemorrágicas por mecanismo ainda 

desconhecido. A hipertensão e a coagulopatia aumentam o risco de 

transformação hemorrágica41. 

 Já os distúrbios visuais, como escotomas cintilantes, amaurose, turvação 

visual, diplopia, cromatopsia, hemianopsia homônima podem ocorrer em 40% das 

gestantes com eclâmpsia42. A cegueira transitória pode ser observada em 1 a 



 

15% das pacientes43. O termo cegueira cortical foi introduzido porque foram 

encontradas lesões na área occipito-parietal.  

 O manejo atual da hipertensão arterial na gestação é baseado no 

paradigma de que a PE evolui de uma doença leve para grave e depois para 

eclâmpsia. Isso assume que quanto mais graves os sintomas, maior a chance da 

mulher desenvolver a convulsão eclâmptica. No entanto, o efeito da gravidez no 

mecanismo deautorregulação é desconhecido. A gestação pode estar associada 

a alterações na circulação cerebral que a tornam mais suscetível a dilatação 

vigorosa e hiperperfusão na crise hipertensiva. A disfunção endotelial na pré-

eclâmpsia pode alterar a função da musculatura lisa vascular. Assim, a circulação 

cerebral e a autorregulaçãopodem estar alteradas mesmo com elevações 

pequenas da PA. As crises convulsivas podem acontecer com níveis pressóricos 

dentro da faixa de ação da autorregulação, o que torna a PA um parâmetro não 

muito confiável para avaliação de gravidade da PE. De fato, um quinto das 

convulsões ocorre com PA sistólica menor que 140 mmHg, e dois terços com PA 

média menor que 120 mmHg44.  

 Além de diminuir os níveis pressóricos na crise, a prevenção inclui a 

administração de anticonvulsivantes (sulfato de magnésio) mesmo sem uma 

elevação marcante da PA. Alguns sintomas podem aparecer antes de uma crise 

em 60 a 75% das mulheres. São os chamados sintomas de iminência de 

eclampsia;seriam cefaleia, fotofobia, escotomas, borramento da visão, 

epigastralgia ou dor no quadrante superior direito do abdome, e alteração do 

estado mental45. Nenhum desses sintomas é muito bom preditor das crises. Este 

é o grande desafio atual no manejo da eclâmpsia, a incapacidade de prever os 

casos graves. O estudo da hemodinâmica cerebral é uma área promissora, pela 



 

possível capacidade de identificar as mulheres em maior risco por todas as 

alterações vasculares que já foram descritas.  

  

 

2.6. ANATOMIA DOS VASOS ARTERIAIS CEREBRAIS 

 
 
  O primeiro grande ramo do arco aórtico é a artéria braquiocefálica, que se 

divide em artéria subclávia direita e artéria carótida comum (ACC) direita. O 

segundo grande ramo é a artéria carótida comum esquerda, que em geral fica 

separada do terceiro ramo, que é a artéria subclávia esquerda. As ACCs 

ascendem para a parte póstero-lateral do pescoço até a glândula tireoide e se 

situam profundamente à veia jugular e ao músculo esternocleidomastoideo. As 

ACCs habitualmente não têm ramos no pescoço, mas ocasionalmente podem dar 

origem à a. tireoideiasuperior, à a. vertebral, à a. faríngea ascendente e à a. 

occipital. Na bifurcação carotídea, elas se dividem em a. carótida interna (ACI) e 

externa (ACE). As ACIse as artérias vertebrais (AV) são responsáveis pelo 

suprimento arterial para o SNC. A ACI segue sem ramificação até seu primeiro 

ramo importante, a artéria oftálmica. Finalmente,ela termina, se dividindo nas 

artérias cerebrais anterior e média, sendo responsável por quase toda a irrigação 

do cérebro supratentorial. Enquanto isso, as artérias vertebrais são o primeiro 

ramo das artérias subclávias.A variação na origem é comum, em 6 a 8% das 

pessoas a AV esquerda se origina diretamente do arco aórtico, proximalmente à a. 

subclávia esquerda. Elas seguem em direção ao cérebro através dos foramens 

transversos das vértebras cervicais,até elas se unirem para formar a artéria 

basilar. Esta, por sua vez, se bifurca nas duas artérias cerebrais posteriores, 

encarregadas do suprimento arterial do cérebro posterior. O polígono de Willis 



 

está localizado na base do crânio e é uma anastomose importante dos quatro 

vasos que irrigam o cérebro, as duas artérias carótidas internas e as duas artérias 

vertebrais (Figura 3)6. 

 

 

 

Figura3: Vasosarteriaiscerebrais 

 

 
a: a. basilar; b: a. vertebral; c: a. subclávia; d: a. carótida comum; e: a. carótida externa; f: 
a. carótida interna 

Adaptado de : Aun&Puech, 200546 

 

2.7. ESTUDO DO FLUXO ARTERIAL CEREBRAL 

  

 A avaliação do volume de fluxo sanguíneo dos sistemas carotídeo e 

vertebral tem sido utilizada em algumas situações clínicas; sendo possivelmente  



 

uma estimativa do volume total de fluxo cerebral, permite avaliação 

hemodinâmica da estenose carotídea, da presença de circulação colateral, de 

insuficiência vértebro-basilar, de malformações arteriovenosas, e de 

monitorização pré e pós-endarterectomia carotídea. Dessa forma, a quantificação 

do volume de fluxo cerebral é de grande valia em pacientes com doença cérebro-

vascular47. 

 Os métodos atualmente disponíveis para avaliação do fluxo sanguíneo 

cerebral (FSC) podem ser divididos em dois grupos, dependendo de como é 

realizada a medida do fluxo. De um lado, estão os métodos que avaliam o FSC 

baseados em informações geradas a partir do fluxo nos capilares. Do outro,  

estão os exames que avaliam o FSC nos vasos que suprem o cérebro. No 

primeiro grupo estão a tomografia computadorizada (TC) com xenônio, a TC por 

emissão de fóton único (SPECT, do inglês singlephotonemission CT), tomografia 

por emissão de pósitrons (PET scan, do inglês positronemissiontomography) e 

ressonância magnética (RM) de perfusão. Os métodos tomográficos têm a 

vantagem de terem uma aquisição rápida, boa resolução espacial e serem 

insensíveis ao fluxo turbulento. No entanto, utilizam contraste iodado venoso e 

radiação ionizante48.  

 Já o fluxo sanguíneo nos vasos que suprem o cérebro pode ser avaliado 

por RM com uso de contraste venoso, mais comumente o gadolínio,por dois 

métodos de RM que não utilizam contraste venoso e pela ultrassonografia 

Doppler. Todos os métodos têm vantagens e desvantagens. A RM com contraste 

tem a vantagem de poder ser realizada em tempo mais curto que a sem 

contraste, porém utiliza dose dupla de contraste em relação à RM convencional. 

O tempo mais curto de aquisição aumenta sua resolução temporal e diminui o 

artefato de movimento48.  



 

 A primeira técnica que não utiliza contraste venoso é designada na 

literatura anglo-saxônica como time-of-flightmagneticresonance(TOF MR),  

traduzida como RM por tempo de voo.Esta técnica utiliza como contraste o sinal 

fornecido por spins não saturados que cruzam perpendicularmente a região de 

estudo. A segunda técnica se baseia no fato de spins de diferentes velocidades, 

atravessando um campo magnético, induzirem desvios de fase distintos, 

proporcionais àquelas velocidades, gerando consequentemente sinais diferentes. 

Esta técnica é chamada de phase-contrastmagneticresonanceangigraphy, e é 

traduzida para RM por contraste de fase. A primeira é mais utilizada para 

mapeamento dos vasos, enquanto que a por contraste de fase é mais utilizada 

para quantificação de fluxo sanguíneo49. 

 A vantagem do Doppler ou da RM por contraste de fase é que não utilizam 

radiação ionizante ou contrastes venosos. A RM por contraste de fase mede ao 

mesmo tempo o fluxo na artéria carótida interna e na a. basilar, por exemplo. Em 

relação ao Doppler tem a vantagem de ser examinador-independente, e de 

quantificar o volume de fluxo de forma mais direta. Além disso, se associada a 

sequênciasmorfológicas de RM, oferece a opção de correlacionar o fluxo à 

morfologia. Suas limitações incluem aquisição demorada, maior suscetibilidade a 

artefatos de movimento, perda de sinal em áreas de turbilhonamento do sangue 

(áreas de estenose) e baixa sensibilidade para detecção de fluxo lento, além do 

alto custo e da necessidade de transporte do paciente para uma unidade de 

imagem47. 

 As limitações do Doppler incluem ser examinador dependentee uma 

tendência a superestimar o volume de fluxo, já que somente o fluxo no centro do 

vaso, de maior velocidade, é acessado. Diversos autores compararam o Doppler 

à RM como métodos de avaliação de fluxo sanguíneo cerebral(50,51). Os 



 

resultados são conflitantes. O fluxo na a. carótida interna e na a. vertebral parece 

ser superestimado no Doppler, segundo Hoet al., e Seitzet al.50,51 Outros, no 

entanto, classificaram a correlação como boa 52,53. A recomendação é que ambos 

são eficazes em avaliar o fluxo cerebral de forma não invasiva, porém caso seja 

necessária a quantificação do fluxo o mesmo método seja utilizado para 

seguimento do paciente, dada as possíveis variações entre as técnicas. 

 Assim sendo, o baixo custo, a ampla disponibilidade, e facilidade de 

execução fazem do Doppler o principal método não invasivo de avaliação de fluxo 

cerebral.  

 

2.8. PRINCÍPIOS BÁSICOS DA ULTRASSONOGRAFIA 

DOPPLER 

 
 
 O fenômeno Doppler foi descrito pela primeira vez por Christian Doppler no 

século XIX. Pelo fenômeno, o tom do som de um objeto em movimento é alterado 

quando se modifica a distância entre o observador e a origem do som. Essa 

alteração, causada por um movimento relativo do observador e do objeto, é 

conhecida como “desvio Doppler”. Assim, quando a frequência sonora emitida por 

uma fonte imóvel é fixa, e se conhece seu ângulo de insonação, pode ser 

calculado o desvio Doppler (isto é, a diferença entre a frequência emitida e a 

frequência refletida), pois ele está correlacionado à velocidade do movimento 

relativo entre o alvo e o transdutor. Esta relação é definida pela fórmula: 

 



 

 

 

Onde, ƒD é o desvio Doppler, ƒ0 é a frequência do ultrassom transmitido, v é a 

velocidade do movimento relativo, θ é o ângulo de insonação, e c é a velocidade 

do som no tecido54. 

 Por essa equação Doppler convencional, o movimento de um único alvo 

gera um desvio Doppler de apenas uma frequência. Não é possível obter essa 

condição em um vaso sanguíneo, onde o fluxo sanguíneo contém muitas 

hemácias que se movem em uma grande amplitude de velocidades diferentes. 

Portanto, um sinal Doppler detectado pelo transdutor receptor é uma combinação 

de diferentes frequênciasde desvio Doppler. Essa mistura de frequênciasé 

analisada pelo computador e transformada em uma série de espectros exibidos 

graficamente em tempo real. Esses desenhos gráficos, também chamados de 

ondas de velocidade de fluxo, mostram a energia relativa de cada componente da 

frequência que constitui todo o sinal Doppler.No eixo y é representada a 

velocidade, e o tempo no eixo x. Por convenção, o fluxo em direção ao transdutor 

é representado acima da linha de base de velocidade zero, e o fluxo que se afasta 

do transdutor fica abaixo55. 

 Já no Doppler colorido, há codificação em cores que permite distinguir a 

direção do fluxo em relação ao transdutor, aparecendo em vermelho o fluxo que 

se aproxima do transdutor e em azul o fluxo que se afasta. Hoje, essa avaliação é 

combinada, no chamado duplex scan, que permite a localização do vaso e 

escolha do melhor local para insonação espectral através do reconhecimento 

visual do trajeto dos mesmos pelo Doppler colorido55. 

ƒD = 2ƒ0vcos θ/c 



 

 A interpretação da onda de velocidade de fluxo pode ser feita de forma 

quantitativa, através de medidas de velocidade ou de volume de fluxo; ou por 

métodos semiquantitativos, através das relações entre o componente sistólico e 

diastólico. Quando se conhece o ângulo entre o feixe de ultrassom e o eixo 

longitudinal do vaso, o desvio de frequência Doppler pode ser transformado em 

velocidade como descrito na fórmula mencionada acima. O ângulo de insonação 

é muito importante para o cálculo, quanto menor melhor, e quando o vaso é 

insonado a 90o a velocidade é zero (cos 90o  = 0). O ideal é um ângulo abaixo de 

60o. As medidas de velocidade mais utilizadas são a velocidade sistólica máxima 

(Vmax), a velocidade diastólica final (Vmin) e a velocidade média (VM)6. 

 Por sua vez, a avaliação semiquantitativa, através de índices de 

resistência, tem a vantagem de ser independente do ângulo. Os mais utilizados 

são a relação sístole/diástole (S/D), o índice de resistência (IR) e o índice de 

pulsatilidade (IP).(Figura4) 

 

 

 

 

IP = (Vmax-Vmin)/VM 

IR = (Vmax-Vmin)/Vmax 

Relação S/D = Vmax/Vmin 



 
Figura 4: Ondas de velocidade de fluxo da artéria carótida comum direita 

 

 

 

2.9. ESTUDO DO FLUXO ARTERIAL CEREBRAL NA 

GESTAÇÃO NORMAL E NA PRÉ-ECLÂMPSIA 

  

 A possibilidade do estudo da hemodinâmica cerebral com a 

ultrassonografia Doppler foi descrita pela primeira vez por Aaslidet al. em 

198256,marcando o início de uma nova era para avaliação clínica do fluxo 

cerebral. A natureza não invasiva, disponibilidade à beira do leito e alta acurácia 

fazem do Doppler um método cada vez mais utilizado para avaliação circulatória 

cerebral. Ele o faz através de medidas de velocidade, principalmente a velocidade 

sistólica máxima, e de índices de resistência, que têm o objetivo de avaliar a 

resistência ao fluxo sanguíneo do leito vascular irrigado pelo vaso estudado.  

 Na gestação, ainda tem a vantagem de não necessitar do uso de 

contrastes venosos como os utilizados na arteriografia ou na tomografia 



 

computadorizada. Além disso, a informação é transmitida em tempo real, o que 

permite a avaliação da resposta cerebral a alterações de fluxo causadas, por 

exemplo, por alterações na PA. O interesse pelo estudo da circulação cerebral na 

gravidez vem da necessidade de maior conhecimento da resposta adaptativa à 

gestação, e também da possível detecção de falhas nesse mecanismo e 

alterações de fluxo nas gestantes hipertensas. 

 O conhecimento atual em relação ao comportamento do fluxo cerebral na 

gestação é preliminar e ainda diverge. Os vasos mais estudados são a a. 

oftálmica, a a.cerebral média, e mais recentemente e em muito menor grau a a. 

carótida interna. A maior parte dos estudos, descritos a seguir, avalia 

indiretamente o fluxo sanguíneo através de índices de resistência de medidas de 

velocidade por dopplerfluxometria e formula hipóteses sobre o fluxo a partir 

desses dados. Essas hipóteses se baseiam em princípios físicos, sendo o fluxo 

sanguíneo função da pressão arterial sistêmica, resistência ao fluxo e 

distensibilidade do vaso.   

 

 

 

2.9.1. ARTÉRIA OFTÁLMICA 

 
 A artéria oftálmica tem sido estudada na gestação por ter semelhanças 

embriológicas, estruturais e funcionais com os vasos intracranianos de calibre 

pequeno. Apesar de fazer uma avaliação indireta do fluxo cerebral, a artéria 

oftálmica é mais facilmente acessada que os vasos intracranianos e o Doppler de 

fácil execução. É um dos principais ramos da artéria carótida interna.  



 

 Hata e cols., 1992, foram os primeiros a usar o Doppler da artéria oftálmica 

na avaliação de gestantes57. O método foi posteriormente utilizado para avaliação 

de pacientes saudáveis, com descrição de valores de referência na gestação 

normal, inclusive para a população brasileira58,59.Ainda, o Doppler da artéria 

oftálmica foi testado quanto à capacidade de diferenciar gestantes hipertensas de 

normais60; de diferenciar os estados hipertensivos da gravidez61; e de predizer 

pré-eclâmpsia grave62. Os resultados apontam diferenças de fluxo na população 

de gestantes em comparação com a de não gestantes, e diferenças entre 

gestantes hipertensas crônicas e com PE, podendo ser utilizados para esse 

importante diagnóstico diferencial. Nas hipertensas crônicas, parece haver 

aumento dos índices de resistência, enquanto que na PE os índices de resistência 

são diminuidos61.  

 Mais recentemente, Barbosa et al. relacionaram sintomas de pré-eclâmpsia 

grave associados à leucoencefalopatia posterior reversível, como cefaleiae 

distúrbios visuais, a diminuição do índice de resistência da artéria oftálmica. Os 

autores sugerem que o índice de resistência da artéria oftálmica seria um 

marcador da LEPR63. 

 

2.9.2. ARTÉRIA CEREBRAL MÉDIA 

 

 Outro vaso cerebral muito estudado até o momento é a artéria cerebral 

média (ACM) através do Doppler transcraniano (DTC). Este método possibilitou a 

obtenção de informação sobre o fluxo sanguíneo cerebral diretamente, que 

facilitou o diagnóstico de malformações cerebrais, anormalidades funcionais e 

mudanças fisiológicas de forma não invasiva. É possível a detecção da direção e 



 

da velocidade do fluxo e com isso inferir a presença de constrição ou dilatação de 

um vaso proximal ou distal. Por ser em tempo real, o DTC pode detectar 

mudanças no fluxo em período curto de tempo, além de monitorar o fluxo durante 

procedimentos cirúrgicos.  Sua desvantagem é a execução mais difícil, já que 

grande parte do som não ultrapassa a calota craniana. 

 Apesar de ainda preliminares no que diz respeito à incorporação à prática 

clínica, o estudo direto da circulação cerebral na gestação tem avançado bastante 

através da ACM. Belfortet al. contribuíram de forma substancial com esses 

estudos. Descreveram valores de referência para as velocidades de fluxo e para 

os índices de resistência na ACM da gestante normal avaliados pelo Doppler, e 

diferenças de fluxo entre gestantes normotensas e hipertensas9, 64,4.  Em 2001, 

Belfortet al. descreveram valores de referência para a ACM na gestação normal 

ao estudarem gestantes entre 12 e 40 semanas9. Todos os índices de resistência 

diminuem ao longo da gestação normal. Os autores sugerem que o fluxo cerebral 

aumenta ao longo da gestação. Aparentemente, na gestante com PE, e 

principalmente naquelas que desenvolvem eclâmpsia, há um aumento nos índices 

de resistência suportando o mecanismo de edema vasogênico, hiperperfusão e 

vasodilatação sugerido para a PE65.  

 Zeeman et al., em 2003, estudaram o fluxo sanguíneo pela artéria cerebral 

média e posterior por ressonância magnética de forma longitudinal na gestação. 

Apesar do pequeno numero de casos10os autores observaram diminuição do fluxo 

sanguíneo cerebral ao longo da gestação. Possivelmente outros estudos 

utilizando RM e com maior número de casos sejam necessários para confirmar 

esse achado66. 

 

 



 

2.9.3. ARTÉRIAS CARÓTIDAS E VERTEBRAIS 

 

 As artérias carótidas e vertebrais são também referidas como vasos 

cerebrais  extracranianos. Na população de nãográvidas, o Doppler das artérias 

carótidas tem ampla aplicação clínica por sua capacidade de identificar a 

presença de placas ateromatosas que alteram a velocidade de fluxo. Quanto 

maior a velocidade máxima, maior o grau de obstrução do vaso. Nas últimas duas 

décadas, a ultrassonografia carotídea substituiu amplamente a arteriografia como 

exame de triagem para avaliar doença ateroescletrótica6.  

 O Doppler da artéria vertebral (AV) é menos estudado quanto à obstrução, 

porque os sintomas de insuficiência vértebro-basilar são mais vagos e existe 

pouco interesse de acesso cirúrgico ao vaso. Além disso, é um vaso de calibre 

pequeno, com ampla variabilidade anatômica, trajeto profundo e visualização 

limitada, tornando a avaliação por ultrassonografia menos precisa. A falta de 

estudos da AV na população dificulta sua aplicação para as gestantes. 

Aproximadamente 3% da população têm hipoplasia de uma das AV. A definição 

varia um pouco entre os autores, sendo menor que 2,0 mm para uns67e 2,2 mm68 

e até 2,8 mm para outros69. Parece que essas pessoas têm uma diminuição do 

fluxo para o território posterior porque não há compensação adequada do lado 

contralateral.  Elas parecem ter mais sintomas de insuficiência vértebro-basilar e 

essa diferença anatômica pode estar relacionada a maior incidência de acidente 

vascular isquêmico70.  

 Os vasos cerebrais extracranianos foram muito pouco estudados na 

gestação. São de fundamental importância para um melhor entendimento da 

circulação cerebral na gravidez de forma mais ampla. Em relação à ACI, dois 

únicos trabalhos com valores de referência foram encontrados. Hunget al. 



 

estudaram o fluxo pela ACI direita em 315 gestantes  sadias entre 20 e 42 

semanas. Eles observaram diminuição dos índices de resistência ao longo da 

gestação e aumento do volume de fluxo, que atribuíram a vasodilatação 

cerebral10.Mais recentemente, em 2010, Nevo et al. tiveram o mesmo objetivo 

avaliando 210 pacientes, e encontraram os mesmos resultados: aumento do 

volume de fluxo, diminuição dos índices de resistência e aumento do diâmetro da 

ACI11. 

 Apesar dos achados mais recentes do maior acometimento do cérebro 

posterior nos eventos cerebrais da PE, não foram encontrados estudos sobre a 

circulação vertebral na gestação. 

 

3. OBJETIVO 

 

3.1. OBJETIVO GERAL 

 

 Estudar o fluxo sanguíneo arterial dos sistemas carotídeo e vertebral na 

gestação normal com ultrassonografia Doppler, estabelecendo valores de 

referência por semana de idade gestacional 

 

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Avaliar a diferença ladoalado dos parâmetros estudados nas artérias 

carótidas comum e interna e na artéria vertebral. 



 

 Determinar a influência da idade gestacional no fluxo sanguíneo nas 

artérias carótidas comum e interna e na artéria vertebral para o 

estabelecimento dos valores de referência. 

 Determinar a influência da idade gestacional no diâmetro das artérias 

carótidas comum e interna e na artéria vertebral. 

4. MATERIAL E MÉTODO 

 

4.1. DESENHO DO ESTUDO: 

 
Trata-se de um estudo seccional, prospectivo. 

 

4.2. POPULAÇÃO 

 

Foramavaliadas, de forma aleatória, 226 gestantes sadias externas que 

frequentaram o serviço de ultrassonografia do Hospital Geral de Bonsucesso com 

idade gestacional entre 20 e 40 semanas. As gestantes que concordaram em 

participar do estudo,assinando o termo de consentimento pós-informado, foram 

agrupadas por semana completa de idade gestacional. Cada grupo contou com 

aproximadamente o mesmo número de participantes. A idade gestacional foi 

calculada pela data da última menstruação e pela ultrassonografia realizada antes 

de 20 semanas de gestação. 

 

 

 



 

4.2.1. Cálculo do tamanho da amostra  

 
Por não haver valores de referência publicados para os índices ao Doppler 

dos vasos estudados, um estudo piloto com 51 casos foi utilizado para o cálculo 

do tamanho da amostra. Estimativas da velocidade sistólica máxima (Vmax) da 

artéria carótida comum direita foram usadas para calcular o número de pacientes 

necessário para observar diferenças por semana de idade gestacional. Os 

resultados mostraram que 90 pacientes teriam que ser examinadas com nível de 

confiança estabelecido em 0,05 e poder de teste de 0,8. O trabalho principal, com 

estabelecimento de valores de referência na gestação, incluiu 226 gestantes. Este 

número aumentou o poder do estudo e garantiu que a variável idade gestacional 

recebesse um número suficiente de casos para cada valor possível. A avaliação 

ladoalado utilizou os primeiros 155 casos. 

 

4.2.2. Critérios de inclusão: 

 

 Gestação única; 

 Ausência de malformações fetais maiores ou anomalias cromossômicas, 

avaliadas por ultrassonografia no segundo semestre ou cariótipo fetal 

quando previamente indicado; 

  Ausência de diagnóstico prévio de doença hepática, renal, cardíaca, 

hipertensão arterial ou diabetes mellitus, conforme anamnese dirigida. 

 

4.2.3. Critérios de exclusão: 

 

 Tabagismo; 



 

 Presença de alterações nas artérias carótidas ou vertebrais como placa 

ateromatosa, displasia fibromuscular, arterite, dissecção aneurismática ou 

tumor; 

 Presença de hipoplasia da artéria vertebral, definida como diâmetro do 

vaso menor de 2,0 mm, presente em até 3% da população, por poder 

influenciar o fluxo sanguíneo por ele67.   

 Uso materno de drogas que possam interferir com o fluxo sanguíneo, 

como,por exemplo,betaminéticos usados para inibição de parto prematuro 

que causam taquicardia materna. 

 

4.3. PROTOCOLO DE ESTUDO 

 

4.3.1. Definição das variáveis em estudo 

 
 
 

4.3.1.1. Variáveis dependentes  

 
 

Os seguintes parâmetros medidos ao Doppler foram definidos como 

variáveis dependentes: 

 Velocidade sistólica máxima (Vmax): consiste na velocidade máxima 

medida no pico sistólico cardíaco, medida em cm/s. 

 Velocidade diastólica final (Vmin): consiste na velocidade ao final da 

diástole cardíaca, medida em cm/s. 

 Relação sístole/diástole (S/D): índice de resistência ao fluxo calculado pela 

fórmula S/D = Vmax/Vmin. 



 

 Índice de resistência (IR): índice de resistência ao fluxo calculado pela 

fórmula RI = (Vmax-Vmin)/Vmax. 

 Índice de pulsatilidade (IP): índice de resistência ao fluxo calculado pela 

fórmula IP = (Vmax-Vmin)/VM; onde VM é a velocidade média durante o 

ciclo cardíaco. 

 Diâmetro do vaso: diâmetro do vaso em estudo medido em milímetros. 

 

4.3.1.2. Variável independente 

 

 Idade gestacional: calculada a partir da data da última menstruação (DUM) 

e confirmada por ultrassonografia realizada até 20 semanas de gestação. 

Foram consideradas semanas completas de idade gestacional. 

 

4.3.2. Técnica de exame 

 
 
Todas as pacientes tiveram o fluxo nas artérias vertebral, carótida comum e 

carótida interna examinado bilateralmente por ultrassonografia no modo B, 

Doppler colorido e espectral. Foi utilizado um transdutor linear com frequênciade 

7,0 a 12,5 MHz (MedisonSonoace 8000SE). Todos os exames foram realizados 

por um pesquisador diretamente envolvido no projeto. Dez pacientes foram 

selecionadas para o teste da variabilidade intraobservador nas quais o observador 

realizou o exame três vezes. A variabilidade interobservador foi testada 

previamente por diversos autores71,72,73,74.  

 

 



 

4.3.2.1. Estudo das artérias carótidas 

 
 

O exame das artérias carótidas foi realizado com a gestante posicionada 

em decúbito dorsal, com a cabeça levemente estendida e voltada para o lado 

oposto. A artéria carótida comum (ACC) foi insonada 1,5 a 2,0 cm abaixo do bulbo 

carotídeo, e a carótida interna (ACI) 1,0 a 2,0 cm acima do bulbo carotídeo 

(Figura 5) 

 

Figura 5: Técnica de exame ultrassonográfico das artérias carótidas e vertebrais 

 

Adaptado de: IMCC Cardiologia Clínica, 201075. 

4.3.2.2. Ultrassonografia modo-B: 

 
A avaliação teve início com a ultrassonografia no modo B com um corte 

transversal da ACC, ACI e ACE para o estudo das suas morfologias. Todo o 

trajeto cervical da ACC foi avaliado desde o mais próximo possível da sua origem 

no tronco braquiocefálico à direita ou do arco aórtico à esquerda, até a sua 

bifurcação em artérias carótida interna e externa (ACE) localizada normalmente 

ultrassonografia 

 

a. carótidacomum 



 

na altura da borda superior da cartilagem tireoide, ou ao nível da terceira ou 

quarta vértebras cervicais. As imagens transversais da bifurcação da carótida 

estabelecem a orientação das ACI e ACE e definem o plano longitudinal para o 

estudo dopplerfluxométrico. A ACI foi diferenciada da ACE no modo B pela 

primeira ser geralmente mais posterior, maior, e por não ter vasos que se 

ramificam. Os achados relativos à ACE não foram utilizados nesta pesquisa, mas 

sua avaliação foi necessária para fins comparativos com os outros vasos. Ainda 

com a imagem no modo B, e com os vasos em corte longitudinal e com imagem 

magnificada, medimos o diâmetro deles utilizando o marcador em cruz e 

posicionando-o nas bordas internas das paredes dos vasos. Pelo fato de aACC 

ter um calibre maior, e a pulsatilidade influenciar a aferição do seu diâmetro, 

optamos por medi-lo na diástole (Figura 6). 

 

A artéria carótida comum é visualizada em corte longitudinal e os marcadores são 

posicionados nas bordas internas das paredes do vaso. 

 

 

Figura 6: Exemplo de medição do diâmetro da artéria carótida comum com 

ultrassonografia no modo-B 



 

4.3.2.3. Ultrassonografia Doppler 

 
 

Em seguida, os vasos foram mapeados com o Doppler colorido e espectral 

que fornecem informações de fluxo em tempo real. O fluxo sanguíneo arterial foi 

retratado em vermelho. Os tons mais escuros indicam baixas velocidades de fluxo 

e quanto mais claro o tom, maior a velocidade, que será o local preferido para 

análise espectral. O volume da amostra foi posicionado de forma que o ângulo de 

insonação, ângulo teta, nunca ultrapassasse 60º. Quando esse ângulo ultrapassa 

esse valor, a acurácia da aferição da velocidade e dos dados de 

frequênciadiminui drasticamente até o ponto em que a velocidade não é 

detectada a um ângulo de 90º.  

A ACI tem um fluxo de baixa resistência do cérebro com padrão laminar, 

anterógrado durante todo o ciclo cardíaco, e com alta velocidade diastólica final. 

Já a ACE irriga principalmente a musculatura facial, tem um fluxo de alta 

resistência, com um pico sistólico agudo, reversão no início da diástole e baixo 

fluxo diastólico final. A ACC tem um padrão de fluxo intermediário entre esses 

dois, muitas vezes se assemelhando ao fluxo da carótida interna, já que 80% do 

seu fluxo seguempara a ACI e 20% para a ACE. Assim como no modo-B, essas 

características foram usadas para diferenciação entre os vasos, mas os dados 

referentes à ACE não foram analisados (Figuras 7 e 8). 

Foram avaliados para esses vasos duas medidas de velocidade, o pico de 

velocidade sistólica (Vmax) e a velocidade diastólica final (Vmin), e os índices de 

resistência: relação sístole/diástole (S/D), índice de pulsatilidade (IP), e índice de 

resistência (IR). 

  

 



 
Figura 7: Ultrassonografia Doppler da artéria carótida comum 

 

Observa-se nesta figura na metade superior o Doppler colorido e espectral da artéria 

carótida comum que gera um gráfico de velocidade (cm/s) representando as ondas de 

velocidade de fluxo sanguíneo (metade inferior). O ponto mais alto da onda representa a 

velocidade sistólica máxima e no final da onda a velocidade diastólica final. Também 

estão representados  os resultados dos índices: relação sístole/diástole, índice de 

resistência e índice de pulsatilidade no canto direito. 

  
 
 
 
Figura 8: Ultrassonografia Doppler da artéria carótida interna 

 



 

Observa-se nesta figura na metade superior o Doppler colorido e espectral da artéria 

carótida interna que gera um gráfico de velocidade (cm/s) representando as ondas de 

velocidade de fluxo sanguíneo (metade inferior). O ponto mais alto da onda representa a 

velocidade sistólica máxima e no final da onda a velocidade diastólica final. Também 

estão representados os resultados dos índices: relação sístole/diástole, índice de 

resistência e índice de pulsatilidade no canto direito. 

 

4.3.2.4. Estudo das artérias vertebrais: 

 
 

Em relação às artérias vertebrais, o exame se iniciou pela localização da 

ACC no plano longitudinal. Foi realizada uma varredura gradual do transdutor 

lateralmente, mostrando a artéria e a veia vertebral correndo entre os processos 

transversos de C2 a C6, que foram identificados por sua sombra acústica. O 

Doppler colorido mostrou a presença e a direção do fluxo e a análise espectral 

mostrou um fluxo de baixa resistência, semelhante ao da artéria carótida comum. 

Um plano longitudinal com a imagem magnificada foi obtido para a aferição do 

diâmetro do lúmen do vaso. Foram avaliados os mesmos parâmetros descritos 

para as carótidas comum e interna (Figuras 9 e 10).  

 

 



 

 

 

 

A artéria vertebral é visualizada em corte longitudinal e os marcadores são posicionados 

nas bordas internas das paredes do vaso. 

 

 

 

 

Figura 9: Exemplo de medição do diâmetro da artéria vertebral com ultrassonografia no 

modo-b 



 

 

Observa-se nesta figura na metade superior o Doppler colorido e espectral da artéria 

vertebral que gera um gráfico de velocidade (cm/s) representando as ondas de 

velocidade de fluxo sanguíneo (metade inferior). O ponto mais alto da onda representa a 

velocidade sistólica máxima e no final da onda a velocidade diastólica final. Também 

estão representados os resultados dos índices: relação sístole/diástole, índice de 

resistência e índice de pulsatilidade no canto direito. 

 

4.3.3. Análise estatística 

 

Os dados foram analisados pelo programa de análise estatística S-Plus 

8.0. Todos os parâmetros estudados foram submetidos a análise descritiva e 

expressos por média e desvio-padrão para cada grupo de pacientes nas 

diferentes idades gestacionais. Foi realizado o teste de normalidade de 

Kolmogoroff-Smirnov para cada variável de cada vaso dos dois lados. Foi 

estabelecido o nível de significância de 5% para todas as análises. 

Figura 10: Ultrassonografia Doppler da artéria vertebral 

 



 

O primeiro objetivo foi avaliar diferenças no fluxo sanguíneo entre os lados 

direito e esquerdo para cada parâmetro de cada vaso. Esta análise incluiu os 

seguintes testes: 

 A presença de diferença entre as médiasde cada parâmetro foi avaliada 

pelo Teste t de Student pareado; 

 O grau de associação entre os lados foi avaliado por correlação linear 

através  do coeficiente de correlação de Pearson; 

 A concordância entre os valores obtidos para o lado direito e esquerdofoi 

avaliada visualmente pelos gráficos de diferenças de Bland-Altman. 

 

O objetivo seguinte foi de estabelecer se havia relação entre cada variável 

dependente estudada, em cada vaso e nos dois lados, e a idade gestacional. Em 

seguida, estabelecer valores de referência por semana de idade gestacional, para 

as variáveis que alteram com a gestação e um intervalo de referência único para 

as que não o fazem. Os seguintes testes foram utilizados: 

 Todas as variáveis dependentes estudadas, para os três vasos e para os 

dois lados, foram incluídas no modelo de regressão linear em separado 

para avaliação de possível relação linear com a variável independente 

idade gestacional.      

 O intervalo de predição foi estimado para as variáveis dependentes, a partir 

dos intervalos de confiança dos valores individuais.  Quando foi 

demonstrada relação linear entre as variáveis, o intervalo de predição 

delimitou os valores de referência para aquela variável por semana de 

idade gestacional. Quando não foi demonstrada relação linear entre as 



 

variáveis, optou-se por referenciar um limite inferior e superior único para a 

gestação normal.  

 A influência da idade gestacional no diâmetro dos vasos também foi 

avaliada por regressão linear. 

 Possíveis diferenças intraobservador foram avaliadas pelo Teste t pareado 

de Student, correlação e pelos gráficos de diferenças de Bland-Altman. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. RESULTADOS 

 
 Duzentas e vinte e seisgestantes sadias participaram do estudo. Tinham 

em média 27,3 anos (variando entre 15 e 43 anos), com idade gestacional média 



 

de 29,5 semanas. O exame foi realizado com sucesso em todas as pacientes e 

três pacientes foram excluídas por terem diâmetro da artéria vertebral menor que 

2,0 mm (hipoplasia). A Figura 11 expõe diagrama de fluxo de recrutamento das 

participantes. Os valores obtidos foram expressos pela média e desvio padrão na 

Tabela 3.  

Figura 11: Diagrama de fluxo de recrutamento 

 

Tabela 3: Média e desvio-padrão de cada parâmetro e para cada vaso 

N=223 Vmax (cm/s) Vmin (cm/s) S/D IR IP Diâmetro 

  Média (DP) Média (DP) Média (DP) Média (DP) MédiaDP) Média (DP) 

ACCD 83.25 (± 14,92) 19.82(± 4,77) 4.41(± 1.27) 0.76(± 0.06) 1.95(± 0.44) 
56.1 (±4.30) 

ACCE 83.55 (± 15.27) 20.45 (± 4.71) 4.25 (± 1.10) 0.75 (± 0.06) 1.92 (± 0.42) 
55.1 (±4.25) 

       

ACID 52.77 (+14.09) 20.56 (± 5.72) 2.61 (± 0.68) 0.60 (± 0.08) 1.10 (± 0.33) 
42.6 (±4.73) 

ACIE 53.75 (± 13.86) 21.69 (± 5.68) 2.54 (± 0.59) 0.58 (± 0.11) 1.05 (± 0.28) 
43.7 (±4.52) 

       

AVD 39.45 (± 10.07) 13.52 (± 3.92) 3.05 (± 0.85) 0.65 (± 0.08) 1.24 (± 0.30) 
32.2 (±4.80) 

AVE 41.50 (± 8.96) 15.14 (± 4.21) 2.92 (± 0.99) 0.63 (± 0.09) 1.22 (± 0.59) 
34.0 (±4.57) 

ACCD: artéria carótida comum direita; ACCE: artéria carótida comum esquerda; ACID artéria 
carótida interna direita; ACIE: artéria carótida interna esquerda; AVD: artéria vertebral direita; AVE: 

Total de pacientes examinadas: 226

Total de pacientes incluídas na análise: 223

Dados disponíveis para análise: 

- Idade gestacional: 223

- Parâmetros de fluxo: 223 

- Diâmetro dos vasos: 223

Pacientes excluídas: 3 (hipoplasia da 
artéria vertebral)



 
artéria vertebral esquerda; Vmax: velocidade sistólica máxima; Vmin: velocidade diastólica final; 
S/D: relação sístole/diástole; IR: índice de resistência; IP: índice de pulsatilidade 

  

5.1. AVALIAÇÃO DE DIFERENÇAS LADOALADO 

 
Todos os valores apresentaram distribuição normal. A avaliação de 

possíveis diferenças entre os valores das variáveis encontrados do lado direito e 

esquerdo do pescoço se justifica pela possibilidade de realização do exame de 

um lado só, caso os dois lados fossem iguais. Isso diminuiria o tempo de 

realização do exame pela metade. Cento e cinquenta e cinco pacientes foram 

incluídas nessa primeira análise. A diferença entre as médias de cada variável e 

de cada vaso quando aferidas do lado direito ou esquerdo foi testada pelo Teste t 

pareado de Student. Quase todas as variáveis, à exceção dos diâmetros das 

artérias carótidas internas e vertebrais e da velocidade diastólica final das artérias 

vertebrais, tiveram médias consideradas iguais com 95% de confiança (p-

valor>0,05). Esses resultados estão expostos na Tabela 4. 

Tabela 4: Teste t de Student pareado para diferença entre médias dos lados direito e 

esquerdo 

 Diferença IC 95% p 

ACC    

Vmax 0.26 (-3.28; 3.81) 0.88 

Vmin -0.62 (-1.75; 0.51) 0.28 

S/D 0.24 (-0.06; 0.54) 0.12 

IR -0.006 (-0.014; 0.003) 0.204 

IP 0.05 (-0.05; 0.15) 0.35 

Diâmetro 0.88 (-0.10; 1.87) 0.08 

ACI    

Vmax -1.46 (-4.60; 1.67) 0.36 

Vmin -1.18 (-2.45; 0.09) 0.07 

S/D 0.09 (-0.06; 0.23) 0.24 

IR 0.01 (-0.01; 0.02) 0.35 

IP 0.05 (-0.02; 0.11) 0.21 

Diâmetro -1.26 (-2.33; -0.17) 0.02 

AV    

Vmax 1.39 (-3.34; 0.75) 0.21 

Vmin -1.28 (-2.17; -0.38) 0.005 

S/D 0.17 (-0.003; 0.33) 0.05 

IR 0.016 (-0.001; -0.03) 0.06 

IP 0 (-0.11; 0.11) 0.99 



 

Diâmetro -1.8 (-2.80; -0.80) 0.0005 

 
IC 95%: intervalo de confiança de 95%; p: p-valor; ACC: artéria carótida comum; ACI: 
artéria carótida interna; AV: artéria vertebral; Vmax: velocidade sistólica máxima; Vmin: 
velocidade diastólica final; S/D: relação sístole diástole; IR: índice de resistência; IP: 
índice de pulsatilidade. 
 

 Em seguida, tendo em vista que a igualdade entre as médias não garante a 

associação e a concordância das medidas, o grau de associação foi avaliado por 

correlação linear, através do coeficiente de correlação de Pearson. Por este 

método, o coeficiente pode variar de -1 a 1, sendo que, quanto mais próximo de 1, 

maior o grau de associação entre as medidas. Os coeficientes foram todos 

considerados baixos, o maior coeficiente de uma medida de fluxo  foi 0,65 para o 

IP das artérias carótidas comuns (ACC). Os coeficientes para as medidas de 

velocidade e para os índices de resistência foram em torno de 0,5 ou menor, um 

pouco melhores para a ACC, e piores para as artérias vertebrais (Tabela 5). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 5: Correlação linear entre medidas do lado direito e esquerdo. 

 r p 

ACC   



 
Vmax 0.53 0 

Vmin 0.53 0 

S/D 0.58 0 

IR 0.65 0 

ID 0.54 0 

Diâmetro 0.69 0 

ACI   

Vmax 0.46 0 

Vmin 0.40 0 

S/D 0.26 0.0007 

IR 0.34 0 

IP 0.28 0.0003 

Diâmetro 0.55 0 

AV   

Vmax 0.31 0.0001 

Vmin 0.27 0.0005 

S/D 0.37 0 

IR 0.46 0 

IP 0.31 0.0001 

Diâmetro 0.03 0.0005 

r: coeficiente de correlação de Pearson; p: p-valor 

 

 Já a concordância entre as medidas à direita e à esquerda foi avaliada 

pelos gráficos de diferenças de Bland-Altman. Nesse gráfico, o eixo y expressa a 

diferença absoluta entre a medida realizada do lado direito e do lado esquerdo 

para cada paciente. No eixo x é expressa a média entre as duas medidas (direita 

+ esquerda/2). A interpretação desse gráfico é visual, e em dois componentes. 

Em primeiro lugar observamos a diferença média, que é uma estimativa do viés 

médio de um lado em relação ao outro. De modo geral, essa linha está próximo 

do zero, o que significa que em médiaos valores são concordantes. Esse 

resultado corrobora os resultados encontrados para o teste t pareado. O outro 

componente avalia a concordância individual entre os dois lados, através do 



 

desvio-padrão das diferenças. O desvio-padrão é utilizado para a construção de 

um intervalo de valores no qual esperamos abranger a concordância entre os 

lados para a maioria dos indivíduos (intervalo de correlação). No caso, optou-se 

pelo uso de ± dois desvios-padrões (±2DP), abrangendo 95% das mulheres. 

 Observamos que a maioria dos valores de diferença está dentro desse 

intervalo, o que nos levaria a optar pela concordância entre os lados. Outro fator 

que sugeriria concordância seria a ausência de um padrão visual dos valores no 

gráfico.  No entanto, o desvio-padrão, e com isso o intervalo de concordância, é 

muito amplo pela grande variabilidade dos resultados. Além disso, observamos 

que em diversos gráficos há um padrão de ”cone”, onde para valores médios (eixo 

x) menores a concordância é maior.  Esses dois fatos mais a baixa correlação 

linear encontrada não nos permitiram considerar os dois lados iguais. Assim 

sendo, os valores de referência por semana de idade gestacional foram 

estabelecidos para o lado direito e para o lado esquerdo (Figuras 12,13 e 14). 

 

Figura 12: Gráficos de diferença de Bland-Altman para a artéria carótida comum
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Figura 13: Gráficos de diferença de Bland-Altman  para artéria carótida interna
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Figura 14: Gráficos de diferença de Bland-Altman para a artéria vertebral
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5.2. AVALIAÇÃO DA INFLUÊNCIA DA IDADE 

GESTACIONAL NO DOPPLER ARTERIAL CEREBRAL 

 

A possível associação das medidas de velocidade (Vmax e Vmin), de 

resistência de fluxo (S/D, IR e IP), além do diâmetro dos vasos, com a idade 

gestacional foi avaliada por regressão linear para cada vaso e para os dois lados. 

O resultado da regressão foi expresso sob forma de uma equação: y= a + bx. 

Pela equação, y é a variável dependente em estudo; x é a variável independente 

(idade gestacional); ”a” representa o intercepto que corresponde ao valor de y 
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quando x é igual a zero; e“b” representa o coeficiente angular, a tangente do 

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

quando há o aumento unitário de x. Já o R2 é o valor do coeficiente de 

determinação, e nos informa o quanto da variação da variável dependente é 

explicada pela variável independente (idade gestacional). A Tabela 6 resume os 

resultados da regressão linear para o lado direito e a Tabela 7 para o lado 

esquerdo. 

Assim, por exemplo, a Vmax da ACCD diminui (coeficiente negativo) 0,953 

cm/s a cada semana de idade gestacional. Já o diâmetro do mesmo vaso 

aumenta 0,214 mm a cada semana de idade gestacional. Citando o mesmo 

exemplo da Vmax da ACCD, a idade gestacional explica 13% da variação da 

velocidade sistólica máxima desse vaso, ou seja,outros fatores explicam o 

restante da variação da velocidade sistólica máxima da ACCD. 

 
Tabela 6: Regressão linear para o lado direito 

 

 

 

 

 

 

 Coeficiente a Coeficiente b R2 p-valor  



 

R2: coeficiente de determinação; p-valor: p-valor do coeficiente b. 
 
 
 
 
 
 

 

ACCD Vmax 111,402 -0,952 0,130 0,000 
ACCD Vmin 20,61 -0,026 9,720E-4 0,643 
ACCD S/D 5,669 -0,043 0,036 0,005 
ACCD IR 0,830 -0,003 0,050 0,001 
ACCD IP 2,129 -0,006 0,006 0,237 
ACCD diâmetro 51,259 0,162 0,046 0,001 

ACID Vmax 74,332 -0,713 0,086 0,000 
ACID Vmin 23,873 -0,103 0,010 0,129 
ACID S/D 3,319 -0,024 0,039 0,039 
ACID IR 0,693 -0,003 0,046 0,001 
ACID IP 1,407 -0,010 0,031 0,008 
ACID diâmetro 36,212 0,216 0,067 0,000 

AVD Vmax 50,240 -0,365 0,042 0,002 
AVD Vmin 15,128 -0,054 0,006 0,242 
AVD S/D 3,520 -0,016 0,011 0,122 
AVD IR 0,691 -0,001 0,008 0,188 
AVD IP 1,354 -0,004 0,005 0,276 
AVD diâmetro 33,779 -0,054 0,004 0,345 

 Coeficiente a Coeficiente b R2 p-valor  

ACCE Vmax 115,295 -1,074 0,158 0,000 
ACCE Vmin 24,999 -0,154 0,030 0,006 
ACCE S/D 4,956 -0,024 0,014 0,073 
ACCE IR 0,799 -0,002 0,025 0,018 
ACCE IP 2,050 -0,004 0,004 0,376 
ACCE diâmetro 48,952 0,210 0,078 0,000 

ACIE Vmax 72,112 -0,621 0,064 0,000 



 

 
Tabela 7: Regressão linear para o lado esquerdo 

 
R2: coeficiente de correlação ao quadrado; p-valor: p-valor do coeficiente b. 
 

 

 Observamos que as medidas de velocidade e de resistência ao fluxo 

diminuem ao longo da gestação, sendo mais significativo para as artérias carótida 

comum e interna. A Vmax de todos os vasos foi em torno de 20% menor com 40 

semanas em relação a 20 semanas. Já o IR e o IP, quando variaram de forma 

significativa, foram 10 a 15% menores com 40 semanas. Tendo em vista que as 

medidas diretas de fluxo são as medidas de velocidade, e que os índices de 

resistência são relações entre essas medidas, podemos esperar que o 

comportamento das medidas de velocidade ao longo da gestação influencie 

diretamente o comportamento dos índices de resistência. Assim, na artéria 

carótida interna observamos que a Vmax diminuiu significativamente entre 20 e 

40 semanas, já a Vmin não o fez. A diminuição da Vmax sem diminuição da Vmin 

diminui os três índices de resistência, conforme observado. Na artéria carótida 

comum, a Vmax e a Vmin diminuíram, de forma que nem sempre pôde ser 

observada diminuição dos índices de resistência. Enquanto isso, na artéria 

vertebral, só a Vmax diminuiu, os outros parâmetros não variaram ao longo da 

gestação. 

ACIE Vmin 23,253 -0,053 0,003 0,434 
ACIE S/D 3,308 -0,026 0,063 0,000 
ACIE IR 0,675 -0,003 0,025 0,019 
ACIE IP 1,295 -0,008 0,028 0,013 
ACIE diâmetro 39,487 0,143 0,032 0,007 

AVE Vmax 52,037 -0,356 0,051 0,001 
AVE Vmin 16,368 -0,041 0,003 0,409 
AVE S/D 3,625 -0,024 0,019 0,042 
AVE IR 0,685 -0,002 0,014 0,073 
AVE IP 1,215 0 0,000 0,970 
AVE diâmetro 34,202 -0,005 0,000 0,920 



 

 Quanto ao diâmetro dos vasos, observou-se que este aumenta 

progressivamente até 40 semanas de gestação nas artérias carótidas enquanto 

se mantém inalterado nas artérias vertebrais. 

 Quando o valor do coeficiente b foi estatisticamente significativo, foi 

calculado o intervalo de predição da variável dependente em relação à variável 

independente por semana de idade gestacional. Esse é o intervalo a ser usado 

como referência para as variáveis avaliadas pelo Doppler na gestação normal. Os 

gráficos de regressão abaixo mostram a linha da regressão e o intervalo de 

predição para as artérias carótidas e vertebrais (Figuras 15, 16 e 17). 

Figura 15: Gráficos da regressão linear: parâmetros da artéria carótida comum direita e 

esquerda que variam com a idade gestacional. 

 



 

 
 

 



 

 

 

 
 
 



 
Figura 16: Gráficos da regressão linear: parâmetros da artéria carótida interna direita e 

esquerda que variam com a idade gestacional 

 

 

 



 

 

 

 
 
 



 

 

 

 
 



 

 
 

Figura 17: Gráficos da regressão linear: parâmetros da artéria vertebral direita e esquerda 

que variam com a idade gestacional 

 

 

 



 

 
 

Quando não houve variação da variável estudada ao longo da gestação foi 

determinado um intervalo fixo de referência a ser utilizado entre 20 e 40 semanas, 

calculado a partir da média com intervalo de ± 2DP, que abrange 95% das 

pacientes. Essas variáveis e os valores a serem utilizados estão expressos na 

Tabela 8. 

 

Tabela 8: Valores de referência para as variáveis que não alteram ao longo da gestação. 

 Valor mínimo Valor médio Valor máximo 

ACCD IP 1,07 1,95 2,83 

ACID Vmin 9,39 20,83 32,27 

AVD Vmin 4,32 13,52 21,36 

AVD S/D 1,36 3,06 4,76 

AVD IR 0,49 0,65 0,81 

AVD IP 0,64 1,24 1,84 

ACCE S/D 2,02 4,25 6,45 

ACCE IP 1,08 1,92 2,76 

ACIE Vmin 10,25 21,69 33,05 

AVE Vmin 6,72 15,14 23,56 

AVE IR 0,45 0,63 0,81 

AVE IP 0,04 1,22 2,44 

AVE Diâmetro 29,43 34,0 43,14 

 



 

  

5.3. AVALIAÇÃO DA VARIABILIDADE INTRAOBSERVADOR 

 
A variabilidade intraobsevador foi testada com três medidas de cada variável 

realizadas em 10 pacientes. A primeira e a terceira medidas foram escolhidas 

para comparação; a primeira, por provavelmente ser a melhor, e a terceira, a pior. 

As médias foram comparadas com Teste t pareado de Student, a associação foi 

testada por correlação linear e a concordância pelos gráficos de diferença de 

Bland-Altman. A Tabela 9 resume os resultados do Teste t pareado e da 

correlação linear. Observamos que todas as médias foram iguais e que a 

correlação foi satisfatória. Os gráficos de Bland-Altman mostraram diferenças 

também aceitáveis. Assim, houve boa concordância entre as mediadas testadas. 

Tabela 9: Teste t pareado para diferença de médias e correlação linear entre a 

observação 1 e 3. 

 
Diferença das 

médias (1-3) 

p-valor da 

diferença 

Coeficiente de 

correlação 

p-valor da 

correlação 

ACCD Vmax -0,53 0,617 0,954 0 

ACCD Vmin -0,73 0,359 0,878 0,0008 

ACCD S/D 0,147 0,465 0,896 0,0005 

ACCD IR 0,005 0,563 0,947 0 

ACCD IP -0,02 0,702 0,896 0,005 

ACCD 

Diâmetro 
0 1 0,982 0 

ACID Vmax -0,664 0,671 0,934 0,0001 

ACID Vmin -0,687 0,456 0,807 0,0047 

ACID S/D 0,009 0,891 0,917 0,0002 

ACID IR 0 1 0,916 0,0002 

ACID IP 0,006 0,630 0,973 0 

ACID Diâmetro 0,2 0,642 0,928 0,001 

AVD Vmax -1,809 0,31 0,732 0,016 

AVD Vmin -0,998 0,25 -0,860 0,0014 

AVD S/D -0,017 0,808 0,946 0 



 

AVD IR 0,003 0,768 0,948 0 

AVD IP 0,023 0,36 0,959 0 

AVD Diâmetro -0,3 0,343 0,941 0 

ACCE Vmax 1,621 0,535 0,931 0,0001 

ACCE Vmin -1,209 0,197 0,842 0,0022 

ACCE S/D 0,213 0,211 0,889 0,0006 

ACCE IR 0,019 0,121 0,911 0,0003 

ACCE IP 0,046 0,171 0,974 0 

ACCE 

Diâmetro 
0,2 0,591 0,982 0 

ACIE Vmax 2,589 0,134 0,928 0,0001 

ACIE Vmin 1,138 0,093 0,961 0 

ACIE S/D 0,023 0,729 0,973 0 

ACIE IR 0,001 0,882 0,976 0 

ACIE IP 0,006 0,607 0,995 0 

ACIE Diâmetro -0,4 0,399 0,878 0,0008 

AVE Vmax 0,77 0,442 0,897 0,0004 

AVE Vmin 0,104 0,743 0,961 0 

AVE S/D 0,037 0,402 0,963 0 

AVE IR 0,005 0,610 0,954 0 

AVE IP -0,001 0,946 0,972 0 

AVE Diâmetro 0,2 0,555 0,962 0 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 

6. DISCUSSÃO 

 

 O principal objetivo deste trabalho foi estudar o fluxo sanguíneo arterial 

cerebral na gestação normal, e estabelecer um padrão de normalidade para os 

índices fluxométricos avaliados pela ultrassonografia Doppler nas artérias carótida 

comum, carótida interna e vertebral entre 20 e 40 semanas de gestação. Também 

houve o interesse de se avaliarem possíveis diferenças ladoalado para que o 

exame pudesse ser realizado de um lado do pescoço caso fosse provada a 

igualdade.  

 A motivação para o estudo do fluxo arterial cerebral na gestação surgiu da 

necessidade de ampliarmos o conhecimento sobre a adaptação cardiovascular 

observada na gestação normal, essencial para a boa evolução da gravidez. Essa 

informação parece fundamental para um melhor entendimento da patogênese da 

pré-eclâmpsia/eclâmpsia, agravo mais associado à mortalidade materna no Brasil 

e nos países desenvolvidos. Apesar de não completamente elucidada, a teoria 

mais aceita sobre a patogênese da pré-eclampsia/eclâmpsia sugere que haveria 

uma falha na adaptação hemodinâmica esperada na gestação normal. A escolha 

do método de avaliação de fluxo sanguíneo cerebral por ultrassonografia Doppler 

se baseou na boa correlação com estudos por ressonância magnética, testada 

previamente para outras situações clínicas, além da disponibilidade e baixo custo. 

Existiu uma expectativa especial em relação ao fluxo sanguíneo na artéria 



 

vertebral, já que o território suprido por ela é o mais acometido pelos eventos 

cerebrais adversos observados na pré-eclâmpsia/eclâmpsia. 

 A primeira análise utilizou os primeiros 155 casos para avaliar possíveis 

diferenças entre as medidas realizadas nas artérias carótida comum, carótida 

interna e vertebral,entre o lado direito e o esquerdo.  Utilizamos para análise 

estatística o Teste t de Student pareado a fim de pesquisarmos diferenças entre 

as médias das medidas de cada parâmetro, para cada vaso, e para cada lado. As 

médias sugeriram igualdade entre os lados. Em seguida, a associação e a 

concordância foram estudadas através da correlação linear e dos gráficos de 

diferenças de Bland-Altman. Observamos uma correlação linear baixa entre as 

medidas, a maioria com coeficientes de correlação em torno de 0,50. Quanto aos 

gráficos de Bland-Altman, a impressão inicial nos faz optar por aceitar a igualdade 

entre os lados, pois a grande maioria dos valores encontrados está dentro do 

intervalo de correlação traçado. No entanto, não pudemos deixar de notar que o 

intervalo de correlação é muito amplo, o que demonstra a grande variabilidade 

dos valores encontrados. A partir desses resultados, especialmente da baixa 

correlação e da grande variabilidade dos valores, optamos por manter a 

realização dos exames do lado direito e esquerdo, e por estabelecer valores de 

referência também para os dois lados. 

 A possível relação entre os parâmetros avaliados ao Doppler e a idade 

gestacional foi avaliada por regressão linear. De modo geral, a velocidadesistólica 

máxima, e em menor grau a velocidade diastólica final, e os índices de resistência 

diminuem ao longo da gestação nas artérias carótidas. Essa diminuição da 

resistência ao fluxo foi mais observada nas artérias carótidas e praticamente não 

observada na artéria vertebral.  Na artéria vertebral direita só a velocidade 

sistólica máxima diminuiu de forma significativa e na esquerda a Vmax e a relação 



 

S/D. Já na artéria carótida comum, todos os índices,àexceção do IP para as duas 

e do S/D no lado esquerdo,diminuíram ao longo da gestação. Na artéria carótida 

interna, somente a velocidade mínima ao final da diástole não diminuiu entre 20 e 

40 semanas. O r2 baixo encontrado em todos os casos sugere que a idade 

gestacional não explica bem a variação nos parâmetros de fluxo observada, 

sugerindo que outros fatores influenciam as medidas avaliadas pelo Doppler. Na 

verdade, o fluxo sanguíneo avaliado pelo Doppler das artérias carótidas e 

vertebrais apresenta grande variabilidade entre os indivíduos, o que dificulta a 

explicação de sua variação por algum fenômeno como, por exemplo, a idade 

gestacional.  

A escolha dos melhores parâmetros de avaliação de fluxo sanguíneo 

cerebral materno pelo Doppler teria dois critérios: o estatístico e o uso clínico. Do 

ponto de vista estatístico, os parâmetros que melhor explicassem a variação de 

fluxo ao longo da gestação seriam selecionados. Além disso, os parâmetros de 

uso consagrado pela clínica nas diversas situações também seriam escolhidos. O 

r2baixo para todos os parâmetros impediu que o critério estatístico fosse utilizado. 

Assim, optamos por recomendar o uso da Vmax, do IP e do IR por serem os mais 

utilizados na prática clínica tanto na gestação como fora dela69, 5661. Na artéria 

carótida comum, a Vmax e o IR alteraram de forma significativa entre 20 e 40 

semanas. A referência deve ser o intervalo de predição gerado pela regressão 

linear. Como o IP não mudou ao longo da gestação, um intervalo de um só valor 

deve ser utilizado. Na artéria carótida interna, os três parâmetros diminuíram ao 

longo da gestação, logo os intervalos de predição são a referência. Na artéria 

vertebral, o intervalo de predição deve ser utilizado para a Vmax e um valor único 

para o IR e o IP.   



 

 Tendo em vista que o mecanismo de alteração do fluxo sanguíneo na 

gestação seria por vasodilatação arterial, também testamos a relação entre o 

diâmetro dos vasos e a idade gestacional. O resultado obtido foi bastante 

interessante. Observamos que o diâmetro das artérias carótidas, tanto comum 

quanto interna, aumenta de forma significativa entre 20 e 40 semanas. Por outro 

lado, a artéria vertebral não sofre essa alteração no diâmetro. Possivelmente por 

isso não observamos a diminuição nos valores dos parâmetros avaliados pelo 

Doppler na artéria vertebral.  

 As limitações do estudo se referem principalmente às limitações do 

método, ultrassonografia Doppler, em avaliar o fluxo sanguíneo. Apesar de em 

algumas situações sua capacidade de avaliação em tempo real, sensível a 

alterações instantâneas, tenha vantagens, essa característica dificulta sua 

interpretação clínica. Grande parte da variabilidade encontrada entre os 

indivíduos não se relaciona a uma condição específica, mas sim a diferenças, por 

exemplo, no débito cardíaco, que varia de acordo com a temperatura do ambiente 

e do corpo, frequência cardíaca, repouso, entre outros73. Diversos autores 

descreveram a variabilidade do resultado do Doppler no mesmo indivíduo e entre 

indivíduos para a população não grávida. Apesar disso, o Doppler das artérias 

carótidas, já consagrado, e mais recentemente das artérias vertebrais, tem se 

mostrado de alta acurácia na avaliação de obstrução ao fluxo, por exemplo, por 

placa ateromatosa6,69,71,72,73. 

 O fluxo cerebral na gestação tem sido objeto de estudo por diversos 

autores9, 57-66. Os principais vasos estudados até o momento são a artéria 

oftálmica e a artéria cerebral média. Ambas são ramos da artéria carótida interna, 

refletindo, portanto, a circulação cerebral anterior. O Doppler da artéria oftálmica é 

de fácil realização, sem as limitações técnicas encontradas para o Doppler 



 

transcraniano da artéria cerebral média. Valores de referência por semana de 

idade gestacional já foram estabelecidos para os dois vasos, também com 

observação de diminuição da resistência vascular com o avançar da gravidez58,59, 

9. Belfort et al. também observaram uma diminuição dos valores dos parâmetros 

em torno de 20% para a artéria cerebral média entre 20 e 40 semanas de 

gestação9. Todos esses autores sugerem, a partir desses dados de velocidade e 

de resistência ao fluxo, que o fluxo cerebral aumenta na gestação.  

 Zeeman et al. aparentemente foram os únicos a estudar o fluxo cerebral na 

gestação normal com RM. Eles também encontraram diminuição da velocidade de 

fluxo, mas o fluxo sanguíneo se mostrou diminuir ao longo da gestação, 

contrariando os autores previamente citados. Esse grupo calculou o fluxo na 

a.cerebral média e posterior. Como não observaram alteração no diâmetro desses 

vasos, a diminuição da velocidade de fluxo seria responsável pela menor perfusão 

cerebral66.Talvez outros estudos utilizando a ressonância magnética e com maior 

número de casos sejam necessários para a confirmação do comportamento do 

fluxo arterial na gestação. 

 Além disso, os vasos cerebrais foram estudados em gestantes hipertensas, 

e diferenças em relação às gestantes saudáveis foram demonstradas. O Doppler 

da artéria oftálmica parece ser capaz de diferenciar gestantes hipertensas de 

normais, pré-eclâmpsia de hipertensão crônica, e até de predizer pré-eclampsia 

grave60,61,62. Trabalho recente de Barbosa et al. (2010) relacionou sintomas de 

leucoencefalopatia posterior reversível a uma diminuição dos índices de 

resistência da artéria oftálmica. O Doppler alterado seria um marcador de pré-

eclâmpsia grave63. Somente dois grupos estudaram o fluxo na artéria carótida 

interna na gestação, ambos em gestantes normais. Eles observaram aumento do 



 

fluxo sanguíneo ao longo da gestação com diminuição dos índices de 

resistência10,11. 

 Nossos resultados para as artérias carótidas estão de acordo com o 

mecanismo aceito hoje de adaptação hemodinâmica da gestante sem 

comorbidades às necessidades fisiológicas da gravidez. Também concordam com 

os resultados encontrados para a artéria oftálmica e para a artéria cerebral média. 

Quanto a não observação desse fenômeno nas artérias vertebrais,também há 

uma possível explicação fisiológica. A expressão clínica do acometimento do 

território posterior se traduz na síndrome de leucoencefalopatia posterior 

reversível. Os sinais e sintomas incluem cefaleia, vômito, confusão mental, 

distúrbios visuais e convulsões; todos indicativos de pré-eclâmpsia grave. Além 

da pré-eclâmpsia/eclâmpsia, outras condições clínicas estão associadas a esta 

síndrome, como encefalopatia hipertensiva, doença renal aguda ou crônica, 

púrpura trombocitopênica trombótica, insuficiência hepática, entre outras10. A 

patogênese não é completamente entendida, mas haveria um comprometimento 

da autorregulação cerebral em um vaso com lesão endotelial. O resultado é a 

ruptura da barreira hemato-encefálica e lesão por hiperperfusão76.  

Já foi demonstrado na população não grávida que as artérias vertebrais 

não são tão bem reguladas quanto os vasos que irrigam o território anterior. Os 

vasos posteriores parecem ser mais suscetíveis à quebra da barreira hemato-

encefálica e também recebem menor inervação simpática. Isso os deixaria com 

menor capacidade de se adaptar a situações como variações de pressão 

arterialou mesmo uma gravidez8,39. Recentemente, Sato & Sadamoto 

demonstraram que também no exercício físico a adaptação hemodinâmica é 

diferente na artéria carótida interna e vertebral. A resistência cerebrovascular 



 

aumenta na artéria carótida interna e não se altera na artéria vertebral, sugerindo 

que o controle de fluxo cerebral é diferente nos territórios anterior e posterior77.  

 O presente estudo se refere a gestantes saudáveis. A circulação posterior 

não havia sido abordada em pesquisas anteriores envolvendo gestantes.  

Consequentemente, o achado de diferenças de fluxo sanguíneo entre a circulação 

anterior e posterior nunca foi demonstrado. A menor inervação e menor 

capacidade de adaptação dos vasos posteriores, já relacionadas à 

leucoencefalopatia posterior reversível, também podem ser responsáveis por 

essas diferenças entre a circulação anterior e posterior nas gestantes.  Dessa 

forma, projetos futuros em continuação deste trabalho são promissores. A 

avaliação de gestantes com diagnóstico de pré-eclâmpsia pelo Doppler arterial 

cerebral pode acrescentar informações importantes quanto à fisiopatologia dos 

eventos cerebrais e possivelmente se tornar um importante marcador de 

prognóstico. 

 

 

 

7. CONCLUSÃO 

 
A idade gestacional influencia o fluxo sanguíneo arterial cerebral, já que, 

entre 20 e 40 semanas de gestação, os índices de resistência ao fluxo e as 

medidas de velocidade avaliados pelo Doppler diminuíram. Os achados foram 

mais pronunciados no território anterior do cérebro, irrigado pela artéria carótida 

interna, e menos observados no território posterior, suprido pela artéria vertebral. 

A explicação fisiológica de aumento do fluxo sanguíneo por vasodilatação 

cerebral foi corroborada pelo achado de aumento do diâmetro dos vasos 



 

carotídeos entre 20 e 40 semanas. Nas artérias vertebrais, o fenômeno de 

vasodilatação não foi observado. 

Pudemos estabelecer valores de referência das medidas de fluxo 

sanguíneo ao Doppler por semana de idade gestacional para as artérias carótida 

comum direita e esquerda, e para as artérias carótida interna direita e esquerda. 

Optou-se por estabelecer como referência para o Doppler da artéria vertebral um 

intervalo constante ao longo da gestação. Como há diferença entre as medidas do 

lado direito e esquerdo, a recomendação é de que o exame seja realizado dos 

dois lados.  
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