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RESUMO

Introdução: A restrição do crescimento fetal (RCF) está associada a partos prétermos e termo precoce, sendo uma das principais causas de morbimortalidade
perinatal. Os protocolos de manejo existentes na literatura tentam balancear os
riscos da prematuridade e, por consequência, da imaturidade pulmonar fetal, com
os riscos de deterioração da vitalidade fetal. Nesse contexto, um método não
invasivo de avaliação da maturidade pulmonar fetal poderia auxiliar na decisão
do momento do parto em fetos com restrição do crescimento. Objetivo: O
objetivo deste estudo foi avaliar o desempenho do QuantusFLM® em gestantes
com fetos restritos, comparando com grupo controle. Métodos: Foram incluídas
pacientes com gestação única entre 34 e 38 6/7 semanas. As imagens foram
capturadas por meio de ultrassonografia, segundo protocolo específico, até 48
horas antes do parto, e analisadas pelo software QuantusFLM®. O principal
desfecho clínico avaliado foi a maturidade pulmonar. Resultados: Foram
incluídas 111 pacientes, sendo uma imagem excluída por baixa qualidade,
restando 55 gestantes em cada grupo. A incidência de morbidade respiratória
neonatal foi de 4,5%, sem diferença entre os grupos. O QuantusFLM® foi capaz
de predizer maturidade pulmonar fetal, no total de pacientes, com acurácia de
93,6%, sensibilidade de 96,2%, especificidade de 25%. A acurácia do método foi
semelhante entre os dois grupos, sendo de 92,7% no controle e 94,5% na RCF.
Conclusão: O estudo demonstrou ser o QuantusFLM® método acurado na
predição de maturidade pulmonar na RCF e no grupo controle, com a vantagem
de ser não invasivo.
Palavras-chave: Retardo do crescimento fetal. Maturidade dos órgãos fetais.
Diagnóstico Pré-Natal. Ultrassonografia Pré-Natal.
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ABSTRACT

Introduction: Fetal growth restriction (FGR) is associated with preterm and
early term deliveries, being one of the main causes of perinatal morbidity and
mortality. The management protocols attempt to balance the risks of prematurity
and, consequently, fetal lung immaturity, with the risks of deterioration of fetal
vitality. In this context, a non-invasive method of assessing fetal lung maturity
could help in deciding the time of delivery in FGR. The present study aimed to
evaluate the performance of QuantusFLM® software in pregnant women with
FGR and controls. Methods: We included patients with singleton gestation
between 34 and 38 6/7 weeks and divided them into two groups: FGR and
Control (appropriate for gestational age). The images were captured by
ultrasound according to a specific protocol up to 48 hours before delivery and
analyzed by QuantusFLM® software. The main clinical outcome evaluated was
lung maturity. Results: We included 111 patients, one image was excluded due
to low quality, with a total of 55 pregnant women left in each group. The
incidence of neonatal respiratory morbidity was 4.5%, with no difference
between groups. The QuantusFLM® software was able to predict lung maturity in
all the fetuses with accuracy of 93.6%, sensitivity of 96.2%, specificity of 25%.
The accuracy of the method was similar in both the groups, with 92.7% in the
Control and 94.5% in the FGR. Conclusions: The study demonstrated that the
QuantusFLM® is an accurate method in the predicting lung maturity in fetuses
with FGR and controls, with the advantage of being non-invasive.
Keywords: Fetal growth restriction. Fetal lung maturity. Quantitative texture
analysis. Ultrasonographic imaging.
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A restrição do crescimento fetal (RCF) é uma intercorrência que
acomete de 5 a 10% de todas as gestações, sendo a segunda principal causa
de mortalidade perinatal, além de determinar maior frequência de
nascimentos prematuros e asfixia intraparto.(1)
Classicamente, a RCF é definida quando o produto conceptual não
atinge o seu potencial de crescimento e desenvolvimento intrauterino,
como consequência do comprometimento da função placentária. Porém, na
prática clínica, a RCF é de difícil definição e, até o momento, não existe
um método padrão ouro para o seu diagnóstico.(2)
Um dos maiores desafios é diferenciar os fetos pequenos para idade
gestacional (PIG) dos fetos restritos, com algum grau de disfunção
placentária e maior risco de resultados perinatais adversos.(2) Nesse
contexto, em 2016, uma equipe internacional multicêntrica de especialistas
em RCF conduziu um estudo baseado na metodologia Delphi, na tentativa
de estabelecer um consenso para a definição de RCF e de sua classificação
em precoce e tardia, a depender da época do diagnóstico.(3) O consenso
concluiu que o ponto de corte entre a RCF precoce e tardia seria de 32
semanas e os seguintes parâmetros foram utilizados para definir a doença,
na ausência de malformações fetais.(3)
Restrição do crescimento fetal precoce (<32 semanas):
1. Critérios isolados:
a) Circunferência abdominal (CA) fetal < percentil 3 para a idade
gestacional; ou
b) Peso fetal estimado (PFE) < percentil 3 para a idade gestacional;
ou
c) Diástole zero no Doppler das artérias umbilicais.
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2. Parâmetros somados:
a) Peso fetal estimado (PFE) ou CA < percentil 10 para a idade
gestacional;
b) Índice de pulsatilidade (IP) do Doppler das artérias uterinas ou
das artérias umbilicais > percentil 95 para a idade gestacional.
Restrição do crescimento tardia (≥ 32 semanas):
1. Critérios isolados
a) CA fetal < percentil 3 para a idade gestacional; ou
b) PFE < percentil 3 para a idade gestacional;
2. Pelo menos dois parâmetros combinados dos listados a seguir:
a) PFE ou CA < percentil 10 para a idade gestacional;
b) Queda de mais de dois quartis na curva de crescimento;
c) Relação cérebro-placentária < percentil 5 para a idade gestacional
ou IP do Doppler das artérias umbilicais > percentil 95 para a
idade gestacional.
Em relação ao manejo da RCF, como não há tratamento efetivo para
reverter ou interromper a progressão da insuficiência placentária, a
avaliação da vitalidade fetal e a decisão do momento do parto são as
principais estratégias no acompanhamento dessas pacientes.(4) Embora
estudos tenham sido realizados, faltam evidências consistentes para
recomendar com segurança o momento do parto na RCF.(2) Os protocolos
de manejo existentes na literatura tentam combinar as evidências existentes
sobre os vários métodos de avaliação da vitalidade fetal, com o intuito de
alcançar o melhor crescimento e a maturidade pulmonar, minimizando os
riscos de prematuridade e, por consequência, morbidade e mortalidade fetal
e neonatal.(2)
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A morbidade respiratória neonatal (MRN) decorrente da síndrome do
desconforto respiratório (SDR) ou da taquipneia transitória do recémnascido (TTRN) são as complicações mais comuns da prematuridade e do
termo precoce (< 39 semanas).(5) Estudo publicado em 2021 avaliou a
mortalidade neonatal no estado de São Paulo, no período entre 2004 e 2013,
e os dados demonstraram que os distúrbios respiratórios foram a principal
causa das mortes, correspondendo a 25% dos óbitos neonatais no período.(6)
A deficiência de surfactante devido à prematuridade é a principal
causa de SDR neonatal.(7) Uma função primária do surfactante pulmonar é
diminuir a tensão superficial do ar-líquido na interface dos pulmões.
Devido às suas propriedades anfipáticas, permite a formação de um filme
na interface ar-líquido, reduzindo a tensão superficial da água e
favorecendo a expansão e contração dos alvéolos durante a troca gasosa,
sem colapsar.(7) Os fosfolipídios constituem 90% dos surfactantes e iniciam
sua produção em torno da 28ª semana, mas somente alguns têm o seu pico
em torno da 35ª ou 36ª semana, e outros continuam a aumentar até o parto.(7)
Essa ausência de surfactante causa um aumento da tensão alveolar,
fechando os pequenos alvéolos e hiper-insuflando os grandes alvéolos. Isso
acarreta atelectasia pulmonar, hipóxia, hipercapnia e acidemia.(7) A
isquemia pulmonar leva a uma deficiência de surfactante secundária, o que
piora o quadro mais adiante.(7)
A prevenção e o tratamento da MRN continuam a ser um assunto
importante na Neonatologia(7), pois é cada vez maior o número de partos
pré-termos tardios ou no termo precoce que resultam em admissão em
unidade de terapia intensiva (UTI) neonatal por distúrbios respiratórios.
Nesse contexto, poderia ser de grande valia um método não invasivo para
predizer a maturidade pulmonar fetal, auxiliando o médico obstetra no
planejamento do momento mais adequado para o parto.
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Durante muito tempo houve a hipótese de que a insuficiência
placentária crônica, como ocorre na RCF, poderia causar estresse
intrauterino, o que estimularia a produção endógena de glicocorticoides
fetais, acelerando a maturidade pulmonar.(8) Entretanto, a revisão sistemática
realizada em 2016 por McGillick et al. concluiu que mesmo com a
produção endógena de glicocorticoides, a síndrome da morbidade
respiratória persiste nos neonatos acometidos pela RCF, até mesmo quando
realizada a corticoprofilaxia.(9) Portanto, a RCF é importante causa de
prematuridade e de MRN.(10,11)
Desde a década de 1970 até recentemente, os métodos mais
utilizados para avaliar a maturidade pulmonar fetal eram realizados por
meio da avaliação do líquido amniótico (LA), obtido por meio de
amniocentese. Isso se deve ao fato de os líquidos pulmonares contribuírem
para a formação do LA, resultando, assim, na presença do surfactante em
sua composição.(7) Contudo, por se tratar de um método invasivo, sua
utilização tem sido limitada na prática clínica.
Nos últimos 25 anos, estudos têm sido realizados na tentativa de
predizer maturidade pulmonar fetal por meio da análise computadorizada
de imagens de ultrassonografia.(5) Mais recentemente, houve melhora
significativa

na

resolução

e

no

processamento

das

imagens

ultrassonográficas, possibilitando a análise de imagens e identificando
alterações de textura invisíveis ao olho humano. Esses padrões de textura
podem ser utilizados em algoritmos para predizer informações clínicas e
aplicados nas imagens ultrassonográficas de pulmão fetal, com boa
correlação com idade gestacional e testes de maturidade pulmonar
realizados por meio de avaliação do LA.(12)
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Um software denominado de quantitative ultrasound fetal lung
maturity analysis (QuantusFLM® Transmural Biotech, Barcelona, Espanha)
foi desenvolvido combinando vários extratores de texturas da imagem e
algoritmos computadorizados para predizer às cegas o risco de MRN.(5) Em
2017, foi publicado um estudo prospectivo multicêntrico para avaliar a
performance do QuantusFLM® em predizer a morbidade respiratória em
partos pré-termo e termo precoce (< 39 semanas).(5) O software foi capaz
de prever a MRN com sensibilidade de 74,3%, especificidade de 88,6%,
valor preditivo positivo de 51% e valor preditivo negativo de 95,5%. A
acurácia foi de 86,5% e as razões de verossimilhança positiva e negativa
foram de 6,5 e 0,3, respectivamente. A conclusão do estudo foi de que o
software teve acurácia semelhante aos testes com LA para predizer
morbidade respiratória, com a vantagem de ser não invasivo. Ressalta-se,
ainda, que grupos específicos de fetos como os acometidos pela RCF não
foram estudados separadamente e que a performance do método nesses
grupos merece atenção de novos estudos.(5)
Um dos principais pilares do manejo da RCF diz respeito à decisão
do momento do parto, balanceando o risco da prematuridade e do termo
precoce com os riscos da insuficiência placentária. Estudos demonstraram
que mesmo um feto nascido de termo, na 37ª semana, tem três vezes mais
chance de desenvolver MRN do que aquele nascido entre 39 e 40
semanas.(13) Acredita-se que a possibilidade de predizer a maturidade
pulmonar nos fetos acometidos por RCF seja de grande utilidade na prática
clínica, já que não se dispõe de tratamento clínico eficaz para a patologia.(2)

2 OBJETIVOS
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2.1 Objetivo Primário

Avaliar a acurácia da análise ultrassonográfica quantitativa da textura
do pulmão fetal para predizer maturidade pulmonar (ausência de taquipneia
transitória do recém-nascido ou síndrome do desconforto respiratório) nos
fetos com restrição de crescimento e no grupo controle (peso fetal estimado
entre os percentis 10 e 90).

2.2 Objetivo secundário

Comparar a acurácia da análise ultrassonográfica quantitativa da
textura do pulmão fetal para predizer maturidade pulmonar nos fetos
acometidos por restrição de crescimento em duas faixas de idade
gestacional: pré-termo tardio (entre 34 e 36 6/7 semanas) e termo precoce
(entre 37 e 38 6/7 semanas).

3 REVISÃO DA LITERATURA
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A prematuridade, apesar dos avanços da medicina, continua sendo
um dos maiores desafios da Obstetrícia, acarretando, independentemente da
causa, morbimortalidade aos recém-nascidos (RN), com sequelas que
podem permanecer até a vida adulta. A complicação mais comum da
prematuridade é a MRN, acometendo 60% dos RN com 29 semanas, 20%
dos RN com 34 semanas e 5% dos RN a partir de 37 semanas.(14)
Por esse motivo, inúmeras pesquisas foram realizadas sobre a
predição da maturidade pulmonar fetal. Essa avaliação pode ser realizada a
partir de métodos bioquímicos ou biofísicos, por meio da avaliação do LA
(geralmente por meio de amniocentese) ou da ultrassonografia (métodos
não invasivos).

3.1 Métodos Bioquímicos

Os primeiros estudos sobre a predição de maturidade pulmonar fetal
são da década de 1970. Em 1978, Mueller-Heubach et al. publicaram um
estudo e concluíram que a razão entre as proteínas lecitina/esfingomielina
tem valores preditivos diferentes para MRN a depender da idade
gestacional.(12)
Em 1984, Creasy et al. publicaram revisão que comparava os artigos
de avaliação de maturidade pulmonar fetal por meio da relação
lecitina/esfingomielina. Sua conclusão foi de que essa razão seria boa
preditora em qualquer idade gestacional. Se > 2 acima de 34 semanas,
haveria indício de maturidade pulmonar fetal.(15)
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Em 1992, Dubin realizou uma revisão de literatura sobre os diversos
métodos de detecção da maturidade pulmonar e concluiu que a relação
lecitina/esfingomielina e a dosagem de fosfolipídios por meio da
cromatografia eram os melhores métodos.(14)
Em 2001, Neerhof et al. escreveram um protocolo sobre os corpos
lamelares que são fosfolipídios e funcionam como armazenamento de
surfactante. A contagem dos corpos lamelares poderia ser mais utilizada
que os outros métodos bioquímicos por ser mais rápida, barata e objetiva.
Concluíram que a centrifugação não era uma etapa necessária e a
maturidade pulmonar era sugerida com contagem > 50.000/microL e a
imaturidade com a contagem < 15.000/microL.(16) Dosagens que ficavam
entre 15.000/microL e 50.000/microL eram chamadas de transicionais e
outros métodos de avaliação da maturidade pulmonar fetal deveriam serem
utilizados, como a dosagem de fosfolipídios.(16)
Em 2002, Kaplan et al. realizaram um estudo para avaliar a
probabilidade de maturidade pulmonar fetal por meio da relação
surfactante/albumina. Foi considerado que a relação >55 mg/g era
sugestivo de maturidade e <40 mg/g era sugestivo de imaturidade. O estudo
obteve como resultado que a morbidade respiratória em fetos >36 semanas
variou de 1% (relação > 44 mg/g) a 39% (relação ≤20 mg/g). Em fetos <34
semanas, a probabilidade variou de 14% (relação >44 mg/g) a 92% (relação
≤20 mg/g).(17)
Em 2006, Grenache et al. realizaram uma revisão sobre os principais
métodos de avaliação de maturidade pulmonar fetal: relação lecitina /
esfingomielina, dosagem de fosfatidilglicerol, estabilidade do surfactante,
relação surfactante/albumina e contagem de corpos lamelares. Concluíram
que a relação lecitina/esfingomielina era mais precisa, mais rápida e menos
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operador-dependente. Mas, apesar disso, concluíram que os testes para
avaliação de maturidade pulmonar continuavam com baixa predição.(18)
Em 2008, Torrance et al. avaliaram 76 neonatos pequenos para a
idade gestacional (PIG) com idade gestacional <34 semanas e com Doppler
normal e alterado, para verificarem se a insuficiência placentária poderia
influenciar a maturidade pulmonar. Para esse trabalho, foram utilizados
como parâmetros: razão lecitina/esfingomielina e contagem de corpos
lamelares. Como resultado, obtiveram que a razão lecitina/esfingomielina
era maior em casos com insuficiência placentária.(19)

3.2 Métodos Biofísicos

Em 1999, Maeda et al. avaliaram 52 fetos adequados para idade
gestacional entre 24 e 38 semanas de gestação por meio dos valores do
histograma escala de cinza no pulmão e fígado fetal. Foram avaliados
largura do histograma da escala de cinza (GLHW), média da escala de
cinza (MGL), desvio-padrão da escala de cinza (GLSD) e coeficiente de
variação (GLCV). Concluíram que havia modificação no tecido pulmonar,
fetal de acordo com a idade gestacional e que a GLHW seria reprodutível,
pois poderia ser utilizada em diferentes ajustes e aparelhos de
ultrassonografia. As outras variáveis teriam menor reprodutibilidade, pois a
escala de cinza variava de acordo com o ganho e com a máquina utilizada.(20)
Em 2010, Serizawa et al. realizaram estudo com 47 gestantes que
tiveram partos pré-termo entre 2000 e 2009. Destas, foi diagnosticado
MRN em 22 casos. Para avaliação da maturidade pulmonar fetal, foi
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utilizado o método GLHW em relação à idade gestacional. Como resultado,
utilizando apenas o GLHW, a taxa de detecção de imaturidade foi de 86% e
a maturidade pulmonar de 72%. No produto do GLHW, com a idade
gestacional, obtiveram taxa de 96% para detecção de imaturidade e 72%
para predição de maturidade pulmonar fetal.(21)
Em 2012, Cobo et al. avaliaram a viabilidade e a reprodutibilidade da
análise da textura pulmonar pelo Automatic Quantitative Ultrasound
Analysis (AQUA). Foram avaliadas 957 imagens de pulmões esquerdo e
direito entre 20 e 41 semanas. O resultado obtido foi um coeficiente de
correlação de Pearson de 0,97 entre AQUA e idade gestacional,
comprovando uma forte relação entre ambos. Outros parâmetros, como
tamanho e localização da região de interesse, aparelho de ultrassonografia e
transdutor utilizados, não influenciaram o resultado.(22)
Em 2015, Beck et al. estudaram a maturidade pulmonar fetal por
meio do GLHW. Foram avaliadas 77 gestantes, sendo 66 > 36 semanas e
11 entre 28 e 35 6/7 semanas. A acurácia do método foi de 75,3% para
predizer maturidade pulmonar fetal.(23)
Em 2015, Bonet Carne et al. fizeram um estudo para validar o
método QuantusFLM® utilizando um teste duplo-cego em 144 neonatos que
nasceram entre 28 e 39 semanas. A acurácia foi de 86,8% para predição de
imaturidade pulmonar total, e o valor se eleva para 92,1%, se considerados
os fetos prematuros entre 28 e 33 semanas e 6 dias.(24)
Em 2017, Ghorayeb et al. publicaram um estudo com 425 pacientes
(313 pré-termos e 112 termos) para constatar se o QuantusFLM®
conseguiria diferenciar o pulmão do feto prematuro do feto de termo. A
análise conseguiu

predizer

prematuridade do

pulmão fetal

com
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sensibilidade de 87,9% e especificidade de 92%.(25) No mesmo ano, Palacio
et al. publicaram um estudo multicêntrico que envolveu 20 instituições.
Foram obtidas 883 imagens de pulmão fetal entre 25 e 38 6/7 semanas nas
48 horas antes do parto, mas apenas 730 foram analisadas e armazenadas.
Após o nascimento, o RN foi acompanhado para verificar se havia o
diagnóstico de MRN. A acurácia total foi de 86,5% e 75,6% entre 25 e 33
6/7 semanas e de 89,8% entre 34 e 38 6/7 semanas.(5)
Em 2019, foi publicado um estudo com atualização do software que
passou a ser chamado de QuantusFLM® versão 3.0. Essa nova versão
realizava a delimitação do pulmão fetal de forma totalmente automatizada.
Foram analisadas 790 imagens de pacientes entre 24 e 38 6/7 semanas. O
software conseguiu predizer MRN com acurácia de 91,5%.(26)
No ano de 2020, Flosi et al. avaliaram a maturidade pulmonar por
meio do QuantusFLM® em 54 pacientes com diagnóstico de rotura
prematura de membranas entre 24 e 38 6/7 semanas. Foi o primeiro estudo
que utilizou o QuantusFLM® na população brasileira e obteve acurácia de
75,6%. Um resultado secundário desse estudo foi que o índice de massa
corporal (IMC) materno não interferiu na avaliação da imagem pelo
software.(27)

4 PACIENTES E MÉTODO
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Realizou-se um estudo de coorte prospectivo no ambulatório de prénatal, enfermaria e centro obstétrico do Departamento de Obstetrícia da
Escola Paulista de Medicina – Universidade Federal de São Paulo (EPM –
UNIFESP). A coleta de dados do estudo foi realizada de junho de 2017 a
março de 2020.
O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da
UNIFESP – número 0900/2017 (Anexo 1). Todas as pacientes incluídas no
estudo assinaram o Termo de Consentimento Informado para o uso das
imagens ultrassonográficas e dos dados perinatais (Anexo 2).
As gestantes que preencheram os critérios de inclusão e que
aceitaram participar do estudo foram encaminhadas para preenchimento da
ficha cadastral e realização do exame ultrassonográfico (Anexo 3).

4.1 Seleção das pacientes

Foram adotados os seguintes critérios de inclusão: gestação única,
feto vivo e idade gestacional entre 34 e 38 6/7 semanas. Os critérios de
exclusão foram: diagnóstico de malformações fetais ou neonatais; uso de
corticoide entre a realização da ultrassonografia e o parto; IMC > 35kg/m2;
intercorrências neonatais que pudessem ocasionar MRN, tais como: sepse
neonatal, potencial hidrogeniônico (pH) do sangue de cordão ao
nascimento <7, anemia sintomática neonatal (hemoglobina <12 mg/dL),
policitemia (hematócrito >65%), choque hemodinâmico e síndrome da
aspiração de mecônio.
O IMC >35kg/m2 foi utilizado como exclusão pois a empresa e os
trabalhos de validação não testaram o QuantusFLM® nesse tipo de
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paciente. Os diagnósticos neonatais foram realizados pela equipe de
Neonatalogia da UNIFESP.
A idade gestacional foi calculada por meio da ultrassonografia
realizada no primeiro trimestre da gestação ou da data da última
menstruação (DUM). Foi considerada a DUM nos casos em que esta era
compatível com a primeira ultrassonografia da gravidez, isto é, quando a
diferença entre a datação da gestação pela DUM e pela primeira
ultrassonografia era <5 dias para ultrassonografia até 10 semanas e <7 dias
para ultrassonografia entre 10 e 13 6/7 semanas.
A ultrassonografia para análise quantitativa da textura do pulmão foi
realizada no máximo até 48 horas antes do parto.
As gestantes foram divididas em dois grupos: A – RCF e B –
controle. Grupo A: fetos com diagnóstico de RCF precoce ou tardia,
segundo os critérios de diagnóstico do Consenso Delphi

(3)

. Grupo B: fetos

que apresentavam PFE entre os percentis 10 e 90 para a idade gestacional,
segundo tabela proposta por Hadlock et al.

(28)

. Neste grupo B as gestantes

poderiam ser de baixo ou alto risco desde que a patologia apresentada pela
gestante não interferisse na maturidade pulmonar fetal, não incluímos por
exemplo, gestantes com diabetes.

4.2 Metodologia

O QuantusFLM® (Transmural Biotech, Barcelona, Espanha) foi
desenvolvido para ser composto de dois módulos: um extrator de recursos e
um classificador. O módulo extrator é utilizado para compactar toda
informação contida em uma imagem (ou uma região da imagem) em
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poucas características que continham as informações relevantes. Deste
modo, o software poderia representar a informação transportada pelos
pixels da imagem por um conjunto de valores muito mais compacto.
É importante ressaltar que as características extraídas não sofrem
variação devido às condições clínicas para a aquisição da imagem, como
iluminação, sombra, rotação ou resolução, devido à falta de acessibilidade e
controle da posição do feto durante a aquisição da imagem (24).
O algoritmo de classificação combina as características obtidas com
o primeiro módulo, de modo a prever a ocorrência de MRN. Diferentes
métodos de aprendizado, supervisionados pelo computador, incluíam
modelos de regressão, árvores de classificação e redes neurais. Esses
modelos foram treinados para combinar o subconjunto adequado de
características, a fim de identificar essas imagens que continham a
informação relevante necessária para classificar os fetos como tendo um
alto ou baixo risco de MRN. O algoritmo final de classificação do
QuantusFLM® é uma sequência de várias etapas de aprendizado
computadorizado, que combinava as características de textura selecionadas
(obtidas previamente com o módulo extrator) com dados clínicos (idade
gestacional) para gerar a estimativa.(24)
As imagens ultrassonográficas foram obtidas por um protocolo
detalhado. Primeiramente, foi realizado um corte axial do tórax fetal no
nível de quatro câmaras cardíacas em preset pré-estabelecido pela empresa.
Esta imagem poderia ser magnificada, apenas ajustando a profundidade até
que o tórax ocupasse dois terços da tela, evitando sombras acústicas das
costelas fetais. Não era permitida a utilização do ajuste pela tecla zoom e
nenhum tipo de pós-manipulação, como Doppler colorido, calipers ou
pointers.(5)
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O ajuste de ganho, frequência ou harmônico de tecido ficava a
critério do examinador. Todas as imagens foram armazenadas em formato
Digital

Imaging

and

Communication

in

Medicine

(DICOM)

e,

posteriormente, carregadas via internet, por meio de um acesso restrito ao
site do software comercial QuantusFLM® web interface.(5)
As imagens em DICOM foram processadas e a delimitação
automática da região de interesse (ROI) incluía a maior área do pulmão
proximal ao transdutor possível, evitando o coração e os grandes vasos
(Figura 1). O software contém um filtro automático para aceitar a ROI
somente quando contém no mínimo 400 pixels.(5)
O software apresenta algoritmos que analisam automaticamente os
padrões texturais da área delimitada do pulmão. Estes algoritmos são
utilizados para estimar a probabilidade de MRN, por meio da comparação
com centenas de imagens ultrassonográficas de pulmão, cujos neonatos
apresentaram morbidade respiratória. O software utiliza padrões de textura
pulmonar de acordo com a idade gestacional.(5)

Figura 1 – Corte axial do tórax ao nível das quatro câmaras cardíacas do feto. Fonte: autor.
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Os resultados obtidos após a análise foram divididos em duas
categorias, a saber: baixo ou alto risco de MRN (Figura 2).

Figura 2 – Exemplo de resultado do teste liberado pelo software QuantusFLM®
(Publicação autorizada pela Transmural Biotech).
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A análise sobre a maturidade pulmonar foi realizada apenas no fim
da pesquisa, após o nascimento de todos os RN, de modo a não influenciar
a tomada de conduta durante a gestação. Tanto a equipe da Obstetrícia,
responsável pelo acompanhamento da gestante, quanto o médico
especialista em Medicina Fetal que realizou o exame, permaneceram cegos
acerca da análise do programa. A decisão pelo momento de realização do
parto foi exclusiva do médico assistente, em concordância com os
protocolos vigentes na UNIFESP (Anexo 5).(10) A realização do parto e o
acompanhamento neonatal também foram realizados pela equipe da
Neonatologia, sem qualquer influência do pesquisador.
Para cada feto estudado, foram armazenadas as variáveis maternas
(idade e etnia), gestacionais (idade gestacional do parto, tipo de parto,
corticoprofilaxia) e os resultados perinatais (sexo, peso de nascimento,
índice de Apgar de 1º e 5º minuto, pH do sangue do cordão umbilical,
hiperbilirrubinemia que necessitou de fototerapia, internação e tempo de
permanência em UTI neonatal, além da presença ou não de MRN).
A idade da paciente foi armazenada em anos, a etnia foi
autodeclarada pela paciente durante a ficha cadastral e foi dividida em
asiática, branca, negra e outras.
A idade gestacional do parto foi calculada a partir da DUM se ela
fosse compatível com a ultrassonografia do primeiro trimestre ou calculada
pela ultrassonografia precoce, até 13 6/7 semanas, nos casos de erro de data
ou ausência de DUM.
O tipo de parto foi dividido em parto cesárea e vaginal.
Consideramos parto cesáreo eletivo aquele no qual a cesariana foi
programada, ou seja, a paciente não entrou em trabalho de parto espontâneo
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e nem iniciou indução de trabalho de parto. Já as cesarianas realizadas
durante o trabalho de parto ou durante a indução foram consideradas partos
cesáreos não eletivos.
Sobre a corticoprofilaxia foram armazenadas: a data da realização do
corticoide, a idade gestacional da paciente na data da realização e o número
de ciclos realizados.
O sexo fetal foi dividido em masculino e feminino.
O tempo de permanência de UTI neonatal foi avaliado em dias.
O índice de Apgar de 1º e 5º minuto foi baseado no teste
desenvolvido pela Dra. Virgínia Apgar. Foi feita a avaliação de 5 sinais
objetivos do recém-nascido, atribuindo-se a cada um dos sinais uma
pontuação de 0 a 2. Foi realizado duas vezes (no 1º e no 5º minuto após o
nascimento) sendo utilizado para avaliar o ajuste imediato do RN à vida
extrauterina. Os sinais avaliados foram: frequência cardíaca, respiração,
tônus muscular, irritabilidade reflexa e cor da pele. O somatório da
pontuação (no mínimo 0 e no máximo 10) resultou no Índice de Apgar.(29)
A hiperbilirrubinemia com necessidade de fototerapia foram
avaliados de acordo com o protocolo da Neonatologia da EPM. Todo RN
ictérico ao nível ou abaixo da linha do umbigo teve uma dosagem de
bilirrubina sérica ou transcutânea. A avaliação da bilirrubina transcutânea
(BTc) é realizada de preferência no esterno. Atualmente são disponíveis no
mercado nacional os equipamentos importados Philips BiliCheck® e
Dräger JM-103® que apresentam coeficiente elevado de correlação (0,800,85).(30) Os valores de bilirrubinas totais que indicam fototerapia estão
descritos nas tabelas abaixo (Tabelas 1 e 2).
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Tabela 1 – Bilirrubinemia total para indicação de fototerapia e exsanguíneo
transfusão em RN ≤ 4 semanas de idade gestacional

Fonte: Adaptado de Maisels MJ et al. An approach to the management of hyperbilirubinemia in the preterm
infant less than 35 weeks of gestation. J Perinatol 2012; 32:660-4.

Tabela 2 – Bilirrubinemia total para indicação de fototerapia e exsanguíneo
transfusão em RN ≥35 semanas de idade gestacional

Fonte: American Academy of Pediatrics. Subcommittee on hyperbilirubinemia. Management of
hyperbilirrubinemia in the newborn infant 35 or more weeks of gestation. Pediatrics. 2004; 114:297-316.
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O pH do sangue do cordão umbilical foi obtido pelo seguinte
protocolo: foi realizado o primeiro clampeamento, após o nascimento do
concepto, e um segundo clampeamento, mais próximo a placenta.
Realizada a secção do cordão umbilical e coletado cerca de 1 mL de sangue
da veia umbilical em uma seringa plástica heparinizada. Toda a
determinação da gasometria foi feita imediatamente após a coleta,
utilizando analisadores do laboratório de bioquímica do próprio hospital.
O principal desfecho perinatal do estudo foi a ausência de MRN,
incluindo a ausência de SDR e TTRN. A SDR é a expressão clínica
decorrente da deficiência de surfactante alveolar associada à imaturidade
estrutural dos pulmões, complicada pela má adaptação do RN à vida
extrauterina. Como critérios diagnósticos, foram utilizados os seguintes
parâmetros clínicos: taquipneia, batimento da asa do nariz, gemido
expiratório, retração da caixa torácica que aparece logo após o nascimento
com piora após 24 horas e auge em até 48 horas. Além disso, utilizou-se os
critérios gasométricos indicando hipoxemia, além do radiográfico, com
aspecto típico de infiltrado retículo-granular e broncogramas aéreos.(31)
(Figura 3).
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Figura 3 – Aspecto radiológico típico de síndrome do desconforto respiratório. Fonte:
MS/SAS.

A TTRN é caracterizada por desconforto respiratório leve a
moderado, geralmente de evolução benigna, decorrente do retardo na
absorção do líquido pulmonar após o nascimento. O quadro clínico é
composto de taquipneia (frequência respiratória > 60 incursões por minuto
mesmo em repouso ou durante o sono), que se inicia nas primeiras horas de
vida e tem melhora após 24 - 48 horas de vida. Os achados radiológicos
mais comuns consistem em congestão peri-hilar radiada e simétrica,
espessamento de cisuras interlobares, hiperinsuflação pulmonar leve ou
moderada e, ocasionalmente, discreta cardiomegalia e/ou derrame
pleural.(32) (Figura 4)
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Figura 4 – Aspecto radiológico típico da TTRN. Fonte: Radiografia de tórax no recémnascido | Pedipedia - Enciclopédia Pediátrica Online

Os diagnósticos de MRN foram confirmados pela equipe de
Neonatologia do Hospital São Paulo /UNIFESP.
Para complementar a análise da MRN, foram avaliados: uso de
oxigênio > 40% (sim ou não); Continue Positive Airway Pressure (CPAP)
(sim ou não); ventilação não invasiva (sim ou não); ventilação mecânica ou
intubação (sim ou não); dias de intubação; uso de surfactante (sim ou não);
dias de internação; óbito neonatal.
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4.3 Cálculo do tamanho amostral

Segundo Palacio et al., a análise ultrassonográfica quantitativa da
textura do pulmão fetal nos fetos sem patologias entre 34 e 38 6/7semanas
apresentou acurácia de 89,8%

(5)

. A acurácia corresponde à proporção de

acertos da análise ultrassonográfica em um total de pacientes, quanto à
presença ou ausência da maturidade pulmonar nesse caso. A avaliação da
performance da análise ultrassonográfica quantitativa da textura do pulmão
fetal para predizer MRN em partos pré-termo ou termo precoce (entre 34 e
38 6/7 semanas), nos fetos com restrição do crescimento e nos fetos
controles foi verificada pela acurácia (proporção de acertos da análise
ultrassonográfica). A suposição desse estudo foi de que a acurácia da
análise ultrassonográfica quantitativa da textura do pulmão fetal nos fetos
com restrição de crescimento seria equivalente à acurácia nos fetos sem
patologias (89,8%). Assumindo um limite de equivalência de 20% entre as
proporções de sucesso esperadas na amostra 1 (controles – fetos adequados
para a idade gestacional – 1 = 0,898) e esperada na amostra 2 (fetos com
RCF – 2 = 0,890), a um nível de significância unilateral de 2,5%, o
tamanho da amostra requerida para ter um poder de 80% seria de 110
pacientes (55 pacientes em cada grupo, assumindo r = 1, isto é, a mesma
quantidade de pacientes em cada um dos grupos)

(33)

. O cálculo do número

amostral foi realizado apenas para o objetivo primário do nosso estudo.
As informações das variáveis quantitativas foram resumidas por
meio de média, desvio-padrão, mediana, valores mínimo e máximo e
número de observações válidas. As informações das variáveis qualitativas
foram resumidas por meio de frequência simples e percentual.
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4.4 Análise estatística

Definiu-se para este trabalho um nível de significância de 0,05 (5%).
Todos os intervalos de confiança ao longo do trabalho foram construídos
com 95% de confiança estatística.
Foram utilizados testes estatísticos paramétricos, pois foi testada a
normalidade das variáveis quantitativas do desfecho principal pelo teste de
Kolmogorov-Smirnov, concluindo-se que existe distribuição de normalidade.
Testes paramétricos são mais poderosos na detecção de significâncias.
Utilizamos teste t-Student para comparar os grupos Controle e RCF
para as médias das covariáveis quantitativas. Utilizamos teste QuiQuadrado para comparar os grupos Controle e RCF para as médias das
covariáveis qualitativas
Foi analisada a relação entre os resultados obtidos por meio do
QuantusFLM® e a maturidade pulmonar do RN. Essa análise foi realizada
na amostra total, mas também segmentada por grupos A e B, idade
gestacional (entre 34 e 36 6/7 semanas e entre 37 e 38 6/7 semanas) e ambos.
Considerou-se a ausência ou presença de MRN como sendo o padrão ouro.
Os dados foram tabulados em planilha do programa Excel 2010
(Microsoft Corp., Redmond, WA, EUA) e analisados por meio do
programa Statistical Package for the Social Sciences versão 20.0 (SPSS
Inc., Chicago, IL, EUA).

5 RESULTADOS
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Foram incluídas no estudo 111 pacientes, sendo 55 gestantes com
fetos com restrição do crescimento e 55 gestantes com fetos com peso
adequado para a idade gestacional (grupo controle). Houve apenas uma
exclusão por baixa qualidade de imagem no grupo da RCF.
No grupo das gestantes com RCF tivemos 71% dos fetos
classificados como RCF tardia e 29% como RCF precoce. Em relação aos
critérios do consenso Delphi que classificaram os fetos como restritos
tivemos a seguinte distribuição: 52,70% com estimativa de peso < percentil
3, 20% com circunferência abdominal < percentil 3, 18,1% por alteração do
IP médio do Doppler das artérias uterinas e 9,1% por alteração da relação
cérebro-placentária ou do IP do Doppler da artéria cerebral média.
As principais características clínicas, sociodemográficas, gestacionais,
perinatais e neonatais das pacientes incluídas no estudo estão apresentadas
nas tabelas 3 e 4 e nas figuras 5 e 6.

Tabela 3 – Características clínicas, gestacionais, perinatais e neonatais das
pacientes dos grupos controle e restrito (variáveis quantitativas)
Grupo
Idade materna
(anos)
IG parto
(semanas)
Peso ao
nascimento
(gramas)
APGAR 5º min
pH do cordão
umbilical
Tempo de
internação UTI
neonatal (dias)

Min

Max

N

IC

33,2
28,4
37 4/7
37 4/7
2.940
2.265

Desvio
Padrão
6,0
7,1
1 1/7
1 3/7
310
363

19,0
17,7
34 2/7
34
2.020
1.310

45,5
45,3
38 6/7
38 6/7
3.475
2.765

55
54
55
56
55
56

1,6
1,9
2/7
3/7
82
95

0,001**

10,0
9,0
7,26
7,25
4,5
8,0

0,60
1,27
0,06
0,08
4,1
9,2

7,0
3,0
7,15
7,00
1,0
1,0

10,0
10,0
7,52
7,40
16,0
38,0

55
56
55
56
16
29

0,16
0,33
0,02
0,02
2,0
3,4

0,068

Média

Mediana

Controle
RCF
Controle
RCF
Controle
RCF

33,5
29,2
37 3/7
37 1/7
2.891
2.207

Controle
RCF
Controle
RCF
Controle
RCF

9,53
9,18
7,26
7,24
5,6
10,7

P-valor*

0,235
<0,001**

0,120
0,043**

IG: idade gestacional; IC: intervalo de confiança; RCF: restrição do crescimento fetal; UTI: unidade de
terapia intensiva. *foi utilizado teste t-Student. ** valores estatisticamente significantes
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A média da idade materna foi de 29 anos para o grupo RCF e 33
anos para o controle. No grupo RCF, a média de peso ao nascimento foi
estatisticamente menor (2.207g vs. 2.891g, respectivamente, p<0,001). Não
houve diferença estatística entre as variáveis índice de Apgar 5º minuto, pH
do cordão e idade gestacional de realização do parto. A média de tempo de
internação em UTI dos fetos com RCF foi estatisticamente maior que o
grupo controle (10 vs. 5 dias, respectivamente, p=0,043).

Figura 5 – Características clínicas, gestacionais, perinatais e neonatais das pacientes
dos grupos controle e RCF (variáveis quantitativas).
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Tabela 4 – Características clínicas, sociodemográficas, gestacionais,
perinatais e neonatais das pacientes dos grupos controle e restrito (variáveis
qualitativas)

Etnia

Tipo de Parto

Sexo
Uso de corticoide
antenatal
Icterícia que
necessitou
tratamento
Admissão em UTI
neonatal
MRN
SDR
TTRN

Asiática
Negra
Branca
Outras
PCE
PCNE
PVO
PVE
F
M
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim

Controle
N
%
2
3,6%
2
3,6%
22
40,0%
29
52,7%
29
52,7%
10
18,2%
2
3,6%
14
25,5%
26
47,3%
29
52,7%
53
96,4%
2
3,6%
45
81,8%
10
18,2%
38
17
53
2
55
0
53
2

69,1%
30,9%
96,4%
3,6%
100%
0,0%
96,4%
3,6%

Restrito
N
%
0
0,0%
4
7,1%
24
42,9%
28
50,0%
20
35,7%
12
21,4%
5
8,9%
19
33,9%
27
48,2%
29
51,8%
45
81,8%
10
18,2%
46
83,6%
9
16,4%
24
32
53
3
55
1
54
2

42,9%
57,1%
94,6%
5,3%
98,2%
1,8%
96,4%
3,6%

Total
N
2
6
46
57
49
22
7
33
53
58
98
12
91
19

P-valor*
%
1,8%
5,4%
41,4%
51,4%
44,1%
19,8%
6,3%
29,7%
47,7%
52,3%
89,1%
10,9%
82,7%
17,3%

62
49
106
5
110
1
107
4

55,9%
44,1%
95,5%
4,5%
99,1%
0,9%
96,4%
3,6%

0,430

0,276

0,921
0,014**
0,801

0,005**
0,985
0,319
0,985

F: feminino; M:masculino; MRN: morbidade respiratória neonatal; PCE= parto cesárea eletivo; PCNE=parto
cesárea não eletivo PVO= parto vaginal operatório; PVE= parto vaginal espontâneo; SDR: síndrome do
desconforto respiratório; TTRN: taquipneia transitória do recém-nascido; UTI: unidade de terapia intensiva.
*foi utilizado teste qui-quadrado. ** valores estatisticamente significantes

Apenas 4,5% dos neonatos (5/110) avaliados apresentaram MRN,
sendo que, destes, 80% (4/5) apresentaram TTRN. Houve diferença
estatística na incidência de admissão em UTI neonatal, sendo 32 (57,1%)
internações no grupo da RCF e 17 (30,9%) no grupo controle (p=0,05).
Essa diferença também ocorreu na realização de corticoprofilaxia, sendo
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18,2% no RCF e 3,6% no grupo controle (p=0,014) (Figura 6). No grupo da
RCF, 30% das gestantes que receberam a corticoprofilaxia estavam >34
semanas, no grupo controle não houve aplicação de corticoide >34 semanas
Em relação à icterícia neonatal que necessitou de fototerapia, houve
incidência de 17,3% no total, porém sem diferença estatisticamente
significante entre os grupos. Dentre os tipos de parto, 40 (36%) foram parto
vaginal, sendo que destes, 33 foram partos vaginais espontâneos. Além
disso, houve maior taxa de parto vaginal (60%) no grupo com RCF, porém
sem diferença estatisticamente significante. Apesar disso, 44% dos partos
foram cesáreos eletivos. Na nossa amostra não tivemos nenhum caso de
mortalidade perinatal.

Figura 6 – Comparação das variáveis de admissão em unidade de terapia intensiva
neonatal e uso de corticoide antenatal entre os grupos RCF e controle.
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A tabela 5 e as figuras 7 e 8 descrevem a performance do
QuantusFLM® para a predição da maturidade pulmonar fetal.

Tabela 5 – Desempenho do QuantusFLM® para a predição de maturidade
pulmonar fetal
N total
Controle
RCF
IG 34 a 36 6/7
sem.
IG 37 a 38 6/7
sem.
Controle IG 34
a 36 6/7 sem.
Controle IG 37
a 38 6/7 sem.
RCF IG 34 a
36 6/7 sem.
RCF IG 37 a
38 6/7 sem.

Acurácia

Sensibilidade

Especificidade

VP +

VP -

93.6% (103/110)
92.7% (51/55)
94.5% (52/55)

96.2% (102/106)
96.2% (51/53)
96.2% (51/53)

25.0% (1/4)
0.0% (0/2)
50.0% (1/2)

97.1% (102/10)
96.2% (51/53)
98.1% (51/52)

20.0% (1/5)
0.0% (0/2)
33.3% (1/3)

84.4% (27/32)

89.7% (26/29)

33.3% (1/3)

92.9% (26/28)

25.0% (1/4)

97.4% (76/78)

98.7% (76/77)

0.0% (0/1)

98.7% (76/77)

0.0% (0/1)

82.4% (14/17)

93.3% (14/15)

0.0% (0/2)

87.5% (14/16)

0.0% (0/1)

97.4% (37/38)

97.4% (37/38)

0.0% (0/0)

100.0% (37/37)

0.0% (0/1)

86.7% (13/15)

85.7% (12/14)

100.0% (1/1)

100.0% (12/12)

33.3% (1/3)

97.5% (39/40)

100.0% (39/39)

0.0% (0/0)

97.5% (39/40)

0.0% (0/0)

IG: idade gestacional; RCF: restrição do crescimento fetal; VP: valor preditivo.

Figura 7 – Acúracia do QuantusFLM® para predição de maturidade pulmonar fetal
entre os grupos e pela faixa de idade gestacional.
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Figura 8 – Sensibilidade do QuantusFLM® para predição de maturidade pulmonar fetal.

Considerando o total de pacientes incluídas no estudo para avaliação
de maturidade pulmonar fetal, a acurácia foi de 93,6%, sensibilidade de
96,2%, especificidade de 25%, valor preditivo positivo de 97,1% e valor
preditivo negativo de 20%.
Em relação à acurácia, os resultados foram altos, no geral, nos
grupos e nas faixas de idade gestacional avaliadas, com o menor valor de
84,4% no grupo controle entre 34 e 36 6/7 semanas.
Analisando a amostra total, houve sensibilidade de 96,2%, com
especificidade de 25,0%. De modo geral, os valores da especificidade e do
valor preditivo negativo foram baixos, pois foram poucos casos de
imaturidade pulmonar na amostra.
Além disso, obteve-se valor preditivo positivo alto em todos os
grupos, mostrando que o software era bom preditor de maturidade
pulmonar nos RCF e controles na idade gestacional estudada.

6 DISCUSSÃO
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No presente estudo, o QuantusFLM® apresentou acurácia total para
avaliar MRN (controle e RCF) de 93,6%, demonstrando que o software é
bom indicador em predizer maturidade pulmonar. Especificamente no
grupo de fetos com RCF, o resultado também foi satisfatório, com acurácia
de 94,5%. Esses dados são semelhantes aos de outros estudos publicados na
literatura, considerando a mesma faixa de idade gestacional.(5,26,27)
O

software

QuantusFLM®

foi

validado

em

dois

estudos

multicêntricos – o primeiro conduzido por Palacio et al.(5), no qual a
delimitação da área do pulmão a ser avaliada era realizada de forma
manual, e o segundo conduzido por Burgos-Artizzu et al.(26), que avaliou as
mesmas imagens do estudo de Palacio et al.(5), adicionadas novas pacientes,
já com uma atualização do software que passou a delimitar a ROI do
pulmão fetal de forma automática.
No estudo de Palacio et al.(5) foram analisadas 566 pacientes entre 34
e 38 semanas e 6 dias com acurácia de 89,8%, valor um pouco inferior a
acurácia do presente estudo, provavelmente porque em nosso estudo se
realizou a delimitação da ROI de forma automática. Após essa alteração do
software, Burgos-Artizzu et al.(26) publicaram um artigo avaliando as
mesmas pacientes de Palacio et al.(5) e adicionaram mais 50 pacientes na
faixa de idade gestacional que coincidia com o presente estudo, totalizando,
assim, 616 pacientes. Nesse artigo, o valor da acurácia foi de 94,6%, valor
bem semelhante ao obtido pelo presente estudo.
Em comparação com testes invasivos que avaliaram maturidade
pulmonar fetal por meio de amniocentese, a acurácia do QuantusFLM® no
presente estudo foi superior à do método padrão-ouro que é a relação
lecitina/esfingomielina com 81,5%, segundo a literatura.(5)
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Outros resultados estatísticos apresentados pelos estudos de Palacio
et al.(5) e Burgos-Artizzu et al.(26) foram, respectivamente, sensibilidade de
62,1% e 62,9%, especificidade de 91,3% e 96%, valor preditivo positivo de
27,7% e 48,9% e valor preditivo negativo de 97,8% e 97,7%. Esses valores
são muito difíceis de serem comparados aos do presente estudo, pois tinham
como objetivo principal a predição de MRN e, por isso, utilizaram idades
gestacionais inferiores às nossas, a partir de 24 semanas. Provavelmente, por
este motivo, esses autores tiveram especificidades bem maiores que a do
presente estudo, pois nas idades gestacionais precoces ocorre maior
incidência de MRN. Nosso estudo encontrou apenas cinco casos de MRN.
É importante ressaltar, no presente estudo, o valor preditivo positivo
de 97,1% na amostra total e de 98,1% nos fetos com RCF, indicando que o
teste é especialmente confiável ao afirmar a presença de maturidade
pulmonar. Esse resultado tem grande notabilidade na faixa de idade
gestacional estudada, entre 34 e 38 6/7 semanas, na qual o principal
desfecho buscado é a maturidade pulmonar.
Este estudo avaliou apenas pacientes entre 34 e 38 6/7 semanas, com
o objetivo de predizer maturidade pulmonar fetal, o que seria mais
importante, especialmente na RCF, tanto para a decisão mais assertiva do
momento do parto, quanto para avaliar a necessidade de corticoprofilaxia.
Optou-se por não avaliar idades gestacionais mais precoces (< 34 semanas)
porque, na RCF, quando o parto é indicado de forma tão prematura, existe
indicação precisa e os riscos de óbito fetal superam os da prematuridade.(34)
Nesses casos, a presença ou ausência de maturidade pulmonar fetal não
modificará a indicação do parto, tornando um teste com essa finalidade
desnecessário na maioria dos casos.
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Este é o primeiro estudo a avaliar o desempenho do QuantusFLM®
especificamente em fetos com RCF. Provavelmente, os estudos anteriores
incluíram fetos RCF na sua casuística, porém, não foram analisados
separadamente.(5,26)
A prevalência de RCF na população é considerável, em torno de 5 a
10%, e a relação com a prematuridade ou com parto no termo precoce é
alta.(9) Por esses motivos, acredita-se que a avaliação da maturidade
pulmonar fetal por meio do QuantusFLM® nessa população é relevante,
podendo auxiliar na decisão do momento do parto e no uso de
corticoprofilaxia, principalmente na faixa de idade gestacional avaliada
pelo nosso estudo, em que a sensibilidade foi de 96,2% e o valor preditivo
positivo foi de 97,1%.
Clinicamente, na RCF, muitas vezes ocorre o problema de quando
realizar o parto, pois é preciso sempre balancear o risco de óbito fetal com o
da prematuridade e suas consequências.(10) O momento ideal para a
realização do parto na RCF ainda é controverso e os protocolos variam de
acordo com a instituição.(35) Muitos desses protocolos(36) estabelecem que os
partos devem ocorrer entre o período pré-termo tardio (entre 34 e 36 6/7
semanas) e o termo precoce (entre 37 e 38 6/7 semanas), entretanto, existem
evidências de que as crianças nascidas entre 34 e 36 6/7 semanas têm maior
morbidade neonatal e na infância do que as nascidas no termo.(37) Além
disso, mesmo o RN a termo com RCF tem resultados respiratórios piores do
que o RN com crescimento adequado.(38) Recém-nascidos com restrição de
crescimento permanecem tempo significativamente maior internados em
UTI neonatal e em ventilação mecânica, em comparação com RNs controles
de mesma idade gestacional. As taxas de incidência de síndrome de
dificuldade respiratória são maiores em RNs com RCF do que em RNs
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controles de mesma idade gestacional.(38) RNs com RCF quando nascem
prematuros mesmo se for >34 semanas têm maior chance de desenvolver
enterocolite necrotizante, intolerância para se alimentar e retinopatia da
prematuridade.(38)
De acordo com os dados de uma revisão, 15% dos fetos a termo e
29% dos fetos nascidos no pré-termo tardio que foram admitidos na UTI
neonatal, desenvolveram algum tipo de MRN.(39) Maiores taxas de
admissão em UTI neonatal com maior tempo de internação em fetos
restritos também ocorreram no presente estudo: 57% dos fetos com RCF
internados, contra somente 30% dos controles. Isso pode ser explicado
pelas morbidades neonatais inerentes à RCF, pois não houve diferença
estatisticamente significante na idade gestacional do parto, no índice de
Apgar, no pH do cordão umbilical ou na MRN entre os grupos.
A utilização de corticoprofilaxia na nossa amostra ficou aquém do
esperado, considerando ser um serviço terciário onde as pacientes de alto
risco são referenciadas e há clara evidência de benefícios, quando
utilizados nos fetos que vão nascer no período pré-termo tardio. No estudo
brasileiro multicêntrico sobre prematuridade (EMIP)(40) em recém-nascidos
entre 34 e 36 semanas, tivemos 24,5% de uso de corticoide antenatal. Isso
nos leva a refletir que temos de ficar atentos em nossa instituição e reforçar
a necessidade do uso do corticoide que pode ser muito benéfica e decisiva
na vida desses RNs. Vale ressaltar que no grupo RCF, a corticoprofilaxia
para maturidade pulmonar foi mais utilizado do que no grupo controle, com
diferença estatisticamente significante.
Especificamente em relação aos fetos com restrição do crescimento,
acredita-se que a avaliação da maturidade pulmonar tenha papel importante
na hora de planejar o parto, pois o desenho dos estudos que compararam a

41
Discussão

morbidade respiratória em fetos no termo precoce ou termo completo (>39
semanas) utilizando os testes de maturidade pulmonar fetal, apenas
utilizaram gestações nas quais o parto estava sendo indicado < 39 semanas,
sem motivo materno ou fetal, ou nos casos em que havia risco materno
muito alto em prosseguir a gestação >37 semanas, como pré-eclâmpsia
grave ou diabetes gestacional descompensado.(41) No entanto, essa não é a
realidade da maioria das gestações com RCF tardio, com Doppler fetal
normal ou discretamente alterado e pouca associação com pré-eclâmpsia.
Para essas pacientes, sabe-se, desde a publicação do DIGITAT, que não há
vantagem em resolver a gestação < 36 semanas, mas diversos protocolos
preconizam que o parto de fetos RCF seja realizado entre 37 e 38 semanas.
Se o parto é indicado com 37 semanas exatas, há diminuição do risco de
óbito fetal, mas aumento do risco de morbidade neonatal. Se o parto é
postergado para 38 semanas, a situação se inverte.(42)
Um estudo de coorte nacional realizado por Kazemier et al.(43)
avaliou 120.000 gestantes com fetos PIG, com o objetivo de analisar o
momento certo para se indicar o parto. O estudo concluiu que, para os fetos
< percentil 5, o parto deve ser realizado entre 38 e 39 semanas e, para
aqueles entre os percentis 5 e 10, não há definição clara.
Não existe consenso entre os protocolos das principais sociedades de
Ginecologia e Obstetrícia do mundo. O Royal College of Obstetricians and
Gynaecologists (RCOG) - preconiza o parto com 37 semanas, se Doppler
das artérias umbilicais com resistência aumentada ou com Doppler da
artéria cerebral média com diminuição de resistência. A Society of
Obstetricians and Gynaecologists of Canada (SOGC) indica o parto >34
semanas e a Australian and New Zealand Journal of Obstetrics and
Gynaecology (ANZJOG) com 38 semanas. Outras como o French College
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of Gynecologists and Obstetricians (CNGOF) e o American College of
Obstetricians and Gynecologists (ACOG) indicam o parto >37 semanas,
mas sem apontar um momento certo.(36) Estudos randomizados seriam
necessários, mas talvez não sejam factíveis e o QuantusFLM® poderia
ajudar, pois se com 37 semanas fosse demonstrada a maturidade pulmonar,
o parto poderia ser realizado com mais segurança.
No protocolo do setor de RCF da UNIFESP, o parto em fetos com
restrição do crescimento (< percentil 3) e Doppler normal está indicado
entre 37 e 38 semanas, sem, contudo, definir uma idade gestacional
específica.(10) Nesses casos, a prova de maturidade pulmonar poderia ser
realizada com 37 semanas e, caso o resultado demonstrasse baixo risco de
MRN, o parto poderia ser realizado, evitando-se o risco de óbito fetal e a
necessidade de manter vigilância fetal. Caso o teste resultasse em alto risco
de MRN, poder-se-ia optar por aguardar 38 semanas, mantendo controle de
vitalidade fetal e realizar corticoterapia, caso não tenha sido realizada
anteriormente.
Ademais, a administração de corticoide na RCF é controversa,
especialmente naqueles fetos >34 semanas em que a corticoprofilaxia tem
baixa evidência de benefício, e até mesmo nos fetos de peso adequado para
a idade gestacional.(44) Assim, o seu uso poderia ser evitado caso um teste
de maturação pulmonar como QuantusFLM® tivesse resultado positivo
para maturidade pulmonar, evitando os efeitos deletérios que a
corticoprofilaxia poderia produzir para esse feto.
Um grande estudo retrospectivo de coorte demonstrou que RNs entre
34 e 37 semanas expostos ao corticoide tiveram menor peso ao nascimento,
menor circunferência cefálica e que o ganho de peso fetal decaiu de acordo
com o número de ciclos de corticoide realizados. Além disso, a
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corticoprofilaxia foi associada à hipoglicemia no RN que, apesar de
autolimitada, poderia ser prejudicial no período pós-natal, além de piores
resultados neurológicos infantis, hipertensão arterial e resistência insulínica
na adolescência.(45)
Outro grande estudo multicêntrico, publicado em 2016 por GyamfiBannerman et al.(37), demonstrou que a corticoprofilaxia em fetos pré-termo
tardios resultou em redução significativa de óbito fetal e neonatal nas
primeiras 72 horas. No entanto, em relação à MRN, apenas houve
decréscimo de um terço dos casos e somente na incidência de TTRN, e não
na SDR. Além disso, o mesmo trabalho descreve que o número de
pacientes tratados para reduzir um caso de MRN seria 25 e que 32% dos
pacientes que receberam corticoprofilaxia por suspeita de trabalho de parto
prematuro nasceram a termo. Essa conduta pode ter exposto diversos fetos
aos riscos citados acima, sem que eles usufruíssem de nenhum benefício da
corticoprofilaxia.(37)
Assim, a realização do QuantusFLM® em fetos que têm indicação de
nascer entre 34 e 37 semanas poderia ser uma alternativa válida à
realização de um primeiro ciclo de corticoide, uma vez que o método
apresentou boa acurácia, sensibilidade e valor preditivo positivo na
detecção de maturidade pulmonar nessa idade gestacional. Deve-se evitar,
assim, os possíveis efeitos adversos da corticoprofilaxia nos casos em que
seu uso não é consenso na literatura e nos serviços.
Esse raciocínio também serve para aquelas pacientes que serão
submetidas a cesárea eletiva < 39 semanas, pois ainda não há consenso do
benefício da corticoprofilaxia nesses fetos. Mesmo naqueles estudos que
demonstraram uma diminuição da morbidade respiratória e/ou admissão
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neonatal, seria necessário tratar 37 fetos com corticoprofilaxia para reduzir
uma internação em UTI neonatal.(45)
Além disso, o QuantusFLM® tem a vantagem de ser método não
invasivo, retirando o medo, o risco e o desconforto de uma amniocentese,
sem perder em desempenho. O QuantusFLM® apresenta valores de acurácia
semelhantes aos métodos invasivos, inclusive em relação ao padrão ouro
para maturidade pulmonar fetal, que é a relação lecitina/esfingomielina.(46,47)
Um outro fator a ser ressaltado nos resultados é que não houve
diferença estatisticamente significativa nas variáveis: idade gestacional do
parto, tipo de parto, índice de Apgar 5º minuto e pH do sangue de cordão
umbilical entre os grupos RCF e controle. O grupo da RCF teve maiores
taxas de admissão em UTI neonatal com maior tempo de internação, como já
era esperado, porém, na grande maioria dos casos, essa internação em UTI
neonatal foi devido ao baixo peso do nascimento e com o objetivo de
investigar possíveis causas da RCF. Isso mostra que o protocolo institucional
da RCF do serviço vem apresentando resultados perinatais excelentes,
inclusive com nenhum óbito fetal e/ou neonatal durante o período avaliado.
Entretanto, este estudo tem algumas limitações. A especificidade
ficou baixa, devido ao limitado número de RNs com MRN. Isso pode ser
justificado pela baixa prevalência dessa morbidade na faixa de idade
gestacional estudada. Neste estudo, houve incidência de 4,5% de MRN, o
que é compatível com a literatura mais recente.(13) Além disso, o número de
participantes foi menor em comparação à estudos multicêntricos prévios,
sendo o presente estudo realizado em apenas um centro e com grupo
específico de pacientes e grupo controle, o que pode limitar a extensão dos
achados.
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Conclui-se que o QuantusFLM® mostrou-se um método acurado para
predição de maturidade pulmonar em gestações únicas sem patologias e
com RCF entre 34 semanas e 38 6/7 semanas. Contudo, serão necessários
novos estudos com maior número de pacientes e, possivelmente,
multicêntricos, para confirmação desses resultados, além de estudos que
avaliem se há benefícios da aplicação do QuantusFLM® no manejo clínico
de fetos com restrição do crescimento.

7 CONCLUSÃO
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1) A avaliação da maturidade pulmonar fetal por meio do
QuantusFLM® apresentou acurácia estatisticamente semelhante aos outros
estudos tanto nos fetos controles quanto nos fetos com restrição de
crescimento.
2) A acurácia do método QuantusFLM® foi semelhante nas duas
faixas de idade gestacional avaliadas em fetos com restrição de
crescimento, sendo de 86,7% entre 34 e 36 6/7 semanas e 97,5% entre 37 e
38 6/7 semanas.
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ANEXO 1 – Carta de aprovação do projeto ao Comitê de Ética em Pesquisa
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ANEXO 2 – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO
1 – Título do projeto: Predição da morbidade respiratória neonatal em fetos acometidos
por restrição de crescimento fetal por meio da análise ultrassonográfica quantitativa da
textura do pulmão fetal.
2 – Você está sendo convidado a participar desta pesquisa que tem como o objetivo
avaliar a possibilidade de predição da morbidade respiratória neonatal em fetos com
restrição de crescimento fetal ou controles por meio da análise ultrassonográfica
quantitativa da textura do pulmão fetal.
3 – De início a senhora que aceitou participar desse estudo responderá a um
questionário que contém dados de identificação (nome, endereço, telefone, idade, dados
da gravidez, etc) e em seguida será submetida a exame ultrassonográfico no qual será
realizada uma imagem que possa visualizar a cavidade torácica e os pulmões.
4 – O exame será realizado com a senhora deitada de barriga para cima em mesa
apropriada para exame no ambulatório de restrição de crescimento fetal do
departamento de Obstetrícia da Unifesp. O exame ultrassonográfico pode causar um
leve desconforto ao participante da pesquisa devido a posição em que é realizado o
exame.
5 – Não há benefício direto imediato para a participante da pesquisa. Trata-se de estudo
experimental que objetiva predição da morbidade respiratória neonatal em fetos com
restrição de crescimento fetal ou controles por meio da análise ultrassonográfica
quantitativa da textura do pulmão fetal. Somente no final do estudo poderemos concluir
a presença de algum benefício após análise criteriosa dos resultados.
6 – Garantia de acesso: em qualquer etapa do estudo, a senhora terá acesso aos
profissionais responsáveis pela pesquisa para esclarecimento de eventuais dúvidas. O
principal investigador é a Dra Ana Cristina Perez Zamarian que pode ser encontrado no
endereço Hospital São Paulo, Rua Napoleão de Barros, 715, 8 andar, telefone: 55764000. Se você tiver alguma consideração ou dúvida sobre a ética da pesquisa, entre em
contato com o Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) – Rua Francisco de Castro, 55,
Telefone: 55711062 ou 5539-7162. Email:cep@unifesp.edu.br
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7 – É garantida a liberdade da retirada de consentimento a qualquer momento e deixar
de participar do estudo, sem qualquer prejuízo à continuidade de seu tratamento na
Instituição;
8 – Direito de confidencialidade – As informações obtidas serão analisadas em conjunto
com as de outros voluntários, não sendo divulgada a identificação de nenhuma
participante de pesquisa.
9 – Direito de ser mantido atualizado sobre os resultados parciais das pesquisas, quando
em estudos abertos, ou de resultados que sejam do conhecimento dos pesquisadores;
10 – Despesas e compensações: não há despesas pessoais para o participante da
pesquisa em qualquer fase do estudo, incluindo exames e consultas. Também não há
compensação financeira relacionada à sua participação. Se existir qualquer despesa
adicional, ela será absorvida pelo orçamento da pesquisa.
11 – Em caso de dano pessoal, diretamente causado pelos procedimentos ou tratamentos
propostos neste estudo, a senhora tem direito a tratamento médico na Instituição, bem
como às indenizações legalmente estabelecidas.
12 - Compromisso do pesquisador de utilizar os dados e o material coletado somente
para esta pesquisa.
“Acredito ter sido suficientemente informado a respeito das informações que li ou
que foram lidas para mim, descrevendo o estudo.” Predição da morbidade respiratória
neonatal em fetos restritos e pequenos para idade gestacional por meio da análise
ultrassonográfica quantitativa da textura do pulmão fetal.
Eu discuti com a Dra. Ana Cristina Perez Zamarian sobre a minha decisão em
participar nesse estudo. Ficaram claros para mim quais são os propósitos do estudo, os
procedimentos a serem realizados, seus desconfortos e riscos, as garantias de
confidencialidade e de esclarecimentos permanentes. Ficou claro também que minha
participação é isenta de despesas e que tenho garantia do acesso a tratamento hospitalar
quando necessário. Concordo voluntariamente em participar deste estudo e poderei
retirar o meu consentimento a qualquer momento, antes ou durante o mesmo, sem
penalidades ou prejuízo ou perda de qualquer benefício que eu possa ter adquirido, ou
no meu atendimento neste Serviço.
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Este termo de consentimento livre e esclarecido é disponibilizado em duas vias
originais. Uma será entregue ao participante da pesquisa e outra ficará com o
pesquisador.

________________________________________
Assinatura do participante da pesquisa /Representante legal

Data

/ /

________________________________________
Assinatura da testemunha

Data / /

Para casos de voluntários menores de 18 anos, analfabetos, semianalfabetos ou
portadores de deficiência auditiva ou visual. Declaro que obtive de forma apropriada e
voluntária o Consentimento Livre e Esclarecido deste participante da pesquisa ou
representante legal para a participação neste estudo.

______________________________________
Assinatura do responsável pelo estudo
Dra. Ana Cristina Perez Zamarian

Data / /
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ANEXO 3 – Ficha de coleta de dados das pacientes participantes da
pesquisa
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ANEXO 4 – Indicações de parto cesárea no grupo controle e com restrição
de crescimento fetal

Grupo Controle
Indicações

Frequência

Iteratividade

30,76%

Placenta prévia

20,51%

Parada secundária da descida

7,69%

Sofrimento fetal agudo

7,69%

Câncer do aparelho geniturinário

7,69%

Outros

25,66%

Grupo Restrição de Crescimento Fetal
Indicações

Frequência

Sofrimento fetal agudo

23,36%

RCF com alteração de Doppler e

20%

Bishop desfavorável
Apresentação pélvica

20%

Falha de indução

10%

Pré eclampsia Grave

10%

Outros

16,64%
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ANEXO 5 – Protocolo assistencial de resolução da gestação do
ambulatório de RCF
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ANEXO 6 – Artigo aceito para publicação
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Prediction of lung maturity in fetuses with growth restriction through
quantitative ultrasound analysis
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ABSTRACT
The present study aimed to evaluate the performance of QuantusFLM® software, which
performs quantitative analysis of lung tissue texture through ultrasound images, in
predicting lung maturity in fetal growth restriction (FGR). We included patients with
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singleton gestation between 34 and 38 6/7 weeks and divided them into two groups:
FGR and control (appropriate for gestational age-AGA). The images were captured by
ultrasound according to a specific protocol up to 48 hours before delivery and analyzed
by QuantusFLM® software. The main clinical outcome evaluated was lung maturity
(i.e., the absence of neonatal respiratory morbidity). We included 111 patients; one was
excluded due to low image quality, and 55 patients remained in each group. The FGR
group had a lower birth weight (2207 g vs. 2891 g; p < 0.001) and a longer stay in the
neonatal intensive care unit (NICU) (10 days vs. 5 days; p = 0.043). QuantusFLM®
software was able to predict lung maturity in FGR with accuracy, sensitivity,
specificity, and positive and negative prediction values of 94.5%, 96.2%, 50%, 98.1%,
and 33.3%, respectively. QuantusFLM® demonstrated good accuracy in predicting lung
maturity in FGR with reliability in identifying pulmonary maturity.

KEYWORDS: Fetal growth retardation, Fetal organ maturity, Prenatal diagnosis,
Ultrasonography, Prenatal, Transient Tachypnea of the Newborn, Respiratory Distress
Syndrome, Newborn

INTRODUCTION
Fetal growth restriction (FGR) is defined as a condition in which the fetus does
not reach its potential for intrauterine growth and development due to impaired function
of the placenta. However, it is difficult to define FGR in clinical practice, and to date,
there is no gold standard method for its diagnosis (Nardozza et al. 2017). FGR affects
5% to 10% of pregnancies and is one of the major causes of perinatal morbidity and
mortality. It is also associated with delayed neuropsychomotor development and long-
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term chronic diseases (Figueras and Gratacos 2017). In the past, it was believed that the
lungs of growth-restricted neonates were more mature than those of neonates of
adequate weight for gestational age due to intrauterine exposure to higher levels of
corticosteroids. However, more recent clinical studies have shown that small gestational
age neonates have a higher risk of developing respiratory distress syndrome and
bronchopulmonary dysplasia than preterm AGA infants (Colella et al. 2018).
Unfortunately, until now, there has been no treatment to modify or treat the
course of placental insufficiency and further FGR. Thus, the evaluation of fetal vitality
and the decision on the timing of delivery are the main strategies in the management of
these fetuses (Figueras and Gratacos 2017; Nardozza et al. 2017). Although many
studies have been conducted, there is no consistent evidence to safely recommend the
time of delivery in FGR (American College of et al. 2019). The management protocols
in the literature have tried to combine the evidence available on various methods of
evaluation of fetal vitality to achieve better growth and lung maturity, minimizing the
risks of prematurity and, consequently, fetal and neonatal morbidity and mortality
(McCowan et al. 2018).
Nevertheless, FGR remains one of the main causes of premature delivery and
neonatal respiratory morbidity (NRM) (Edwards et al. 2013; Nardozza et al. 2017).
Even in cases of late FGR, many deliveries occur in the late preterm period (34 to 36
weeks and 6 days gestational age) and in the early term (37 to 38 weeks and 6 days
gestational age) (McCowan et al. 2018).
NRM due to respiratory distress syndrome (RDS) or transient tachypnea of the
newborn (TTN) is the most common complication encountered in premature and earlyterm deliveries (<39 weeks) (Palacio et al. 2017). Thus, a test capable of evaluating fetal
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lung maturity could be of great importance to assess the best time of delivery in FGR
with the aim of minimizing NRM complications.
Until recently, the most commonly used lung maturity tests were invasive, which
evaluated samples of amniotic fluid extracted by amniocentesis. Recently, a method has
been developed that allows quantitative analysis of lung tissue texture and alterations
through ultrasound images (Bonet-Carne et al. 2015). Based on these principles,
QuantusFLM® software was created to evaluate fetal lung maturity in a noninvasive
manner. Previous studies have shown accuracy similar to that found in biochemical tests
performed on amniotic fluid (Burgos-Artizzu et al. 2019; Flosi et al. 2020; Palacio et al.
2017). This software was previously validated in multicenter studies (Burgos-Artizzu et
al. 2019; Palacio et al. 2017); however, to the best of our knowledge, there are no studies
regarding the use of this software in relation to pregnancies with FGR.
Therefore, the aim of this study was to evaluate the performance of
QuantusFLM® software in predicting fetal lung maturity in pregnant women with FGR.

MATERIALS AND METHODS
A prospective cohort study was conducted at the Federal University of São
Paulo between June 2017 and March 2020. All patients signed a consent form, and the
study was approved by the Ethics Committee of the Federal University of São Paulo.
The inclusion criteria were as follows: a singleton pregnancy with a live fetus
between 34 and 38 weeks and 6 days of gestational age and an absence of fetal
malformations diagnosed on ultrasound. The exclusion criteria were as follows: patient
who underwent corticosteroid therapy between ultrasound image acquisition and birth;
body mass index (BMI) >35 kg/m2; newborn who presented with complications that
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could directly predispose or lead to NRM, regardless of lung maturity, such as neonatal
sepsis, umbilical artery pH<7.0, meconium aspiration, and symptomatic fetal anemia
(hemoglobin <12 mg/dl); and postnatal diagnosis of structural malformations or
chromosomal disorders. Only patients who had an ultrasound examination for
quantitative analysis of lung texture performed up to 48 hours preceding delivery were
included in the study.
The pregnant women were divided into two groups: FGR fetus with a growth
restriction according to Delphi consensus (Gordijn, et al. 2016) and control fetus with
an estimated weight between the 10th and 90th percentiles for gestational age,
according to the table proposed by Hadlock (Hadlock et al. 1984).
We performed a sample size estimation and power calculation before starting the
study based on the accuracy described in the study of Palacio et al. (2017). The assumption
of the study was that the accuracy of the quantitative ultrasound analysis of the texture of
the lung in fetuses with growth restrictions would be equivalent to the accuracy in fetuses
without pathologies (89.8%) described in the literature by Palacio et al. (2017). Assuming
a 20% equivalence limit between the proportions of success expected in sample 1
(controls - fetuses with appropriate weight for gestational age - 1 = 0.898) and sample 2
(fetuses with growth restrictions - 2 = 0.890) at a unilateral significance level of 2.5%,
the sample size required for 80% power is 110 patients (55 patients in each group,
assuming r = 1, that is, the number of patients in each of the groups).
All ultrasound examinations were performed by a single examiner (ACPZ, first
author of the study) on the WS80 (Samsung Corp., Seoul, South Korea) and Voluson E6
(General Electric Healthcare, Zipf, Austria)
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QuantusFLM® is completely automated. The only variability comes from the
machine and operator acquiring the image. Variability due to these factors is limited as
long as two prerequisites are met: (1) the ultrasound machine being used must have
been previously validated, during the trial period using 5 images, by the company
(Burgos-Artizzu et al. 2019; Palacio et al. 2017) to ensured that the machine was
working properly and that acquisition settings used were correct, and (2) the image has
to be taken following an acquisition protocol described below (Palacio et al. 2017).
The acquisition frequency had to range between 2 and 6 MHz, and harmonics
had to be activated when possible. The image could be magnified by adjusting only
depth but not the zoom option until the thorax occupied two-thirds of the screen,
avoiding acoustic shadows of the fetal ribs (Figure 1). The usage of any kind of post
manipulation, such as color Doppler, calipers, smoothing, or pointers, was not allowed.
Adjustment of image settings, such as gain, frequency, and gain compensation, were left
to the discretion of the physician performing the ultrasound scan (Palacio et al. 2017).
The image was saved in a DICOM file and then uploaded via the Internet through
restricted

access

to

the

commercial

software

website

QuantusFLM®

(www.quantusflm.com; Transmural Biotech, Barcelona, Spain) (Palacio et al. 2017).
The DICOM images were processed using QuantusFLM®, which automatically
outlined a region of interest (ROI) in the fetal lungs. The software algorithms combined
hundreds of textural features associated with the occurrence of neonatal respiratory
morbidity and analyzed the textural patterns of the delineated area in the ultrasound
image (Bonet-Carne et al. 2015; Palacio et al. 2017). These algorithms were trained
using machine learning to estimate the probability of NRM.
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The results were available at the same site approximately 20 minutes after the
submission of the image, and the software provided categorical results: low or high risk
for NRM. The main researcher and the prenatal and neonatology teams were unaware of
the results to avoid influencing the management of the patients. The decision on the
timing of delivery in the FGR group was made according to the institutional protocol
(Caetano and Nardozza, 2019).
The primary clinical outcome of the study was the evaluation of lung maturity
(i.e., the absence of NRM). For example, sensitivity in our study was the ability of the
test to correctly identify fetuses with lung maturity, low-risk results in QuantusFLM®,
and those who were born without MRN.
NRM comprises RDS and TTN. RDS was defined according to the following
diagnostic criteria: tachypnea, nasal flaring, expiratory grunting, and chest wall
retraction that appeared shortly after birth and worsened after 24 hours and reached its
peak within 48 hours. In addition, we used gasometric criteria indicating hypoxemia and
radiological criteria that presented typical aspects of reticulogranular infiltrate and air
bronchograms (Confalonieri et al. 2017). TTN was defined according to the following
criteria: tachypnea (respiratory rate >60 breaths per minute even at rest or during sleep)
that started in the first hours of life and improved after 24–48 hours of life, most
common radiological findings of symmetric or radiating perihilar congestion,
thickening of the interlobar fissures, mild or moderate pulmonary hyperinflation, and
occasionally slight cardiomegaly and/or pleural effusion (Dehdashtian et al. 2018).
For each fetus studied, maternal characteristics (maternal age and ethnicity),
gestational characteristics (gestational age, type of delivery, indication of delivery, and
use of corticosteroid therapy), and perinatal outcomes (sex, birth weight, Apgar scores
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at 5 min, umbilical artery pH, hyperbilirubinemia that required treatment, admission to
the neonatal intensive care unit (NICU), and time of hospitalization in the NICU) were
stored.
For statistical analysis of the quantitative variables, the mean and standard
deviation were calculated, and Student’s t-test was used. For statistical analysis of the
qualitative variables, frequency and percentage were determined using the chi-square test.
The performance of the QuantusFLM® was evaluated in all the patients and divided into
the FGR and control groups and groups according to gestational age range. For statistical
analysis, SPSS software version 15.0 (SPSS Inc., Chicago, IL, USA) was used.

RESULTS
A total of 111 cases were recruited. Of these, 1 was excluded from the FGR group
due to poor image quality, and 55 patients remained in each group. The main clinical and
perinatal characteristics and newborn complications of the patients included are presented
in Tables 1 and 2. The mean maternal age was 33 years for the control group and 29 years
for the FGR group. In the FGR group, the mean birth weight was significantly lower
(2207 g vs. 2891 g; p < 00001). In the FGR group, 1 neonate had a 5-minute Apgar < 7.
The mean length of hospitalization in the FGR group was higher than that in the control
group (10 days vs. 5 days; p = 0.043) (Table 1). Only 4.5% (5/110) of the neonates who
were evaluated presented NRM, and 80% (4/5) of these neonates presented TTN. There
was a significant difference in the incidence of admission to the NICU, including 32
(57.1%) hospitalizations in the FGR group and 17 (30.9%) in the control group (p =
0.005), and administration of corticosteroids, with 18.2% receiving therapy in the FGR
group and 3.6% in the control group (p = 0.014) (Table 2).
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In the FGR group, QuantusFLM® predicted fetal lung maturity with accuracy,
sensitivity, specificity, and positive and negative prediction values of 94.5% (52/55),
96.2% (51/53), 50% (1/2), 98.1% (51/52), and 33.3% (1/3), respectively.
Considering the total number of patients included for evaluation, QuantusFLM®
analysis predicted fetal lung maturity with an accuracy, sensitivity, specificity, positive
predictive value and negative predictive value of 93.6% (103/110), 96.2% (102/106),
25% (1/4), 97.1% (102/105), and 20% (1/5), respectively. The predictive performance
stratified by group and gestational age is shown in Table 3.
In general, the specificity value and the negative predictive value were low
because there were few cases of lung immaturity. In addition, we obtained a high
positive predictive value in all groups, showing that QuantusFLM® was a good
predictor of lung maturity.
The predictive performance for fetal lung maturity and for fetal lung immaturity
is shown in table 4.

DISCUSSION
The main result of the present study is that the prediction of lung maturity
through quantitative analysis of fetal lung texture by QuantusFLM® had good accuracy
(94,5%) in patients with FGR whose delivery occurred between 34 and 38 weeks and 6
days. The positive predictive value for lung maturity was 98.1% in the FGR group,
indicating that the test is especially reliable in affirming that pulmonary maturity has
already occurred. The control group also had good accuracy (92.7%) and a positive
predictive value (96.2%) for lung maturity.
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The accuracy of QuantusFLM® in our study was similar to the results of other
studies published in the literature considering the same gestational age range (BurgosArtizzu et al. 2019; Flosi et al. 2020; Palacio et al. 2017).
QuantusFLM® software was validated in two multicenter studies, the first
conducted by Palacio et al. (2017) in which the delimitation of the lung area to be
evaluated was performed manually by the examiner and the second by Burgos-Artizzu
et al. (2019), who evaluated the same images in the study by Palacio et al. (2017) with
the addition of new patients and with updated software that began to automatically
delimit the ROI of the fetal lungs. Considering only the same gestational age range of
our study (between 34 and 38 weeks and 6 days), Palacio et al. (2017) analyzed 566
patients with an accuracy of 89.8%. This accuracy value was very close but lower than
that observed in our study, probably because the delimitation of the ROI was not
performed automatically. After the software change, Burgos-Artizzu et al. (2019)
evaluated 616 patients between 34 and 38 weeks and 6 days with an accuracy of 94.6%,
which was practically the same as in our study, which had a total accuracy of 93.6%.
Other results presented by Palacio et al. (2017) and Burgos-Artizzu et al. (2019)
demonstrated sensitivities of 62.1% and 62.9%, specificities of 91.3% and 96%,
positive predictive values of 27.7% and 48.9%, and negative predictive values of 97.8%
and 97.7%, respectively.
However, Palacio et al. (2017) and Burgos-Artizzu et al. (2019) evaluated the
prediction of NRM, that is, pulmonary immaturity, making it difficult to compare their
results with the results of our study, which evaluated the prediction of lung maturity.
The main objective of the Palacio et al. (2017) and Burgos-Artizzu et al. (2019) studies
was the prediction of NRM; hence, the researchers used gestational age lower than that
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in our study, starting at 24 weeks of gestation. Our study evaluated only patients
between 34 and 38 weeks and 6 days of gestational age with the aim of predicting fetal
lung maturity, which would be more important, especially in cases of FGR, to make
more assertive decisions regarding the time of delivery and to assess the need for
corticosteroid use. We chose not to evaluate earlier gestational ages (<34 weeks)
because in cases of FGR, when delivery is indicated so prematurely, there is an absolute
indication for delivery, and the risks of fetal death outweigh those of prematurity
(Caetano and Nardozza, 2019). In such cases, the presence or absence of fetal lung
maturity does not change the indication for delivery and would be an unnecessary test
for this purpose in most cases.
According to a literature review, this is the first study to evaluate the
performance of QuantusFLM® specifically in FGR. Most likely, previous studies could
have included fetuses with growth restrictions, but they were not analyzed separately
(Burgos-Artizzu et al. 2019; Palacio et al. 2017). The prevalence of FGR in the
population is considerable, approximately 5% to 10%, and its relationship with
prematurity or early-term delivery is high (Nardozza et al. 2017). For these reasons, we
believe that the evaluation of fetal lung maturity through QuantusFLM® in this
population is relevant and may help in deciding the time of delivery and the use of
corticosteroid therapy, especially in the gestational age range evaluated in this study.
There is no consensus on the optimal time for delivery in the FGR, and the
protocols vary according to each institution (Rabinovich et al. 2018). Some of these
protocols established that deliveries for FGR without Doppler abnormalities should
occur between late preterm and early term; however, neonatal morbidity between 34
and 37 weeks of gestation was higher than expected (McCowan, et al. 2018). In
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addition, in FGR, this morbidity is increased even when delivery occurs at 38 weeks of
gestation, with a higher incidence of admission to the neonatal ICU, as seen in our
study, in which there was a significant difference between the groups. In the protocol of
the Federal University of São Paulo, the delivery of fetuses with FGR (<3rd percentile)
and normal Doppler is indicated between 37 and 38 weeks of gestational age; however,
no specific gestational age is defined (Caetano and Nardozza, 2019). In these cases, the
lung maturity test could be performed at 37 weeks of gestation, and if the results show a
low risk of NRM, delivery could be performed, thus avoiding the risk of fetal death and
the need to maintain fetal surveillance. If the test results in a high risk of NRM, we
could choose to wait until 38 weeks of gestation and maintain fetal vitality control.
In addition, corticosteroid administration in FGR is controversial, especially at
gestational ages >34 weeks, where corticosteroid therapy has low evidence of benefit,
even in adequate for gestational age fetuses (Haviv et al. 2019; Kamath-Rayne et al.
2016; Souter et al. 2017). Therefore, the use of corticosteroids could be avoided if a
lung maturity test, such as QuantusFLM®, is positive for lung maturity, as the
sensitivity and positive value for predicting fetal lung maturity in FGR were 96.2% and
98.1%, respectively. Therefore, estimation of fetal lung maturity might reduce the use
of corticosteroids in late preterm deliveries.
Additionally, QuantusFLM® has the advantage of being a noninvasive method,
removing fear, risk, and discomfort of an amniocentesis (Burgos-Artizzu et al. 2019)
without affecting the performance, as it provides accuracy values similar to invasive
methods, including the gold standard for fetal lung maturity, which is the
lecithin/sphingomyelin ratio (Hagen et al. 1993; Russell et al. 1989).
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However, this study also has some limitations. The specificity and negative
predictive value were low, probably due to the limited number of newborns with NRM
in our sample, which could be justified by the low prevalence of this morbidity in the
gestational age range studied and the limited number of patients evaluated. In our study,
we observed an incidence of 4.5% NRM, which is compatible with the most recent
literature (Consortium on Safe et al. 2010). The number of patients was also fewer than
those in the previous multicenter studies, given that our study was conducted in a single
center and specifically in FGR. Another limitation is that all ultrasonographic
examinations were performed by the same specialist in fetal medicine, which probably
justified that there was only one patient lost due to poor image quality in comparison to
15.3% in the study published by Palacio et al. (2019). The generalization of the results
may be impaired by these limitations.
Further multicentric studies with a larger number of patients are necessary to
confirm these results in FGR and to evaluate whether there will be benefits of applying
QuantusFLM® in clinical practice.

CONCLUSION
In summary, we can conclude that QuantusFLM® has good accuracy for
predicting lung maturity in pregnancies with FGR and AGA fetuses between 34 and 38
weeks and 6 days of gestational age. The test is especially reliable in identifying
pulmonary maturity and may support the decision of delivery when the analysis
suggests a low risk of NRM in FGR.
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FIGURE LEGEND

Figure 1. Ultrasound image of the axial plane of the chest at the level of the fourchamber view to capture fetal lungs
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Table 1. Maternal and perinatal characteristics (quantitative) in the FGR and control
groups.

Table 2. Maternal and perinatal characteristics and newborn complications (qualitative)
in the FGR and control groups.
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Table 3. Performance of QuantusFLM® software for predicting fetal lung maturity.

Table 4. Performance of QuantusFLM® software for predicting fetal lung maturity and
fetal lung immaturity.
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ANEXO 7 – Aceite de publicação pela revista Ultrasound in Medicine and
Biology
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ANEXO 8 – Ata da reunião da Comissão Julgadora de Qualificação de
Tese de Doutorado

