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Resumo 
 
Objetivo: Determinar curvas de referência para a área do ânulo das valvas aórtica e 

pulmonar fetal por meio da ultrassonografia tridimensional pelo método spatio-

temporal image correlation (STIC) no modo de renderização e suas aplicabilidades 

nas doenças cardíacas congênitas (DCC). Métodos: Estudo retrospectivo e 

prospectivo de corte transversal com 328 fetos normais e 42 com DCC entre 20 e 33 

semanas e 6 dias de gestação. Para obtenção das áreas dos ânulos valvares, utilizou-

se o plano de saída dos grandes vasos, sendo as medidas realizadas na sístole. Para 

a construção dos intervalos de referência, foi utilizado um modelo de regressão linear, 

ajustado de acordo com o coeficiente de determinação (R2). Para calcular a 

reprodutilidade das áreas das valvas mitral e tricúspide, utilizou-se o coeficiente de 

correlação de concordância (CCC). Resultados: A média ± desvio-padrão (DP) das 

áreas dos ânulos das valvas aórtica e pulmonar variou de 6,6 ± 1,2 a 32,9 ± 1,1 mm2 

e 10,7 ± 1,3 a 40,3 ± 1,2 mm2, respectivamente. Observou-se relação linear e 

correlação positiva forte entre área dos ânulos das valvas aórtica e pulmonar com 

r=0,97 e 0,96, respectivamente. Observou-se boa concordância intra [CCC=0,99 

(IC95% 0,99 – 0,99)] e interobservador [CCC=0,98 (IC95% 0,97 - 0,99)] para a medida 

da área do ânulo da valva aorta. Observou-se uma boa concordância intra [CCC=0,99 

(IC95% 0,99 – 1.0)] e interobservador [CCC=0,97 (IC95% 0,95 – 0,98)] para a medida 

da área do ânulo da valva pulmonar. A média ± DP da diferença das áreas dos ânulos 

das valvas aorta e pulmonar entre os fetos normais e com DCC foi -1,801 ± 1,429 mm2 

(p=0,208) e -1,033 ± 1,467 mm2 (p<0.0001), respectivamente. Conclusões: As curvas 

de referência para as áreas dos ânulos das valvas aórtica e pulmonar de corações 

fetais foram determinadas e apresentaram boa reprodutilidade inter e intraobservador. 

As curvas de referência determinadas mostraram aplicabilidade em diferentes tipos 

de DCC.  

Descritores: feto, correlação de imagem espaço-temporal, diagnósticos pré-natais, 

ecocardiografia fetal, ultrassonografia quadridimensional, valva aórtica, valva 

pulmonar. 
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Abstract 
 
Objective: To determine reference curves for the area of the fetal aortic and 

pulmonary valve annulus by three-dimensional ultrasonography using the spatio-

temporal image correlation (STIC) method in rendering mode and its applicability in 

congenital heart diseases (CHD). Methods: Retrospective and prospective cross-

sectional study with 328 normal fetuses and 42 with CHD between 20 and 33 weeks 

and 6 days of gestation. To obtain the areas of the valve annulus, the exit plane of the 

great vessels was used, and the measurements were performed in systole. For the 

construction of reference intervals, a linear regression model was used, adjusted 

according to the coefficient of determination (R2). To calculate the reproducibility of the 

areas of the mitral and tricuspid valves, the concordance correlation coefficient (CCC) 

was used. Results: The mean ± standard deviation (SD) of the aortic and pulmonary 

valve annulus areas ranged from 6.6 ± 1.2 to 32.9 ± 1.1 mm2 and 10.7 ± 1.3 to 40.3 ± 

1.2 mm2, respectively. There was a linear relationship and strong positive correlation 

between the annulus area of the aortic and pulmonary valves, with r=0.97 and 0.96, 

respectively. Good intra [CCC=0.99 (95%CI 0.99 - 0.99)] and inter-observer 

[CCC=0.98 (95%CI 0.97 - 0.99)] agreement was observed for measuring the area of 

the aortic valve annulus. There was a good agreement intra [CCC=0.99 (CI95% 0.99 

– 1.0)] and interobserver [CCC=0.97 (CI95% 0.95 – 0.98)] for the measurement of the 

annulus area of the pulmonary valve. The mean ± SD of the difference in aortic and 

pulmonary valve annulus areas between normal and CHD fetuses was -1.801 ± 1.429 

mm2 (p=0.208) and -1.033 ± 1.467 mm2 (p<0.0001), respectively. Conclusions: 

Reference curves for aortic and pulmonary valve annulus areas of fetal hearts were 

determined and showed good inter and intraobserver reproducibility. The reference 

curves determined showed applicability in different types of CCD.  

Descriptors: fetus, spatiotemporal image correlation, prenatal diagnoses, fetal 

echocardiography, four-dimensional ultrasound, aortic valve, pulmonary valve 
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1 INTRODUÇÃO 
 

As malformações congênitas estão entre as principais causas de morte na 

primeira infância, sendo as cardiopatias congênitas (CC) uma das mais frequentes e 

a de maior morbimortalidade, representando 40% das malformações [1]. O defeito 

congênito mais grave é uma doença cardíaca, que pode ocorrer devido à anomalia 

cardiovascular estrutural do desenvolvimento, como defeitos septais, estenose ou 

atresias valvares, hipoplasia ou ausência de ventrículos e conexões anormais entre 

grandes vasos e o coração [2]. 

É de suma importância o diagnóstico de recém-nascidos com CC, permitindo, 

assim, planejamento adequado quanto ao momento e tipo de parto, local de 

nascimento, além de aconselhamento dos pais [3]. 

A avaliação pré-natal do coração fetal é um dos componentes mais 

desafiadores do exame ultrassonográfico obstétrico. Os ultrassonografistas devem 

realizar um exame abrangente, que inclua avaliação detalhada do plano de quatro 

câmaras, as conexões dos grandes vasos às câmaras ventriculares, o retorno venoso 

ao coração e o ritmo cardíaco [4,5]. 

A avaliação cardíaca fetal é realizada no segundo trimestre, sendo dividida 

em dois níveis. No nível I, a avaliação cardíaca é realizada por ultrassonografia 

obstétrica bidimensional (2D) com o intuito de rastrear malformações cardíacas fetais. 

Tal rastreamento permite detectar até 80% das CC, porém, devido ao treinamento 

inadequado ou falho da maioria dos examinadores, a taxa de detecção de CC através 

da ultrassonografia varia entre 14 e 45%. No nível II, a avaliação cardíaca é realizada 

por ecocardiografista fetal, com objetivo de estudar a anatomia e fisiologia 

cardiovascular, além de estabelecer o diagnóstico diferencial das diferentes 

cardiopatias [6,7]. 

Apesar da ampla aplicação da ultrassonografia convencional na triagem de 

CC, grande maioria das crianças ainda nascem sem diagnóstico pré-natal, sendo 

influenciada, principalmente, por inexperiência do examinador, posição fetal 

inadequada, movimentação fetal e alguns fatores maternos, como obesidade. Além 

do mais, a maioria das CC são oriundas de gestações sem fatores de risco conhecidos 

[8].  

A ultrassonografia 2D associada com o estudo Doppler colorido, por muitos 

anos, foi a única modalidade para detectar anomalias cardíacas fetais. Contudo, a 
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detecção pré-natal apresenta algumas lacunas no diagnóstico, o que impulsiona o 

desenvolvimento de novas técnicas de aquisição de imagem para melhor triagem 

cardíaca durante os exames pré-natais de rotina [9]. 

O desenvolvimento da ultrassonografia tridimensional (3D) associado a 

tecnologia do spatio-temporal image correlation (STIC), que é um software que 

permite a aquisição volumétrica do coração fetal com suas conexões vasculares, 

sendo que as imagens podem ser avaliadas tanto no modo multiplanar, quanto no de 

superfície (renderizado) [10]. Essa técnica permite obtenção do volume cardíaco 

usando imagens em escala de cinzas e Doppler colorido. Uma vez adquiridos, os 

conjuntos de dados de volume podem ser examinados usando os planos padrão da 

ultrassonografia 2D, bem como novos planos somente acessíveis por dados 

volumétricos. Esses conjuntos de dados de volume podem ser considerados 

"amostras digitais" do coração fetal [11]. 

As vantagens da “amostra digital” quando comparada à “amostra atual” são 

que as informações funcionais são preservadas, pois os batimentos cardíacos estão 

incluídos no conjunto de dados do volume. Além disso, a direção do fluxo sanguíneo 

pode ser analisada em conjunto de dados de volume adquiridos com Doppler colorido 

ou de potência [12,13]. 

Essa tecnologia permite navegação através do conjunto de dados de volume 

e exame do coração fetal na ausência do paciente [14]. A obtenção de planos 

diagnósticos por meio do STIC depende menos da experiência do operador, menos 

tempo é necessário para realizar o exame, análise pode ser realizada após a saída 

do paciente, as estruturas podem ser avaliadas usando o modo de renderização e 

tanto a morfologia quanto a função podem ser estudadas [15]. 

O STIC no modo de renderização permite a visibilização de planos virtuais 

dos septos interatrial e interventricular, bem como do ânulo das valvas 

atrioventriculares (VAV) em corações fetais normais e patológicos, permitindo melhor 

entendimento dos defeitos anatômicos, podendo otimizar o manejo da equipe 

multidisciplinar [16,17]. Em relação à determinação de valores de referência para 

estruturas cardíacas fetais por meio do STIC no modo de renderização, há descrições 

para o ânulo das valvas atrioventriculares [18], septo interventricular [19], área do 

miocárdio dos ventrículos [20] e músculos papilares [21]. 
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Em relação à mensuração do diâmetro das valvas aórtica e pulmonar fetal, 

estudos prévios têm determinado valores de referência usando ambos 

ultrassonografia 2D [22] e STIC no modo multiplanar [23]. Contudo, não há, até o 

momento, estudos que determinaram a área do ânulo das valvas aórtica e pulmonar 

usando o STIC no modo de renderização. 
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2 OBJETIVOS 
 
 
2.1 Principal 
 

Determinar curvas de referência para a área do ânulo das valvas aórtica e 

pulmonar fetal por meio da ultrassonografia tridimensional pelo método spatio-

temporal image correlation (STIC) renderização entre 20 e 33 semanas e 6 dias 

 

2.2 Secundários 
 

• Avaliar a reprodutibilidade intra e interobservador das medidas da área do 

ânulo das valvas aórtica e pulmonar fetal por meio da ultrassonografia 

tridimensional pelo método STIC renderização.  

• Avaliar a aplicabilidade das curvas de referência com casos de fetos com 

doenças cardíacas congênitas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUNDAMENTOS 
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3 FUNDAMENTOS 
 

A incidência de CC, segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), varia 

entre 0,8% nos países com alta renda e 1,2% nos países com baixa renda, sendo que 

o valor médio de 1% de incidência é habitualmente aceito para o Brasil e demais 

países da América Latina. Dessa forma, visto que o Brasil registra anualmente 2,8 

milhões de nascidos vivos, pode-se estimar o surgimento de quase 29 mil novos casos 

de CC ao ano [1,3]. 

 

3.1 Embriologia Cardíaca 
 

O aumento progressivo da demanda de oxigênio, devido ao rápido 

crescimento do embrião durante os estágios iniciais da embriogênese, determina a 

formação precoce do coração em torno do 22º ao 23º dia de gestação. 

Progressivamente, o coração fetal primitivo passa por uma série de processos de 

remodelação capazes de modificar sua anatomia para atingir a forma funcional que 

conhecemos [19]. 

O sistema cardiovascular fetal se inicia na terceira semana de gestação 

através do tubo cardíaco primitivo que começa a bater com contrações peristálticas. 

O tubo cardíaco irá se desdobrar e desenvolver os primórdios do ventrículo direito (VD) 

e ventrículo esquerdo (VE), posteriormente, a formação dos sulcos atrioventriculares 

e bulboventriculares, por último, o desenvolvimento do complexo septal aórtico e 

pulmonar [6]. 

Durante a quarta semana há a septação do canal atrioventricular (AVC)  com 

formação dos coxins endocárdicos, já na quinta semana estes coxins se dividem em 

canal atrioventricular direito e esquerdo. A septação do átrio primitivo é feita pela fusão 

de dois septos, o primum e o secundum. O septo primum é uma membrana fina em 

forma de lua crescente que se desenvolve em direção dos coxins. O septo secundum 

desenvolve-se a partir da parede ventrocefálica do átrio imediatamente à direita do 

septo primum e sobrepõe gradualmente ao forame secundum, formando uma divisão 

incompleta denominada forame oval (FO). A septação do ventrículo primitivo em 

ventrículos direito e esquerdo começa com a formação de uma prega muscular, o 

septo interventricular [2]. 
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Figura 1. Estágios do desenvolvimento cardíaco. (a) O tubo cardíaco primário em uma fase 
inicial de alça, revestido internamente por gelatina cardíaca. (b) Um plano com o saco aórtico 
não septado (AoS) e o átrio comum (A) em uma posição lateral. A entrada da veia pulmonar 
comum (VPV) é pelo lado esquerdo do átrio e a entrada do seio venoso, suportadas flanqueada 
pelas valvas direita (RVV) e esquerda (LVV), do lado direito. Está indicado o primeiro (rosa) e 
o segundo campo cardíaco (SHF, amarelo) do miocárdio derivado. O canal AV (AVC) e a via 
de saída (OFT) carregam os respectivos coxins endocárdicos (EC) em azul. O AoS se conecta 
a um conjunto simétrico de artérias do arco faríngeo (PAA). Veia cardinal esquerda LCV, 
ventrículo esquerdo primitivo “LV”, veia cardinal direita RC, ventrículo direito primitivo “RV”. (c) 
Coração de quatro câmaras totalmente formado.  (d) Seção sagital de um coração (Modificado 
após Gittenberger de Groot, AC et al. In: Moller JH, Hoffmann JIE, eds. Pediatric Cardiovascular 
Medicine, 2ª ed. Wiley-Blackwell; Hoboken, NJ; 2012:1-22,19) 

 
 

 

3.2 Artéria Pulmonar 
 

A artéria pulmonar origina-se do ventrículo direito na face anterior do coração. 

Ela cruza a aorta e aponta para o ombro esquerdo do feto quando emerge do 

ventrículo direito. Ela se divide nas artérias pulmonares direita e esquerda e no canal 

arterial (DA). O canal arterial, que é patente no feto, conecta-se com a aorta 

descendente [19]. 

Durante a diástole do ventrículo direito, o sangue é impedido de retornar ao 

ventrículo pela valva semilunar pulmonar. A valva semilunar pulmonar está mais 

próxima da parede torácica anterior, próxima à borda esternal esquerda, sendo 

composta por três folhetos: direito, esquerdo (septal) e anterior. A valva semilunar 
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pulmonar é anatomicamente separada da valva tricúspide por um cone subpulmonar. 

Devido à permeabilidade do canal arterial na vida fetal, a pressão na circulação 

pulmonar é quase sistêmica. No pré-natal, a espessura da camada muscular dentro 

da parede da árvore pulmonar é semelhante à dos vasos sistêmicos. A atenuação 

dessa camada muscular é observada na vida pós-natal, devido à diminuição da 

pressão arterial pulmonar que segue o fechamento do canal arterial [12]. 
   
 

3.3 Artéria Aorta 
 
 

A aorta é anatomicamente dividida em quatro segmentos: aorta ascendente, 

arco aórtico, aorta torácica e aorta abdominal. A aorta ascendente origina-se do 

ventrículo esquerdo na porção central do coração e à direita da artéria pulmonar. Ela 

se inclina anteriormente, apontando para o ombro direito fetal e paralelo ao longo eixo 

do ventrículo esquerdo quando emerge do coração. Dentro do coração, a aorta 

ascendente é limitada anteriormente pelo septo interventricular e, posteriormente, 

pelo folheto anterior da valva mitral [2]. 

A aorta ascendente passa entre os átrios direito e esquerdo e inferiormente à 

artéria pulmonar, antes de emergir do coração e curvar-se posteriormente a partir do 

arco aórtico. O arco aórtico cruza a artéria pulmonar direita e o brônquio, definindo um 

arco aórtico esquerdo normal [12]. 

O arco aórtico dá origem a três ramos arteriais: braquiocefálico (inominado), 

carótida comum esquerda e artéria subclávia esquerda. A artéria braquiocefálica se 

divide em carótida comum direita e artéria subclávia direita. O arco aórtico, portanto, 

fornece a maior parte do suprimento sanguíneo para a cabeça, pescoço e 

extremidades superiores. A aorta torácica situa-se posteriormente ao átrio esquerdo 

(AE) e adjacente ao esôfago, e a aorta abdominal situa-se à esquerda da linha média 

sobre a coluna [34]. 

Durante a diástole ventricular esquerda, o sangue é impedido de retornar ao 

ventrículo pela valva semilunar aórtica. A valva semilunar aórtica possui três folhetos: 

cúspides coronárias direita e esquerda e cúspide posterior [34]. 

As relações anatômicas das valvas semilunares com as VAV são 

demonstradas na Figura 2. As direções do fluxo para fora das valvas semilunares 

pulmonar e aórtica formam ângulo de quase 90 graus entre si quando se originam de 
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suas respectivas câmaras, uma orientação anatômica importante que é rompida em 

fetos com transposição dos grandes vasos ou dupla via de saída do ventrículo direito 

[2]. 

 

 
Figura 2. Relação anatômica das valvas semilunares com as valvas 
atrioventriculares. Observe a localização da valva pulmonar, anterior e 
ligeiramente à esquerda da valva aórtica. A valva aórtica está localizada na 
porção central do coração, entre as valvas atrioventriculares direita e 
esquerda. As artérias coronárias direita e esquerda (RCA, LCA) surgem da 
aorta ascendente atrás das cúspides coronárias direita e esquerda (Extraído 
do livro: A practical guide to fetal echocardiography). 

 
 

3.4 Circulação Fetal 
 

A circulação fetal ocorre através dos ventrículos direito e esquerdo, que ejetam 

sangue em paralelo na circulação sistêmica. A oxigenação é realizada através da 

placenta, por isso são necessários FO, o canal arterial e o ducto venoso. Metade do 

sangue oxigenado que deixa a placenta pelas veias umbilicais segue para o fígado e 

a outra metade desvia para o ducto venoso, misturando-se ao sangue desoxigenado 

que está retornando dos membros inferiores do feto. Pela veia cava inferior (ICV), 

chega ao átrio direito (AD)  e, então, a maior parte é desviada pelo FO para o  AE, 

ventrículo esquerdo e, então, destinando-se para aorta descendente, coronárias, 
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cérebro e porção superior do corpo fetal. Uma pequena parte segue para aorta 

descendente e mistura-se com o sangue que foi desviado pelo canal arterial rumo a 

placenta, pelas veias umbilicais. Uma pequena parte do sangue que chega ao AD é 

desviada pela crista divisória para o ventrículo direito, unindo-se ao sangue 

desoxigenado, proveniente da veia cava superior. Do ventrículo direito segue para 

artéria pulmonar, canal arterial, aorta descendente, fechando-se o ciclo [2,5]. 

 

3.5 Diagnóstico Ultrassonográfico 
 

Um dos grandes objetivos do diagnóstico pré-natal é a detecção das CC graves, 

cujo prognóstico depende, na maior parte das vezes, do planejamento do parto em 

centro de referência especializado. Embora a ecocardiografia fetal, tradicionalmente 

indicada para gestantes de alto risco, seja bastante acurada, a maioria dos recém-

nascidos cardiopatas ainda nasce sem diagnóstico em todas as partes do mundo. Isto, 

porque, muitos casos de CC ocorrem em grupos de baixo risco e não são detectados 

pelo rastreamento no momento do ultrassonografia pré-natal [6,24]. 

Em 1985, o conceito de rastreamento pré-natal das CC foi sugerido pela 

primeira vez quando da recomendação da incorporação do plano de quatro câmaras 

na rotina ultrassonográfica obstétrica [1]. A triagem cardíaca fetal por ultrassom pode 

detectar uma alta proporção de casos de CC. Embora a projeção de quatro câmaras 

tenha grande valor no rastreamento da normalidade ao evidenciar o tamanho 

proporcional entre as câmaras cardíacas, por não passar pela aorta e artéria pulmonar, 

ela não define muitos casos de CC do tipo transposição das grandes artérias, 

tetralogia de Fallot, tronco arterioso comum, entre outras [3]. 

Quando a avaliação das vias de saída foi adicionada ao plano de quatro 

câmaras, a sensibilidade da triagem de ultrassom para CC aumentou de 

aproximadamente 48% para 78% [25]. Atualmente, os planos de três vasos (3V) e 3V 

com traqueia (3VT) foram adicionadas aos planos quatro câmaras e fluxos de saída 

para melhorar a detecção de CC. Esta última possibilitou a detecção de anomalias 

como coarctação da aorta, arco aórtico direito, arco aórtico duplo e anéis vasculares, 

alcançando taxa de detecção pré-natal de CC de até 90% [5]. 

Sendo a CC o defeito grave mais comum e o menos diagnosticado pelo 

ultrassom obstétrico de rotina, o desafio dos últimos anos tem sido descobrir método 
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de rastreamento precoce de cardiopatia fetal, uma vez que a maioria dos fetos 

cardiopatas nascem de mães que não apresentam as indicações clássicas para a 

ecocardiografia fetal [3]. 

 

3.6 Rastreio Cardíaco Fetal 
 

A avaliação do coração inclui uma avaliação detalhada da visão em quatro 

câmaras, as conexões dos grandes vasos às câmaras ventriculares, o retorno venoso 

ao coração e o ritmo cardíaco [5]. Além da quantidade limitada de tempo que 

normalmente está disponível para um exame abrangente de ultrassom na prática 

clínica, outros desafios que podem afetar negativamente a qualidade da imagem do 

exame do coração fetal incluem os seguintes: (1) obesidade materna, cicatrizes 

abdominais, placentas anteriores e oligodrâmnio; (2) movimento ou respiração fetal 

frequentes durante o exame; (3) posição fetal abaixo da ideal que não pode ser 

controlada pelo operador; e (4) batimentos cardíacos fetais mais rápidos do que em 

pacientes adultos e pediátricos [24]. Portanto, é necessário treinamento extensivo 

para desenvolver as habilidades necessárias para examinar efetivamente o coração 

fetal. A habilidade do operador é considerada um dos fatores mais importantes que 

afetam o diagnóstico pré-natal de CC [26]. A falha no diagnóstico de um distúrbio 

cardíaco com risco de vida no útero pode afetar negativamente a sobrevida, uma vez 

que existem evidências que alertam para a intervenção após o parto [3]. 

O rastreamento do coração fetal adequado deve ser realizado entre 18 a 22 

semanas, no mesmo momento da realização do exame morfológico de segundo 

trimestre, seguindo seis etapas segundo os guidelines da International Society of 

Ultrasound in Obstetrics and Gynecology (ISUOG) [5]: 

A primeira etapa consiste na identificação do situs cardiovisceral, através de 

um corte transverso do abdômen, identificado lado direito e esquerdo do feto e 

correlacionando com as estruturas visualizadas. O estômago deve estar do lado 

esquerdo fetal e o fígado do lado direito, bem como a aorta descendente esta posterior 

e a esquerda da coluna vertebral e a IVC está anterior e a direita [5]. 

A segunda etapa é realizada através do corte de quatro câmaras, sendo obtido 

através do tórax fetal imediatamente acima do diafragma. Observa-se o coração 

contendo quatro câmaras, ocupando um terço do tórax e sua maior parte está situada 
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no hemitórax esquerdo, o eixo cardíaco aponta para a esquerda em 45º + ou -20º. As 

duas câmaras atriais devem ter tamanhos semelhantes, a membrana do FO deve 

abrir-se no AE e as veias pulmonares devem ser vistas entrando no AE. Os dois 

ventrículos de tamanhos, espessura e contratilidade aproximadamente iguais (o 

ventrículo direito pode parecer discretamente maior que o ventrículo esquerdo). O 

ventrículo direito é identificado mais próximo à parede abdominal, com a presença da 

banda moderadora, que é um feixe muscular nítido que atravessa a cavidade 

identificado no ápice. A presença da “cruz cordis” com a junção dos septos atrial (a 

margem inferior é chamada de septo primum) e ventricular no centro do coração. O 

septo interventricular (SIV) tem que ter aspecto íntegro e fazer um ângulo de 45º com 

a linha média. As duas valvas atrioventricular (tricúspide à esquerda e mitral à direita) 

devem ser vistas abrindo-se separadamente e livremente com orifício de abertura 

iguais, porém a tricúspide tem uma implantação mais baixa em direção ao ápice do 

que a valva mitral. A frequência cardíaca fetal normal e ritmo regular devem ser 

confirmados. A frequência varia de 110 a 160 bpm [5]. 

A terceira e quarta etapas contemplam a visibilização das vias de saída e 

requer que se verifique que os grandes vasos tenham aproximadamente tamanhos 

iguais e que se cruzem em suas origens, assim que saem de seus respectivos 

ventrículos. Permitindo a visualização da saída do ventrículo esquerdo, através da 

artéria aorta e a via de saída do ventrículo direito da origem à artéria pulmonar [5]. 

A projeção dos três vasos é identificada (veia cava superior, aorta e artéria 

pulmonar), apresentando projeções em ordem crescente na quinta etapa e com a 

visualização da traqueia à frente do corpo vertebral terminaria a avaliação na sexta 

etapa [5]. 
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Figura 3. Padronização do rastreamento do coração fetal fazendo-se uma varredura do 
coração fetal da região infradiafragmática em direção cranial. São 6 andares sendo o 1o da 
região abdominal para identificação do situs cardiovisceral; o 2o a projeção de 4 câmaras 
cardíacas; o 3o a via de saída do ventrículo esquerdo; o 4o a via de saída do ventrículo direito; 
o 5o a visão dos 3 vasos e o 6o o plano dos 3 vasos e traqueia.  

 
 

O uso do Doppler colorido não é obrigatório no rastreamento cardíaco no 

ultrassom morfológico do segundo trimestre. Porém, é parte integrante da realização 

da ecocardiografia fetal. O modo M pode ser utilizado para analisar ritmo cardíaco, 

função ventricular e espessura da parede do miocárdio [5]. 
 

 

3.7 Ultrassonografia 3D/4D 
 

 

A introdução da ultrassonografia 3D na década de 1990 para imagens 

obstétricas proporcionou um grande avanço na tecnologia de imagem. Ao contrário 

da ultrassonografia 2D convencional, a ultrassonografia 3D fornece volume de uma 

região anatômica alvo, que contém um número infinito de planos 2D. A tecnologia da 

ultrassonografia 3D é baseada em transdutores mecânicos e eletrônicos avançados 

com a capacidade de adquirir volume por uma varredura de elementos dentro dos 
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transdutores e em processadores de computador rápidos capazes de exibir as informações 

adquiridas em milissegundos [27]. 

Apesar desses avanços óbvios proporcionados pela ultrassonografia 3D, a 

aquisição, exibição e manipulação de volumes 3D são técnicas que exigem curva de 

aprendizado substancial. Na ultrassonografia obstétrica, a posição variável do feto 

dentro do útero aumenta ainda mais essa dificuldade técnica e limita a aplicabilidade 

clínica da ultrassonografia 3D, especialmente por envolver estruturas anatômicas 

complexas, como o coração fetal [24]. 

O primeiro passo na aquisição de volume 3D é a otimização do exame de 

ultrassonografia 2D. O plano de quatro câmaras é mais adequado como plano de 

referência de volume 3D para a avaliação dos planos transversos do tórax, incluindo 

as câmaras cardíacas, origem dos grandes vasos e os planos de três vasos e três 

vasos-traqueia [3,37]. 

 

 

3.8 STIC Spatio-temporal imagem correlation 
 
 

No início da década de 2000, um novo software chamado STIC foi disponível 

em série no aparelho Voluson 730 Expert (General Eletric Medical System, Zipf, 

Áustria) [28], representando um grande avanço na ultrassonografia quadridimensional 

(4D). Permitiu a realização da avaliação do coração e suas conexões vasculares nos 

modos multiplanar e renderizado, bem como estático ou movimento – cineloop (4D), 

o qual simula um ciclo cardíaco completo [23,29]. Este modo de aquisição é feito por 

uma varredura lenta de imagens que extrai, da movimentação dos tecidos e da 

movimentação do coração, informações do ciclo cardíaco [31]. 

Ao adquirir um volume, deve se levar em consideração o tamanho da região de 

interesse (ROI), o ângulo e a qualidade de aquisição. A caixa ROI determina dois 

parâmetros de um volume 3D, a altura e a largura, correspondentes aos eixos x e y. 

O menor tamanho de ROI que contém todos os componentes anatômicos do coração 

fetal e suas conexões vasculares garantirá a aquisição mais rápida, minimizando 

artefatos dentro do volume. O ângulo de aquisição é o ângulo de varredura dos 

elementos dentro da sonda e é ajustado pelo operador na predefinição 3D antes da 

coletada do volume. Os ângulos de aquisição 3D estáticos estão entre 35 e 45º, o que 
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geralmente é suficiente para o exame do tórax fetal fornecendo detalhes anatômicos 

que se estendem do estômago inferiormente até o arco aórtico transverso (clavículas) 

superiormente. Garantir o menor ângulo de aquisição de um volume 3D aumentará a 

velocidade de aquisição, reduzirá o artefato e otimizará a qualidade do volume 3D. A 

qualidade de aquisição refere-se ao número de planos adquiridos dentro de um 

volume e é refletida na duração da aquisição: 7,5, 10, 12,5 ou 15 segundos [7]. 

A habilidade do operador é considerada um dos fatores mais importantes que 

afetam o diagnóstico pré-natal de CC. Essa tecnologia permite: (1) navegação através 

do conjunto de dados de volume e exame do coração fetal na ausência do paciente, 

(2) uso de técnicas para visualizar sistematicamente as vias de saída dos ventrículos 

nos conjuntos de dados de volumes adquiridos usando a imagem de quatro câmaras 

como ponto de partida, (3) exame do coração fetal usando uma abordagem 

tomográfica semelhante à usada para a leitura de tomografia computadorizada e 

ressonância magnética e (4) renderização 3D e 4D de estruturas cardiovasculares 

para visualizar as relações, tamanho e curso das vias de saída em fetos normais e 

com CC. A renderização 3D e 4D dos grandes vasos, em particular, somente era 

possível anteriormente durante o exame post-mortem por injeção de borracha de 

silicone para produzir moldes patológicos do sistema cardiovascular. Para o 

especialista em ecocardiografia fetal, essas técnicas podem representar ferramentas 

adicionais para complementar o exame 2D do coração fetal [4,5,31]. 

Uma das vantagens da aquisição de volume STIC é o potencial para 

telemedicina. Isso significa que todo examinador capaz de obter um plano de quatro 

câmaras em centros periféricos pode adquirir mais de um conjunto de dados de 

volume STIC, analisar volumes off-line ele mesmo, após o treinamento de software 

adequado, ou enviar o volume cardíaco do feto suspeito de ser afetados por uma DCC 

ou por um fator de risco “clássico” (ou seja, familiar, materno), usando recursos de 

rede da Internet, a um centro de referência. Essa abordagem pode ser usada para 

evitar encaminhamentos desnecessários para ecocardiografia a centros terciários, 

particularmente em países nos quais os pacientes são rastreados a grandes 

distâncias de centros de referência [4,32]. 

Dois aspectos adicionais da ecocardiografia 4D devem ser apontados por sua 

relevância. Em primeiro lugar, a partir de conjuntos de dados de volume adquiridos, 

operadores especializados podem obter imagens de alta qualidade, permitindo 
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diagnósticos adicionais sutis, como defeito do septo ventricular [16,19]. O segundo 

aspecto é que vários grupos relataram a viabilidade de medições volumétricas de 

estruturas cardíacas fetais usando conjuntos de dados de volume 4D. Os volumes 

podem ser medidos usando software manual e automático. Parâmetros como parede 

do miocárdio [20], áreas dos músculos papilares [21], volume do septo interventricular 

[33] já foram descritas. 
 

 

3.9 Exibição Ortogonal no Modo Multiplanar 
 

 

O modo multiplanar é baseado na exibição de um volume 3D por três planos 

2D ortogonais convencionalmente denominados planos A, B e C. O plano A, 

localizado no canto superior esquerdo, é o plano de referência para a aquisição e os 

planos B e C são planos ortogonais correspondentes à localização do ponto de 

referência dentro do volume. O operador pode então exibir todos os três planos, dois 

planos ou um único plano no visor de ultrassom. A exibição multiplanar é comumente 

usada para aquisições 3D estáticas e STIC. As vantagens da exibição multiplanar 

incluem a familiaridade com os planos 2D exibidos, a relativa facilidade de 

manipulação do volume devido ao conhecimento da anatomia 2D exibida e a 

capacidade de visualizar anormalidades cardíacas a partir de três visualizações 

ortogonais simultaneamente. Ao rolar por um volume STIC adquirido, o operador não 

apenas pode exibir sequencialmente muitos planos de diagnóstico, como o plano 

abdominal e as visualizações de quatro câmaras, cinco câmaras e três vasos, mas 

também pode revisar planos dentro de um tempo específico dentro do ciclo cardíaco. 

Métodos para exame das vias de saída fetais em volumes 3-D estáticos e STIC foram 

descritos, incluindo a técnica de ‘‘spin’’, que envolve rotação ao longo dos eixos x e y 

[21,25]. 
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3.10 Exibição de Volume no Modo de Renderização 
 

 

A renderização de volume descreve a exibição de superfícies externas ou 

internas de volumes adquiridos. Na renderização de volume, uma caixa é exibida 

dentro do volume adquirido com uma borda de referência (direção da visualização 

renderizada, geralmente uma linha colorida), que corresponde à direção da 

renderização. O operador pode ajustar a direção de renderização e a espessura da 

caixa de renderização sobre uma região anatômica alvo dentro do volume. Existem 

diferentes modos de renderização baseados em limites variados, resultando em várias 

exibições que se mostraram clinicamente relevantes. O impacto dessas imagens 

renderizadas na demonstração de anormalidades envolvendo as VAV (displasia 

valvar ou defeitos do septo atrioventricular) e os grandes vasos (grandes artérias 

transpostas) foi analisado [25]. 
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4. REVISÃO DA LITERATURA 
 
 

4.1 Avaliação de Estruturas Cardíacas Fetais pelo STIC 
 

Em 2003, Devore et al. [11] descreverem o STIC como uma nova tecnologia 

para avaliação do coração fetal. A técnica desenvolvida permitiu a visibilização 2D e 

3D das estruturas cardíacas fetais. Após uma única varredura automática, o sistema 

já era capaz de fornecer uma sequência de imagens de maneira 3D e dinâmica, 

possibilitando um número ilimitado de imagens para revisão, viabilizando a correlação 

entre a imagem reconstruída (planos perpendiculares) e o plano principal de aquisição. 

STIC permitia a análise das estruturas cardíacas, com as vantagens de visualizar o 

coração nos três planos ortogonais. Desta forma, o STIC poderia ser aplicado nos 

casos de suspeita de CC complexas, visando reduzir o tempo da avaliação cardíaca 

fetal. 

Em 2004, Chaoui et al. [34] associaram o Doppler colorido e o power Doppler 

à tecnologia STIC em escala de cinza, possibilitando a avaliação das alterações 

hemodinâmicas ao longo do ciclo cardíaco e nas diferentes cavidades cardíacas. Este 

estudo incluiu 35 fetos normais e 27 fetos com CC examinados entre 18 e 35 semanas 

de gestação. Concluíram que o STIC em combinação com ultrassom Doppler colorido 

é uma nova ferramenta promissora nos modos multiplanar e renderização 3D / 4D do 

coração fetal.  

Gonçalves et al. [30] em 2006 descreveram a técnica para melhor obtenção 

dos volumes cardíacos para estudo do coração fetal pelo STIC. Neste trabalho, 

mostraram que o plano ideal para aquisição era aquele em que a coluna se encontrava 

posicionada em 6 horas (dorso posterior), mas também existia a possibilidade de uma 

boa captura em outras posições, desde que a coluna não estivesse entre 11h e 1h 

(neste caso, a sombra acústica formada prejudicaria o estudo cardíaco). O melhor 

ângulo para aquisição dos fetos no 2º trimestre de gestação era entre 20º e 25º e, no 

3º trimestre, entre 35º e 40º. O tempo de varredura para captura do volume variava 

de 7,5 a 15 segundos (teoricamente, com a captura mais lenta a qualidade da imagem 

seria melhor, no entanto, no caso de fetos ativos, o tempo menor garante melhor 

resolução da imagem). Neste estudo, descrevem ainda a sistematização de análise 
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dos vasos da base cardíaca, análise dos arcos aórtico e ductal, além da técnica de 

renderização para visualizar as estruturas intracardíacas e suas valvas. 

Em 2007, Paladini propôs um protocolo de padronização da orientação do 

coração fetal na tela de ultrassom antes do armazenamento do volume STIC [27]. 

Em 2010, Bennasar et al. [26] avaliaram a precisão do STIC para o diagnóstico 

de CC em uma população de alto risco, levando em consideração a avaliação 2D, 

STIC e avaliação pós-natal, constatando concordância entre os diagnósticos de 74,3% 

com o método STIC. Concluíram que em uma população de alto risco, STIC poderia 

ser incorporado em um ambiente clínico com alta precisão para a garantia da 

modalidade off line e diagnóstico de qualquer CC. 

Em 2016, Novaes et al. [42] avaliaram 64 gestantes e 12 médicos participantes 

e concluíram que o STIC pode ser utilizado como ferramenta para melhorar o exame 

de triagem cardíaca do feto. A experiência profissional foi a influência mais importante 

na qualidade da imagem do volume STIC. 

Em 2017, Tedesco et al. [29] determinaram através de um estudo transversal 

prospectivo os valores de referência para os parâmetros biométricos do coração fetal 

usando o modo M com STIC e sua aplicabilidade em CC. Avaliaram 300 gestações 

únicas entre 20 e 33+6 semanas de gestação. Mediram a espessura da parede 

ventricular direita, espessura do septo interventricular e espessura da parede 

ventricular esquerda usando o modo STIC-M. Os intervalos de referência 

determinados para os parâmetros biométricos do coração fetal usando STIC-M 

tiveram boa reprodutibilidade intra e interobservador e foram aplicáveis a fetos com 

CC. 

 

4.2 Avaliação de Estruturas Cardíacas Fetais pelo STIC no Modo de 
Renderização 

 
 

De acordo com uma mini revisão de 2009 publicada por Turan et al. [43], após 

a obtenção de um volume 3D de coração fetal por meio do STIC, com o objetivo de 

facilitar a visibilização de certos aspectos anatômicos, uma combinação de técnicas 

de pós-processamento poderia ser utilizada, tais como modo de superfície, inversion 

mode e glass body [35]. No modo renderização, através de um baixo nível de 

transparência, utilizava-se a interface entre as cavidades e as paredes cardíacas, 
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obtendo-se imagens cardíacas que não poderiam ser avaliadas pela ultrassonografia 

2D convencional. Na modalidade de renderização modo mínimo, estruturas com alta 

transparência (anecoides) poderiam ser demonstradas como uma projeção em 3D de 

preto em um fundo de informação de imagem adicional. Já no modo de renderização 

transversal, a imagem no plano B era processada de frente pra trás. 

Em relação à mensuração de áreas de estruturas cardíacas fetais utilizando o 

STIC no modo de renderização, há alguns artigos na literatura que estabeleceram 

curvas de referência para a área do septo interventricular, parede do miocárdio e 

músculos papilares [19, 20,21]. 

A tecnologia STIC rendering permite a visualização de planos virtuais dos 

septos interventricular e interatrial, bem como o plano do ânulo das VAV em corações 

fetais normais e patológicos, melhorando a compreensão dos defeitos anatômicos e 

a comunicação com a equipe de multidisciplinar e família [16]. 

Rolo et al. [18] determinaram curva de referência para área valvares 

atrioventriculares fetais por meio de ultrassonografia 3D STIC modo multiplanar 

através de um estudo com 141 gestantes em 2010 e, posteriormente, em 2012 com 

328 fetos normais com idade gestacional entre 18 e 33 semanas, concluindo que tais 

curvas de referência foram determinadas e apresentaram boa reprodutilidade. 

 

4.3 Avaliação da Área da Valva Aórtica e Pulmonar 
 
 

Achiron et al. [22] em 1998, realizaram um estudo transversal e prospectivo 

para construir curva de referência para os diâmetros da raiz da aorta e da artéria 

pulmonar durante a primeira metade da gestação. Com o uso de técnicas de ultrassom 

de alta resolução transvaginal e transabdominal, estudaram 139 gestações únicas 

normais entre 14 e 26 semanas. Os grandes diâmetros dos vasos foram medidos por 

ultrassonografia transvaginal até 17 semanas e por ultrassonografia transabdominal 

entre 18 e 26 semanas de gestação. Os resultados mostraram que o diâmetro aórtico 

(DA) em função da idade gestacional (IG) foi expresso pela equação de regressão AD 

= −16,0331 + 2,2563 × IG, e o diâmetro da artéria pulmonar (DP) por DP = −14,7637 

+ 2,4026 × IG. AD e PD foram expressos em milímetros e IG em semanas. A 

correlação r2 = 0,94 foi considerada altamente significativa estatisticamente (p 

<0,0001) para ambos os grandes vasos. A média normal do diâmetro das artérias 
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aórtica e pulmonar por semana e os limites de predição de 95% também foram 

definidos. Durante o período do estudo, avaliaram dois casos com diâmetros arteriais 

fora dos limites de confiança de 95%; um apresentava coarctação de aorta e o outro 

tetralogia de Fallot. Os dados normativos podem ser úteis no diagnóstico pré-natal 

das CC que incluem, entre suas manifestações, diâmetros discordantes dos grandes 

vasos. 

Tongprasert et al. [23] em 2011 realizaram um estudo transversal com o 

objetivo de desenvolver intervalos de referência do diâmetro da valva pulmonar e 

aórtica fetal através de conjuntos de dados de volume correlacionado com STIC. O 

estudo foi realizado entre 1 de setembro de 2007 e 31 de outubro de 2009 no Hospital 

Maharaj Nakorn Chiang Mai, Universidade de Chiang Mai, Tailândia, em gestantes de 

baixo risco entre 14 e 40 semanas. Foram adquiridos 654 conjuntos de dados de 

volume 4D- STIC; entretanto, apenas 606 conjuntos de dados de volume foram 

medidos satisfatoriamente em visão multiplanar STIC usando o 4D-view versão 9,0 

para a medição do diâmetro das valvas aórtica e pulmonar A idade materna média foi 

de 27 ± 6 anos (variação de 15 a 43) e a maioria delas (59%) eram nulíparas. Os 

intervalos de referência normais para prever os valores médios do diâmetro das valvas 

aórtica e pulmonar foram construídos com base nas equações de melhor ajuste 

(função linear) da seguinte forma: o diâmetro aórtico médio (mm) foi modelado como 

uma função do IG (semanas) e DBP (mm) como -2,4838 + 0,2702 × IG, (DP = 0,1482 

+ 0,0156 × IG) e -1,5952 + 0,0989 × DBP (DP = 0,1672 + 0,00572 × DBP). O diâmetro 

pulmonar médio foi modelado como -2,5924 + 0,2935 × IG (DP = 0,2317 + 0,01524 × 

IG) e -1,6830 + 0,1083 × DBP (DP = 0,1971 + 0,0059 × DBP). Fornecendo então 

nomogramas e escores Z dos diâmetros da valva pulmonar e aórtica fetal. Esses 

intervalos de referência podem ser especialmente úteis para a detecção e o 

monitoramento de suspeitas de anormalidades do coração fetal, especialmente das 

vias de saída. 

Adriasse et al. [36] em 2016 avaliaram a viabilidade de examinar a morfologia 

e a área das valvas semilunares em fetos saudáveis e fetos com CC usando STIC. 

Foram examinados 293 volumes de corações normais. Em 82,5% a qualidade dos 

volumes foi suficiente, A visualização da abertura da valva foi de 96 % dos corações 

normais e 97,4% de corações anormais. A taxa de sucesso de visualização dos 

folhetos das valvas pulmonar e aórtica foi dependente da idade gestacional com maior 
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percentual de 72%. Defeitos cardíacos com áreas valvares anormais devido a 

estenose aórtica e pulmonar podem ser claramente visualizado usando o STIC. 

Concluíram que o exame das características morfológicas das valvas semilunares 

através do método STIC é viável, o que é difícil quando se usa a ultrassonografia 2D.  

 Hu et al. [44] estudaram em 2016 o uso do 4D-STIC na detecção de valvas 

cardíacas fetais anormais. Avaliaram 43 casos de anomalias valvares confirmadas por 

ecocardiografia, outros 121 fetos normais confirmados foram incluídos como controles. 

As imagens renderizadas foram recuperadas dos volumes de cada uma das valvas 

cardíacas para os fetos normais e para as valvas pretendidas para fetos com 

malformações valvares. As taxas de visibilização de valvas cardíacas em fetos 

normais variaram de 72,5% a 97,5% antes de 33 semanas de gestação e de 46,3% a 

80,5% no final da gravidez. Além disso, imagens renderizadas em 4D-STIC foram 

obtidas com sucesso em 38 de 43 (88,4%) fetos com lesões nas valvas cardíacas. 

Concluíram que as imagens 4D e cine loops exibiram a anatomia valvar de forma 

nítida em fetos normais e anormais, incluindo algumas malformações sutis que foram 

não identificados pelo ecocardiografia 2D tradicional. A modalidade STIC-4D permitiu 

melhor visualização das valvas cardíacas fetais e deve ser considerada uma valiosa 

adição à imagem 2D tradicional. 
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5 PACIENTES E MÉTODO 
 

5.1 Pacientes 
 

Foi realizado um estudo retrospectivo e prospectivo de corte transversal no 

Setor de Cardiologia Fetal, Disciplina de Medicina Fetal, Departamento de Obstetrícia, 

Escola Paulista de Medicina – Universidade Federal de São Paulo (EPM-UNIFESP). 

Foram selecionados volumes cardíacos fetais STIC de banco de dados no período de 

2012 a 2017, os quais foram utilizados em publicações de programas de iniciação 

científica, dissertações de mestrado, teses de doutorado e projetos de pós-doutorado 

defendidas no Departamento de Obstetrícia da EPM-UNIFESP [18,19,21,33,37]. A 

parte prospectiva foi realizada pelo examinador principal (CCC*) durante um período 

de coleta de dois anos, entre 2020 e 2021. Este estudo foi aprovado pelo Comitê de 

Ética em Pesquisa da UNIFESP (Anexo 1). Consentimento informado livre e 

esclarecido das pacientes que realizarem a parte prospectiva foi obtido (Anexo 2). 

Os critérios de inclusão (tanto retrospectivo quanto prospectivo) para 

construção das curvas de referências (fetos normais) foram: (1) gestação única com 

feto vivo, (2) idade gestacional entre 20 e 33 semanas e 6 dias, (3) ausência de 

malformações cardíacas fetais, segundo protocolo de rastreamento do Setor de 

Cardiologia Fetal (Anexo 3), (4) ausência de anomalias extra-cardíacas, (5) ausência 

de distúrbios do feixe de condução elétrico do coração fetal, (6) ausência de doenças 

maternas crônicas, como hipertensão arterial sistêmica, diabetes mellitus tipo 1 ou 2 

e colagenoses. Os critérios de exclusão foram: (1) baixa qualidade dos volumes 

cardíacos, como artefatos de transmissão decorrentes das costelas fetais, 

movimentos fetais ou movimentos respiratórios maternos, (2) condições maternas que 

poderiam interferir na qualidade dos volumes cardíacos fetais com cicatrizes 

abdominais ou obesidade (índice de massa corporal - IMC > 30 Kg/m2). 

  

5.2 MÉTODO 
 
 

Todos os volumes cardíacos foram coletados em aparelho da marca Voluson 

E8 (General Electric, Healthcare, Zipf, Áustria) equipado com transdutor convexo 

volumétrico (RAB 4-8L), segundo técnica padronizada por Gonçalves et al. [28]. Para 
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tanto, utilizou-se como referencial o plano das quatro câmaras, sempre que possível 

na posição ideal (coluna fetal posicionada o mais próximo de 6h) e com o feixe sonoro 

perpendicular ao septo interventricular. Foi solicitado apneia por alguns segundos e 

repouso fetal para adequada aquisição da imagem. Para a aquisição do volume da 

ROI, foi englobado todo o coração fetal com suas conexões vasculares, na menor 

dimensão possível. 

Os ajustes para captura do volume foram: ângulo de abertura entre 20o e 40o 

e tempo de aquisição entre 10 a 15 segundos, o qual variou de acordo com a 

movimentação fetal. Foi colhido um único volume cardíaco fetal STIC por gestante, 

sendo todos os volumes armazenados no aparelho e, posteriormente, transferidos 

para computadores pessoais (PC) para leitura off line. Ressaltamos que a 

padronização do armazenamento destas imagens seguiu a técnica proposta por 

Paladini [33], ou seja, para fetos em apresentação cefálica, o lado esquerdo do 

coração fetal coincidia com o lado esquerdo da tela, contudo, para fetos em 

apresentação pélvica, o lado esquerdo do coração correspondeu ao lado direito da 

tela, sendo necessária a rotação do plano de aquisição (plano A) em 180º em torno 

do eixo “y”. 

Para a realização das análises off line dos volumes cardíacos fetais STIC, o 

examinador principal (CCC*) usou em seu PC o programa 4D views versão 10.0 

(General Electric, Healthcare, Zipf, Áustria). Antes do início da análise final, o 

examinador principal realizou treinamento específico de três meses para obtenção de 

curva de aprendizagem [38]. 

Por meio do programa 4D views, a imagem do coração fetal foi apresentada na 

tela do PC no modo multiplanar: axial ou transversal (A) – plano de aquisição, sagital 

ou longitudinal (B) e coronal ou frontal (C) (Figura 4). O que permitiu a exibição 

simultânea das imagens em três planos ortogonais. 
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Figura 4. Imagem nos três planos ortogonais do coração fetal (STIC) pelo modo 
multiplanar. Plano axial ou transversal (superior esquerda); plano sagital ou longitudinal 
(superior direito); plano coronal ou frontal (inferior esquerdo). 

 

Para a obtenção das vias de saída dos ventrículos direito e esquerdo, 

utilizamos a técnica padronizada por Gonçalves et al. [28]. As maiores dimensões das 

valvas aórtica e pulmonar foram medidos nas bordas internas no final da sístole. Em 

seguida, o plano axial (plano de aquisição) foi selecionado como referencial, sendo o 

ponto de referência deslocado para a cruz do coração. O coração foi rodado em torno 

do eixo “z”, de forma que seu ápice se dispusesse em 12h. 

Em seguida, o coração foi rodado em torno do eixo “z” de forma a dispor o eixo 

em 10h, neste momento o ponto de referência foi deslocado para o ponto médio do 

septo interventricular (Figura 5). 

 

 
Figura 5. Imagem nos três planos ortogonais do coração fetal (4D-STIC) pelo modo multiplanar. 
No plano A (axial), o ponto de referência é deslocado para o ponto médio do septo interventricular. 
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 Em seguida, o plano A foi rodado levemente em torno do eixo “y”, abrindo a via de 

saída do ventrículo esquerdo. O ponto de referência foi deslocado para abaixo da valva aórtica, 

obtendo-se automaticamente, no plano B (sagital), a via de saída do ventrículo direito (Figura 

6). 

 

 
Figura 6.  Imagem nos três planos ortogonais do coração fetal (STIC) pelo modo multiplanar. O 
plano A (axial) é rodado levemente em torno do eixo “y”, abrindo a via de saída do ventrículo 
esquerdo. O ponto de referência é deslocado para abaixo da valva aórtica, obtendo-se 
automaticamente, no plano B (sagital), a via de saída do ventrículo direito. 

 
 Em seguida, ativou-se a tecla Render e por meio da tecla ROI direction foi 

selecionada, no plano A, a opção linha verde direita-esquerda. O plano A foi deslocado 

levemente no eixo “z” de forma a dispor a via de saída do ventrículo esquerdo na 

horizontal. A linha verde (ROI) foi deslocada ao nível do ânulo da valva aórtica, 

obtendo-se automaticamente a imagem renderizada (plano D) (Figura 7). 
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Figura 7. Imagem nos três planos ortogonais do coração fetal (4D-STIC) pelo modo 
multiplanar. A linha verde do ROI direction é posicionada no ânulo da valva aórtica, obtendo-
se automaticamente à imagem renderizada (plano D). 
 

 

De forma a se obter o melhor contraste da imagem renderizada, ativou-se a 

tecla Imaging Setting, sendo utilizada a seguinte padronização: cor candle, mistura de 

modos de superfície (90%) e superfície smoothing (10%), threshold low (47), 

transparência (50) e magnificação (1.37). Para se obter a área do ânulo da valva 

aórtica, ativou-se a tecla Measure, em seguida Generic area e Area trace, sendo 

delimitada a área interna da valva aórtica (Figura 8). 

 

 
Figura 8. Imagem nos três planos ortogonais do coração fetal (STIC) pelo modo 
multiplanar. A área interna do ânulo da valva aórtica é medida no plano renderizado (plano 
D) de forma manual. 
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 De modo a se obter a medida da área do ânulo da valva pulmonar ao nível de 

sua bifurcação, ativou-se novamente o modo multiplanar, sendo novamente 

reposicionado o plano A na via de saída do ventrículo esquerdo, com o ponto de 

referência abaixo da valva aórtica. Deste modo, no plano  B, obteve-se novamente a 

via de saída do ventrículo direito. O plano B foi ativado, deslocando-se o ponto de 

referência para o ânulo da valva pulmonar (Figura 9). 

 

 
Figura 9. Imagem nos três planos ortogonais do coração fetal (STIC) pelo modo 
multiplanar. O ponto de referência no plano B (sagital) é deslocado para o ânulo da valva 
pulmonar. 
 

 
 Em seguida, ativou-se a tecla Render e por meio da tecla ROI direction ativada 

a linha verde cima-baixo, posicionou-se a linha acima da bifurcação em ramos direito 

e esquerdo, obtendo-se, automaticamente, a imagem renderizada (plano D). Foi 

utilizada a mesma padronização para qualidade da imagem renderizada descrita 

acima para área do ânulo da valva aórtica. Foi ativada a tecla Measure, em seguida 

Generic area e Area trace, sendo delimitada a área interna do ânulo da valva pulmonar 

(Figura 10). 
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Figura 10. Imagem nos três planos ortogonais do coração fetal (STIC) pelo modo 
multiplanar. A área interna do ânulo da artéria pulmonar é medida no plano renderizado 
(plano D) de forma manual. 
 

 

 

5.3 Aplicabilidade 
 

 De forma a se avaliar a aplicabilidade das curvas de referência das áreas dos 

ânulos das valvas aórtica e pulmonar, foram selecionados volumes cardíacos de fetos 

com diferentes tipos de CC, confirmados no período pós-natal por ecocardiografia 2D, 

os quais fazem parte do banco de dados (retrospectivo) do Department of Obstetrics 

and Gynecology, Fondazione Policlinico Tor Vergata, Università di Roma Tor Vergata, 

Roma, Itália. 

 

5.4 Cálculo do Tamanho Amostral dos Casos Normais e Patológicos 
 
 Para a criação das curvas de referência, a seleção foi das pacientes (parte 

prospectiva), bem como dos volumes cardíacos fetais armazenados (retrospectiva) foi 

realizada forma aleatória, de forma a se obter um mínimo de 20 casos por idade 

gestacional, segundo proposto por Royston [38] para criação de curvas de referência 

para parâmetros biométricos fetais. Como foram avaliadas 14 idades gestacionais, 

esperou-se um mínimo de 280 casos. Para os casos patológicos, utilizou-se o maior 

número de casos possíveis, os quais constavam em banco de dados. 
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5.5 Análise Estatística 
 

Os dados foram transferidos para uma planilha Excel 2010 (Microsoft Corp., 

Redmond, WA, EUA) e analisados por meio dos programas PASW (versão 18.0, 

SPSS Inc., Chicago, IL, EUA) e GraphPad (versão 7.0, GraphPad Software, San 

Diego, CA, EUA). 

As variáveis contínuas foram demonstradas em médias e DP. As variáveis 

categóricas foram demonstradas em frequência absoluta e percentagem.  

Para determinar os valores de referência da área do ânulo das valvas aórtica e 

pulmonar em função da idade gestacional, foi utilizado um modelo de regressão 

polinomial, conforme recomendado por Altman e Chitty [39]. Além disso, foram 

determinados gráficos de dispersão em função da idade gestacional. 

Análise de regressão foi utilizada para modelar o ajuste de uma equação 

polinomial, incluindo uma componente linear, quadrática e cúbica para todas as 

medidas. A variabilidade nas medidas foi modelada pelo cálculo do DP em cada 

semana de gestação e os valores de DP foram regredidos em idade gestacional 

usando uma equação linear. A partir da média de previsão e DP, percentis das 

medidas foram calculados utilizando a seguinte fórmula: percentil= média + K x DP, 

no qual K é o percentil correspondente da distribuição normal padrão: ± 1,88 para os 

percentis 3 e 97 e ± 1,28 para os percentis 10 e 90. Os percentis 5, 50 e 95 foram 

determinados para cada intervalo de idade gestacional [41]. 

Para os cálculos de confiabilidade e concordância, o mesmo examinador 

(CCC*) realizou uma segunda medida de 50 casos selecionados aleatoriamente, 

tentando englobar todo o período gestacional estudado (intraobservador). Para a 

avaliação interobservador, um segundo examinador (ALSP) realizou às cegas medida 

dos mesmos 50 casos de forma independente. Para confiabilidade das medidas intra 

e interobservador, utilizou-se o coeficiente de correlação de concordância (CCC) por 

meio de diferenças absolutas e relativas com seus respectivos intervalos de confiança 

(IC) de 95%. Segundo Martins e Nastri [40], os limites de concordância de diferenças 

relativas maiores que 50% apresentam concordância muito ruim, entre 20% e 50% 

apresentam concordância ruim, entre 10% e 20% apresentam concordância 

moderada, entre 5% e 10% apresentam concordância boa e menor que 5% 

concordância muito boa.  
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Para avaliação do efeito das CC sobre a área do ânulo das valvas aórtica e 

pulmonar, as variáveis quantitativas foram inicialmente submetidas ao teste de 

D’Agostino-Pearson. Foi utilizado o teste de T-Student para comparação das medidas. 

Além disso, o valor da área da área do ânulo das valvas aórtica e pulmonar dos casos 

com CC, foi plotado no diagrama de dispersão gerado para fetos normais para análise 

visual. O nível de significância de todos os testes foi de p<0,05.  
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6. RESULTADOS 
 
 

No período de estudo foram avaliadas 390 gestações únicas divididas em dois 

grupos: 348 fetos normais e 42 fetos com CC. Para fetos com CC, foi possível a 

determinação a medida da área do anulo das valvas aórtica e pulmonar em 39 e 38 

fetos, respectivamente. Para os fetos normais, 20 casos foram excluídos devido 

volumes cardíacos de baixa qualidade e, portanto, foram selecionados 328 fetos para 

análise estatística final (Figura 11). 
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Figura 11. Fluxograma contendo os casos. 

AV: atrioventricular; DVSVD: dupla via de saída do ventrículo direito; SHVE: síndrome 
hipoplásica do ventrículo esquerdo; TGA: transposição de grandes artérias; VD: ventrículo direito  
 

 

 

Total de Casos Avaliados 
(390) 

Normais 
(348) 

Cardiopatias Congênitas 
(42) 

Incluídos 
Anomalia de Ebstein (02) 
Atresia pulmonar (04) 
Atresia valva tricúspide (02) 
Coartação de aorta (02) 
Comunicação interventricular (01) 
Defeito do septo AV + Tetralogia Fallot (02) 
Dupla via de saída de VD (01) 
Dupla via de saída de VD + TGA (01) 
Estenose aórtica crítica (02) 
Estenose pulmonar (02) 
Fibroelastose (02) 
Interrupção do arco aórtico (01) 
Isomerismo atrial direito (01) 
SHVE (02) 
Tetralogia de Fallot (06) 
Transposição de grandes artérias (04) 
Transposição de grandes artérias corrigida 
(02) 
Transposição de grandes artérias + DVS (01) 
Ventrículo único (01) 

Ânulo Valva Aórtica 
(39) 

Ânulo Valva Pulmonar 
(38) 

Excluídos 
Truncus arteriosus (03)     

  

Incluídos 
Anomalia de Ebstein (02) 
Atresia pulmonar (03) 
Atresia valva tricúspide (02) 
Coarctação de aorta (02) 
Comunicação interventricular (01) 
Defeito do septo AV + Tetralogia Fallot (02) 
Dupla via de saída de VD (01) 
Dupla via de saída de VD + TGA (01) 
Estenose aórtica crítica (02) 
Estenose pulmonar (02) 
Fibroelastose (02) 
Interrupção do arco aórtico (01) 
Isomerismo atrial direito (01) 
SHVE (02) 
Tetralogia de Fallot (06) 
Transposição de grandes artérias (04) 
Transposição de grandes artérias corrigida 
(02) 
Transposição de grandes artérias + DVSVD 
(01) 
Ventrículo único (01) 

Excluídos 
Truncus arteriosus (03) 
Atresia pulmonar (01) 



R e s u l t a d o s  | 39 
 

 
 

As características clínicas e ultrassonográficas da população estudada estão 

representadas na Tabela 1. 

Foi observado efeito significativo do grupo estudado sobre área do anulo da valva 

pulmonar (p<0,0001). A área do ânulo da valva pulmonar, no momento do exame (24,6 vs, 

17,6 mm2, p<0,0001, respectivamente), foi significativamente maior nos fetos normais quando 

comparados aos fetos portadores CC. Não foi observado efeito significativo do grupo 

estudado sobre a idade gestacional (p=0,796) e área do anulo da valva aórtica (p=0,208). 

 

Tabela 1. Características clínicas e ecocardiográficas da população estudada. 

Variável Normais CC p 

Idade Gestacional (semanas) 27,0 (4,0) 27,2 (4,9) 0,769 ƒ 

Área do Ânulo Valva Aórtica (mm2) 18,6 (8,2) 18,8 (16,8) 0,208 ƒ 

Área do Ânulo Valva Pulmonar (mm2) 24,6 (9,7) 17,6 (11,3) <0,0001 ƒ 

Área do Ânulo Valva Aórtica IG (mm2)    

20 semanas 6,6 (1,2) 5,4 (1,5) 0,075 ƒ 

21 semanas 8,4 (0,54) 7,5 (2,4) 0,135 ƒ 

22 semanas 10,0 (0,7) 7,3 (1,7) <0,0001 ƒ 

23 semanas 10,5 (0,6) 10,7 (0) * 

24 semanas 12,8 (1,0) 12,3 (0) * 

25 semanas 14,5 (0,9) 14,9 (0) * 

26 semanas 16,0 (0,9) 38,2 (0) * 

27 semanas 18,7 (1,5) 13,0 (4,1) 0,0002 ƒ 

28 semanas 21,3 (1,6) 17,6 (6,5) 0,017 ƒ 

29 semanas 22,3 (2,3) * * 

30 semanas 24,7 (1,5) 22,8 (1,9) 0,031 ƒ 

31 semanas 27,4 (1,4) 26,1 (0) * 

32 semanas 31,3 (2,3) 28,4 (2,2) 0,016 ƒ 

33 semanas 32,9 (1,1) 25,8 (11,1) 0,007 ƒ 

Área da Ânulo Valva Pulmonar IG (mm2)    

20 semanas 10,7 (1,3) 6,1 (4,0) 0,0001 ƒ 

21 semanas 11,9 (0,7) 6,9 (0) <0,0001 ƒ 

22 semanas 13,9 (0,6) 13,3 (1,7) 0,092 ƒ 

23 semanas 15,0 (1,5) 7,4 (0) * 

24 semanas 17,8 (1,2) 8,4 (0) * 

25 semanas 19,5 (1,2) 19,6 (0) * 

26 semanas 22,3 (1,1) 3,3 (0) * 

27 semanas 25,6 (1,8) 21,3 (1,1) 0,004 ƒ 

28 semanas 27,8 (1,5) 22,5 (8,2) 0,004ƒ 

29 semanas 29,8 (5,5) * * 

30 semanas 32,6 (2,7) 24,2 (11,0) 0,003 ƒ 

31 semanas 35,2 (1,8) 31,3 (0) * 
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32 semanas 38,7 (2,1) 27,6 (10,4) <0,0001 ƒ 

33 semanas 40,3 (1,2) 25,3 (12,4) <0,0001 ƒ 
CC: cardiopatia congênita; IG: idade gestacional. Média (desvio padrão); *: não foi possível aplicar 
teste estatístico devido a presença de menos de 3 casos em pelo menos um grupo. ƒ Teste T-Student. 
p<0.05 
 

Para determinar as curvas de referência das áreas dos ânulos das valvas aórtica 

e pulmonar, foi construído modelo de regressão linear apropriado. A Tabela 2 contém 

as equações lineares de regressão para determinação dos percentis 5, 50 e 95. 

 

Tabela 2. Influência da idade gestacional na medida da área do anulo das valvas aórtica e pulmonar. 
 

Variável Equação 

Área valva aórtica  
Percentil 5 Y = 1,874*IG - 34,64 
Percentil 50 Y = 1,988*IG - 35,16 
Percentil 95 Y = 2,097*IG - 35,49 
Área valva pulmonar  

Percentil 5 Y = 2,239*X - 38,74 
Percentil 50 Y = 2,349*X - 38,86 
Percentil 95 Y = 2,453*X - 38,81 
Y: percentil área anulo valva aorta; IG: idade gestacional; Regressão 
linear. Regressão Linear, p<0.05 

 

O coeficiente de determinação do modelo (R2) indica a % de variação em que 

a variável está relacionada linearmente com idade gestacional. O coeficiente de 

correlação de Pearson (r) representa a força de correlação entre a variável e a idade 

gestacional.  

Foram observadas relação linear e correlação positiva forte (r= 0,97) e 

significativa entre a idade gestacional e a área do ânulo da valva aórtica (Figura 12). 

O coeficiente de determinação do modelo igual a 0,95, indica que 95,0% da área do 

anulo da valva aórtica está relacionada linearmente com a idade gestacional, os 5,0% 

restantes da variação resulta de outros fatores não considerados no modelo. O 

aumento de 1,0 semana na idade gestacional, aumentou a área do ânulo da valva 

aórtica em 1,988 mm2. 
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Figura 12. Gráfico de dispersão da área do ânulo da valva aórtica em função da 
idade gestacional (IG). 

 

Foram observadas relação linear e correlação positiva forte (r= 0,96) e 

significativa entre a idade gestacional e a área do ânulo da valva pulmonar (Figura 

13). O coeficiente de determinação do modelo igual a 0,95, indica que 95,0% a área 

do ânulo da valva pulmonar está relacionada linearmente com a idade gestacional, os 

5,0% restantes da variação resulta de outros fatores não considerados no modelo. O 

aumento de 1,0 semana na idade gestacional, aumentou a área do ânulo da valva 

pulmonar em 2,349 mm2. 
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Figura 13. Gráfico de dispersão da área do ânulo da valva pulmonar em função 
da idade gestacional (IG). 

 

A Tabela 3 representa os intervalos de referência da área do ânulo da valva 

aórtica segundo os percentis 5, 50 e 95. 

 

Tabela 3. Área do ânulo da valva aórtica de acordo com a idade gestacional, segundo os percentis 
5, 50 e 95. 
 

Idade gestacional (semanas) 
Área do ânulo da valva aórtica (mm2) 

Total (N) p5 p50 p95 
20 21 2,82 4,60 6,44 
21 21 4,69 6,59 8,54 
22 26 6,57 8,58 10,64 
23 21 8,45 10,56 12,74 
24 23 10,32 12,55 14,84 
25 20 12,20 14,54 16,94 
26 27 14,08 16,53 19,04 
27 20 15,95 18,52 21,14 
28 24 17,83 20,50 23,24 
29 32 19,70 22,49 25,34 
30 23 21,58 24,48 27,44 
31 25 23,46 26,47 29,54 
32 25 25,33 28,46 31,64 
33 20 27,21 30,44 33,74 
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A Tabela 4 representa os intervalos de referência da área do ânulo da valva 

pulmonar segundo os percentis 5, 50 e 95. 

 

Tabela 4. Área do ânulo da valva pulmonar de acordo com a idade gestacional, segundo os 
percentis 5, 50 e 95. 
 

Idade gestacional (semanas) 
Área do ânulo da valva pulmonar (mm2) 

Total (N) p5 p50 p95 
20 21 6,02 8,12 10,22 
21 21 8,27 10,47 12,67 
22 26 10,51 12,82 15,13 
23 21 12,75 15,17 17,58 
24 23 14,99 17,52 20,04 
25 20 17,23 19,87 22,50 
26 27 19,48 22,21 24,95 
27 20 21,72 24,56 27,41 
28 24 23,96 26,91 29,86 
29 32 26,20 29,26 32,32 
30 23 28,45 31,61 34,78 
31 25 30,69 33,96 37,23 
32 25 32,93 36,31 39,69 
33 20 35,17 38,66 42,14 
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Para avaliação da variabilidade intra e interobservador da medida da área do 

ânulo da valva aórtica, foram avaliadas 50 gestantes normais procurando-se atingir 

todas as idades gestacionais avaliadas. A idade gestacional média das pacientes 

incluídas na análise de variabilidade foi de 26,4 semanas. 

Observamos uma boa concordância intra [CCC=0,99 (IC95% 0,997 – 0,999)] e 

interobservador [CCC=0,98 (IC95% 0,97 - 0,99)] para a medida da área do ânulo da 

valva aórtica. A diferença média absoluta entre a segunda medida e a primeira medida 

do mesmo observador foi 0,2 mm2 menor. A diferença média absoluta entre a medida 

do segundo observador e a primeira medida do primeiro observador foi 1,6 mm2 menor 

(Tabela 5).  

 
Tabela 5. Valores do coeficiente de correlação de concordância (CCC) e seus respectivos intervalos 
de confiança (IC) de 95% com relação à reprodutibilidade intra e interobservador para área do ânulo 
da valva aórtica.  
 

 
CCC MD IC 95% 

Diferença relativa Diferença absoluta 

Viés LoA Viés LoA 
 
Intraobservador 
  

 
  

 
  

 
  

Área do ânulo 
valva aórtica 
(mm2) 0,99 

-0,2 

0,997 0,998 
-1,2 

-7,1 4,6 
-0,16 

-1,02 0,70 
           
Interobservador 
           
Área do ânulo 
valva aórtica 
(mm2) 0,98 

-1,6 

0,98 0,99 
-1,6 

-16,9 13,8 
-0,32 

-2,95 2,31 
           

CCC: coeficiente de concordância e correlação; MD: diferença média; IC: intervalo de confiança; LoA:  
limite de concordância. 
 

A diferença média relativa entre as medidas intraobservador e interobservador 

foi de -1,2 e -1,6 mm2, respectivamente. O intervalo da área do ânulo da valva aórtica 

esperado para se encontrar 95% das medidas intraobservador é entre -7,1 e 4,6 mm2 

(Figura 14). O intervalo da área do ânulo da valva aórtica esperado para se encontrar 

95% das medidas interobservador é entre -16,9 e 13,8 mm2 (Figura 15). 
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Figura 14. Gráfico de Bland-Altman para as medidas intraobservador da 
área do ânulo da valva aórtica. 

 
 
 

 
Figura 15. Gráfico de Bland-Altman para as medidas interobservador da área do 
ânulo da valva aórtica. 
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Para avaliação da variabilidade intra e interobservador da medida da área do 

ânulo da valva pulmonar, foram avaliadas 50 gestantes normais procurando-se 

atingir todas as idades gestacionais avaliadas. A idade gestacional média das 

pacientes incluídas na análise de variabilidade foi de 26,4 semanas. 

Observamos uma boa concordância intrao [CCC=0,99 (IC95% 0,99 – 1,0)] e 

interobservador [CCC=0,97 (IC95% 0,95 – 0,98)] para a medida da área do ânulo da 

valva pulmonar. A diferença média absoluta entre a segunda medida e a primeira 

medida do mesmo observador foi 0,2 mm2 menor. A diferença média absoluta entre a 

medida do segundo observador e a primeira medida do primeiro observador foi 1,1 

mm2 menor (Tabela 6).  
 
Tabela 6. Valores do coeficiente de correlação de concordância (CCC) e seus respectivos intervalos 
de confiança (IC) de 95% com relação à reprodutibilidade intra e interobservador para área do ânulo 
da valva pulmonar. 
 

 
CCC MD IC 95% 

Diferença relativa Diferença absoluta 
Viés LoA Viés LoA 

Intraobservador 
           
Área ânulo da 
valva pulmonar 
(mm2) 0,99 

-0,2 

0,99 1,0 
-0,5 

-8,5 7,6 
-0,19 

-2,14 1,77 
           
Interobservador 
           
Área ânulo da 
valva pulmonar 
(mm2) 0,97 

-1,1 

0,95 0,98 
-1,1 

-19,1 16,8 
-0,48 

-5,3 4,33 
           
CCC: coeficiente de concordância e correlação; MD: diferença média; IC: intervalo de confiança; LoA: 
limite de concordância. 

 

 

A diferença média relativa entre as medidas intraobservador e interobservador 

foi de -0,5 e -1,1 mm2 respectivamente. O intervalo da área do ânulo da valva 

pulmonar esperado para se encontrar 95% das medidas intraobservador é entre -8,5 

e 7,6 mm2 (Figura 16). O intervalo da área do ânulo da valva pulmonar esperado para 

se encontrar 95% das medidas interobservador é entre -19,1 e 16,8 mm2 (Figura 17). 
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Figura 16. Gráfico de Bland-Altman para as medidas intraobservador da 
área do ânulo da artéria pulmonar. 
 
 
 

 
Figura 17. Gráfico de Bland-Altman para as medidas interobservador da área 
do ânulo da valva pulmonar. 
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A média da diferença da área do ânulo da valva aórtica entre os fetos normais 

e portadores de alguma CC foi de -1,801 ± 1,429 mm2 (p= 0,208). 

A Figura 18 representa a dispersão da área do ânulo da valva aórtica de fetos 

normais e afetados por alguma CC de acordo com a idade gestacional. 

 

Figura 18. Dispersão da área do ânulo da valva aórtica de fetos normais (  ) e 
portadores de alguma cardiopatia congênita  (  ) de acordo com a idade 
gestacional. 

 

A média da diferença da área do ânulo da valva pulmonar entre os fetos 

normais e portadores de alguma CC foi de -1,033 ± 1,467 mm2 (p<0,0001). 

A Figura 19 representa a dispersão da área do ânulo da valva pulmonar de 

fetos normais e afetados por alguma CC de acordo com a idade gestacional. 
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Figura 19. Dispersão da área do ânulo da valva pulmonar de fetos normais (  ) 
e portadores de alguma cardiopatia congênita (  ) de acordo com a idade 
gestacional. 

 
 

Os percentis das áreas dos ânulos das valvas aórticas e pulmonar de todos os 

tipos de CC, que foram avaliados, estão mostrados na Tabela 7.  

Dos valores de área do ânulo da valva aórtica de 39 tipos de CC obtidos neste 

estudo, 28,2% (11/39) encontraram-se abaixo do percentil 5 e 7,7% (3/39) acima do 

percentil 95 para idade gestacional. 

Dos valores de área do ânulo da valva pulmonar de 38 tipos de CC obtidos 

neste estudo, 60,5% (23/38) encontraram-se abaixo do percentil 5. Não houve 

nenhum caso com medida acima do percentil 95 para idade gestacional. 
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Tabela 7. Percentis da área ânulo das valvas aórtica e pulmonar dos fetos com cardiopatia congênita. 
 

Valores abaixo do 5º ou acima dos percentis 95 são destacados em negrito. IG: idade gestacional; 
CIV: comunicação interventricular; AV: atrioventricular; SHVE: síndrome de hipoplasia do ventrículo 
esquerdo; DVSVD: dupla via de saída do ventrículo direito; TGA: transposição de grandes artérias, 
VD: ventrículo direito, VE: ventrículo esquerdo 
 

 

IG 
(Semanas) 

Ânulo 
valva  

aórtica 
(mm2) 

Percentil 
ânulo  
valva 

aórtica 
(%) 

Ânulo 
valva  

pulmonar 
(mm2) 

Percentil 
ânulo  
valva 

pulmonar 
(%) Cardiopatia Congênita 

20,9 3,29 1 1,32 0 Anomalia de Ebstein 
32,6 29,45 47 20,67 0 Anomalia de Ebstein 
21,4 10,1 99 2,44 0 Atresia pulmonar 
21,6 7,55 44   Atresia pulmonar 
26,7 38,25 100 3,3 0 Atresia pulmonar 
28,1 22,43 84 10,2 0 Atresia pulmonar 
30,9 24,3 15 7,89 0 Atresia pulmonar 
32,9 24,97 0 12,88 0 Atresia valva tricúspide 
33,1 26,41 2 8,45 0 Atresia valva tricúspide 
30,6 20 0 31,9 30 Coarctação de aorta 
22,3 9,21 52 13,29 44 CIV 
21,4 9,72 97 6,44 0 Defeito do septo AV + Tetralogia de Fallot 
31,4 26,12 26 31,3 3 Defeito do septo AV + Tetralogia de Fallot 
20,3 6,64 90 10,21 86 Dupla via de saída de VD 
33,9 32,45 56 36,9 4 Dupla via de saída de VD + TGA 
21,9 3,56 0 10,89 13 Estenose aórtica crítica 
28,7 8,11 0 25,66 6 Estenose aórtica crítica 
24,7 12,3 12 8,4 0 Estenose pulmonar 
33,9 31,78 43 20,11 0 Estenose pulmonar 
27,1 10,08 0 20,56 1 Fibroelastose 
33,3 6,44 0 22,99 0 Fibroelastose 
22,6 6,19 0 13,3 27 Interrupção do arco aórtico 
30,3 23,9 26 28,7 3 Isomerismo atrial direito 
22,6 6,41 1 13,28 27 SHVE 
27,9 15,9 0 22,1 1 SHVE 
20,0 5 64 2,32 0 Tetralogia de Fallot 
20,9 7,19 77 7,32 2 Tetralogia de Fallot 
21,4 8 68 4,32 0 Tetralogia de Fallot 
21,6 6,4 14 9,78 7 Tetralogia de Fallot 
23,0 10,7 54 7,4 0 Tetralogia de Fallot 
32,3 28,1 32 31,44 0 Tetralogia de Fallot 
32,9 28,88 26 35,76 11 TGA + DVSVD  
28,3 20,44 34 27,91 57 TGA 
28,7 19,43 7 26,1 9 TGA 
30,4 22,97 10 28,44 2 TGA 
32,1 30,98 88 37,12 59 TGA 
20,1 4,98 53 9,21 72 TGA corrigida 
33,9 32,18 67 38,23 13 TGA corrigida 
27,4     Truncus arteriosus 
32,6     Truncus arteriosus 
32,6     Truncus arteriosus 
25,3 14,89 44 19,55 27 Ventrículo único 
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7. DISCUSSÃO 
 

Neste estudo, determinamos valores de referência para a área do ânulo das 

valvas aórtica e pulmonar de corações fetais por meio da ultrassonografia 3D 

utilizando o método STIC renderização, além de aplicarmos as curvas determinadas 

em fetos com comprovadas CC. Pelo melhor de nosso conhecimento, não há, até o 

momento, estudos que utilizaram técnica semelhante. 

Em nosso estudo, optamos por usar o STIC renderização por este método 

permitir melhor contraste entre as bordas das cavidades e paredes do coração fetal 

[43], de forma a possibilitar medida mais acurada das estruturas cardíacas fetais. O 

STIC renderização tem sido aplicado na medida de diversas estruturas cardíacas 

fetais apresentando boa reprodutibilidade, tais como septo interventricular [19], área 

do miocárdio [20, 45] e músculos papilares [21]. Em relação à avaliação de área do 

ânulo valvas cardíacas fetais por meio do STIC renderização, Rolo et al [18]. 

Realizaram um estudo de corte transversal com 328 gestações únicas entre 18 e 33 

semanas e 6 dias, a média da área das valvas mitral e tricúspide variaram de 0,20 ± 

0,10 e 0,19 ± 0,08 cm2 na 18ª e 1,06 ± 0,39 e 0,93 ± 0,31 cm2 na 33ª semana, 

respectivamente. Observou-se boa reprodutibilidade intra e interobservador para 

medida do ânulo da valva tricúspide, com coeficiente de correlação intraclasse (CCI) 

de 0,997 e 0,933, respetivamente. 

Neste estudo, optamos pelo limite de idade gestacional entre 20 e 33 semanas 

e 6 dias, por ser o mesmo utilizado por nosso grupo em publicações prévias sobre 

medidas de estruturas cardíacas fetais pelo método STIC renderização [19, 20, 21]. 

Apesar de a técnica STIC ser factível de ser realizada no primeiro trimestre, tanto 

pelas vias abdominal e transvaginal [46], as dimensões muito reduzidas do coração 

fetal impedem acurada medida das estruturas cardíacas. Em gestações acima de 35 

semanas, a aquisição de volumes cardíacos fetais pelo STIC torna-se mais difícil, 

devido artefatos de transmissão como a coluna e costelas fetais [15].   

Em relação à avaliação das valvas aórtica e pulmonar pelo método STIC 

renderização, Adriaanse et al. [36], avaliaram de forma longitudinal 74 fetos normais 

e 64 com CC entre 15 e 36 semanas, sendo o ânulo das valvas medidas na sístole. 

Foram avaliados 293 volumes normais, com taxa de sucesso de 82,5%. A taxa de 

visibilização dos folhetos das valvas aórtica e pulmonar foram dependentes da idade 
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gestacional, com maior percentagem (72,1% nos corações normais) entre 19 e 24 

semanas. Observaram correlação positiva entre área das valvas aórtica e pulmonar 

com parâmetros biométricos e IG (p<0,0001). Observaram boa reprodutibilidade intra 

(ICC > 0,8) e interobservador (ICC > 0,7) para a medida das áreas das valvas 

semilunares. Em relação os fetos com CC, seis volumes foram excluídos, sendo a 

área da valva pulmonar possível em todos os casos e a área da valva aórtica possível 

em 57 volumes. Contudo, este estudo não determinou valores de referência para a 

medida do ânulo das valvas aórtica e pulmonar.  

Em nosso estudo, a média ± DP das áreas dos ânulos das valvas aórtica e 

pulmonar variou de 6,6 ± 1,2 a 32,9 ± 1,1 mm2 e 10,7 ± 1,3 a 40,3 ± 1,2 mm2, entre a 

20ª e 33ª semana, respectivamente. Observamos relação linear e correlação positiva 

forte entre área dos ânulos das valvas aórtica e pulmonar com r=0,97 e 0,96, 

respectivamente. A nossa taxa de sucesso na obtenção dos volumes cardíacos em 

fetos normais foi 89,2%, semelhante à obtida por Adriasse et al [36]. Observamos, 

também, boa concordância intra (CCC=0,99 e 0,99) e interobservador (CCC=0,98 e 

0,97) para a medida das áreas dos ânulos das valvas aórtica e pulmonar, 

respectivamente. Em relação aos 42 casos com CC, três casos de truncus arteriosus 

foram excluídos devido à existência de uma valva única. Nos outros 39 casos, a 

medida do ânulo da valva aórtica foi possível em todos e a medida do ânulo da valva 

mitral em 38 casos. Não houve diferença significativa entre os ânulos das valvas 

pulmonares e aórtica em fetos com transposição de grandes artérias (4 casos), 

transposição de grandes artérias corrigida (2 casos), ventrículo único (1 caso) em 

comparação aos fetos normais. 

Hu et al. [44] avaliaram 121 fetos normais (18 - 36 semanas) e 43 com CC (19 

- 31 semanas) para avaliação das valvas atrioventriculares e semilunares pelo método 

STIC renderização. A taxa de sucesso na obtenção dos volumes em casos de CC foi 

88,4% (38/43). A taxa de visualização dos folhetos das valvas aórtica e pulmonar 

variou de 56,1 - 82,5% e 46,3 - 72,5%, respectivamente. Em nosso estudo, 

diferentemente de Hu et al. [44], e Adriaanse et al [36], não teve como objetivo avaliar 

as taxas de visibilização dos folhetos das valvas semilunares.  

Tongprasert et al. [23] realizaram um estudo de corte transversal com 606 

volumes cardíacos pelo método STIC multiplanar 14 e 40 semanas. Foram 

determinados os diâmetros dos ânulos das valvas aórtica e pulmonar. No intervalo de 
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20 a 33 semanas, a média do diâmetro das valvas aórtica e pulmonar variou de 2,9 a 

6,4 mm e 3,3 a 7,1 mm, respectivamente.  

Em síntese, curvas de referência para as áreas dos ânulos das valvas aórtica 

e pulmonar de corações fetais foram determinadas e apresentaram boa 

reprodutilidade inter e intraobservador. As curvas de referência determinadas 

mostraram aplicabilidade em diferentes tipos de CC. 
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8. CONCLUSÕES 
 

1) Curvas de referência para a área dos ânulos das valvas aórtica e pulmonar de 

corações fetais pelo método spatio-temporal image correlation no modo de 

renderização foram determinadas.  

2) As curvas de referência para a área dos ânulos das valvas aórtica e pulmonar 

de corações fetais pelo método spatio-temporal image correlation no modo de 

renderização apresentaram boa reprodutibilidade intra e interobservador. 

3) As curvas de referência para a área dos ânulos das valvas aórtica e pulmonar 

de corações fetais pelo método spatio-temporal image correlation no modo de 

renderização foram aplicadas em fetos com diferentes tipos de cardiopatias 

congênitas.  
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Anexo 1. Parecer do Comitê de Ética em Pesquisa 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 
 



 

 
 

 
 



 

 
 

 
 



 

 
 

Anexo 2. Termo de Consentimento Livre e Informado 
 
1 – Título do projeto: Curvas de referência para a área do ânulo das valvas aórtica 

e pulmonar fetal por meio da ultrassonografia tridimensional pelo método STIC 

renderização 

 

2 – Essas informações estão sendo fornecidas para sua participação voluntária 

neste estudo, que visa estudar o coração do seu bebê por meio da ultrassonografia. 

 

3 – Inicialmente, preencheremos uma ficha que contêm dados da sua 

identificação (nome, dados da gravidez, etc.) e em seguida será realizado o 

procedimento ultrassonográfico do feto. 

 

4 – Para a realização do exame, você deverá esvaziar a bexiga e, posteriormente, 

será colocada em posição de decúbito dorsal (de barriga para cima). Será exposta a 

região do abdome e pelve próxima à púbis, onde aplicaremos uma fina camada de gel 

que servirá para deslizar o transdutor do equipamento de ultrassom. Serão avaliados 

os parâmetros biométricos (medidas) ultrassonográficas por meio da ultrassonografia 

convencional e posteriormente um estudo mais detalhado do coração. Este 

procedimento prolongará em cerca de 3 a 5 minutos o exame tradicional. 

 

5 – Este procedimento não acarreta riscos ou danos para você ou seu bebê. 

  

6 – Não há benefício direto para a participante. Trata-se de estudo experimental 

para estabelecer uma nova técnica de avaliação do crescimento do coração do feto 

testando a hipótese de que a avaliação dessas medidas pode auxiliar no diagnóstico 

precoce de doenças cardíacas congênitas em comparação com outros métodos 

comumente usados em nosso meio. 

 

7 – Em qualquer etapa deste estudo você poderá ter acesso aos profissionais 

envolvidos na pesquisa para esclarecimento de eventuais dúvidas. O principal 

investigador é a Dra. Caroline Cervante Chagas, que pode ser encontrado no Hospital 

São Paulo, sito à Rua Napoleão de Barros,715, 8º. andar, tel. (11) 5576-4000. Se você 



 

 
 

tiver alguma dúvida sobre a ética da pesquisa, entre em contato com o Comitê de 

Ética e Pesquisa (CEP), sito à Rua Botucatu, 572, 1º. andar, cj 14, tel. (11) 5571- 1062, 

FAX (11) 5539-7162, E-mail cepunifesp@epm.br. 

 

8 – 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; 

 

9 – Direito de confidencialidade – As informações obtidas serão analisadas em 

conjunto com outros pacientes, não sendo divulgado a identificação de nenhum 

paciente; 

 

10 – Direito de ser mantido atualizado sobre os resultados parciais das pesquisas, 

quando em estudos abertos, ou de resultados que sejam do conhecimento dos 

pesquisadores; 

 

11 – Despesas e compensações: não há despesas pessoais para o participante 

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. 

 

12 – Em caso de dano pessoal, diretamente causado pelos procedimentos ou 

tratamentos propostos neste estudo (nexo causal comprovado), a participante tem 

direito a tratamento médico na Instituição, bem como às indenizações legalmente 

estabelecidas. 

 

13 – Eu, Caroline Cervante Chagas, me comprometo a 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 “Curva de referência para a área do FO 

de corações fetais por meio da ultrassonografia tridimensional”. 



 

 
 

 

Eu discuti com a Dra. Caroline Cervante Chagas, 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. 

  

 

Assinatura da testemunha Data / / 

 

 

Assinatura da testemunha Data / / 

 

(para casos de pacientes menores de 18 anos, analfabetos, semialfabetizados ou 

portadores de deficiência auditiva ou visual) 

 

 

 

Declaro que obtive, de forma apropriada e voluntária, o Consentimento Livre e 

Esclarecido deste paciente ou representante legal para a participação neste estudo. 

 

 

 

Assinatura do responsável pelo estudo Data / / 

 

 

 

 



 

 
 

Anexo 3. Protocolo de Rastreamento de Doenças Cardíacas Congênitas do 

Ambulatório de Cardiologia Fetal da Disciplina de Medicina Fetal 
 

 

Data: 

Nome: ________________ RH:    

Tel.:    
 
 
 
Idade gestacional: Indicação do exame: _____   Antecedente gestacional: G P A 
 
 
 
1) Plano quatro câmaras (escala de cinzas): 
- Retorno venoso pulmonar: ( ) satisfatório/ ( ) não satisfatório ou não 
visibilizado 
- Conexão atrioventricular: ( ) satisfatório/ ( ) não satisfatório ou não 
visibilizado 
- Lâmina  da fossa oval: ( ) satisfatório/ ( ) não satisfatório ou não 
visibilizado 
- Valva mitral: ( ) satisfatório/ ( ) não satisfatório ou não visibilizado 
 
- Valva tricúspide: ( ) satisfatório/ ( ) não satisfatório ou não 
visibilizado   
- Câmaras cardíacas: ( ) satisfatório/ ( ) não satisfatório ou não 
visibilizado   
 
 
2) Via de saída do ventrículo esquerdo (escala de cinzas): 
  
 
- VE-AO: ( ) satisfatório/ ( ) não satisfatório ou não visibilizado 
- Septo interventricular: ( ) satisfatório/ ( ) não satisfatório ou não 
visibilizado 
- Valva aórtica: ( ) satisfatório/ ( ) não satisfatório ou não visibilizado 
 
 
3) Via de saída do ventrículo direito (escala de cinzas) 
- VD-AP: ( ) satisfatório/ ( ) não satisfatório ou não visibilizado 
- Valva pulmonar: ( )  satisfatório/  ( ) não satisfatório ou não 
visibilizado 
 
4) Plano 3 vasos e traqueia (escala de cinzas) 
- posição dos vasos e  traqueia:  ( ) satisfatório/ ( ) não satisfatório ou não 



 

 
 

visibilizado 
- dimensão das estruturas:  ( ) satisfatório/ ( ) não satisfatório ou não 
visibilizado 
5) Arco ductal (escala de cinzas) 
- conexão da AP com o canal arterial e a
 aorta descendente: (  ) satisfatório/ ( ) não satisfatório ou não 
visibilizado 
 
6) Arco aórtico (escala de cinzas) 
- aorta ascendente se continuando com o arco transverso e a aorta 
descendente: ( ) satisfatório/ ( ) não satisfatório ou não visibilizado 
- vasos da base: ( ) satisfatório/ ( ) não satisfatório ou não visibilizado 
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Abstract 
Objective: To determine reference curves for fetal aortic and pulmonary valve annulus 

area by three-dimensional ultrasonography using the spatio-temporal image 

correlation (STIC) rendering mode, and to ascertain its applicability in congenital heart 

disease (CHD).  

Methods: We performed a retrospective cross-sectional study of 328 normal fetuses 

and 42 with CHD between 20 and 33 weeks 6 days of gestation. The outflow plane of 

the great vessels was used to measure the areas of the valvar annuli, and the 

measurements were performed in systole. A linear regression model adjusted 

according to the determination coefficient (R2) was utilized to construct the reference 

intervals. The concordance correlation coefficient (CCC) was used to calculate the 

reproducibility of the mitral and tricuspid valve areas. 

Results: The mean ± standard deviation (SD) of the aortic and pulmonary valve 

annulus areas ranged from 6.6 ± 1.2 to 32.9 ± 1.1 mm2 and 10.7 ± 1.3 to 40.3 ± 1.2 

mm2, respectively. We observed a linear relationship and strong positive correlation 

between the area of the aortic and pulmonary valve annuli with r=0.97 and 0.96, 

respectively. Good intra (CCC=0.99) and interobserver agreement (CCC=0.98) was 

observed for the measurement of the aortic valve annulus area. A good intra 

(CCC=0.99) and interobserver (CCC=0.97) agreement was also observed for the 

measurement of the pulmonary valve annulus area. The mean ± SD of the difference 

of the areas of the aortic and pulmonary valve annuli between the normal fetuses and 

those with CHD were -1.801 ± 1.429 mm2 (p=0.208) and -1.033 ± 1.467 mm2 

(p<0.0001), respectively. 

Conclusion: The reference curves for the areas of the aortic and pulmonary valve 

annuli of fetal hearts were determined, and showed good inter and intraobserver 

reproducibility. The constructed reference curves showed applicability in different 

types of CHD.  

Keywords: Fetus, Heart, Valves, Three-dimensional ultrasonography, Reference 

curves. 

 
Introduction 

Congenital malformations are among the leading causes of death in 

early childhood, of which congenital heart disease (CHD) is both the most 



 

 
 

frequent and has the highest morbidity and mortality, accounting for 40% of 

malformations [1]. The most serious congenital defects result in heart disease, 

which may develop due to structural cardiovascular developmental abnormality, 

such as septal defects, valve stenosis or atresia, hypoplasia or absence of 

ventricles, and abnormal connections between large vessels and the heart [2]. 

The diagnosis of newborns with CHD is of the utmost importance to allow 

adequate planning of the time/type of delivery and place of birth, in addition to 

parental counseling [3]. Prenatal assessment of the fetal heart is one of the most 

challenging components of obstetric ultrasound examination. Sonographers 

must perform a comprehensive examination that includes detailed assessment 

of the four-chamber plane, the connections of the great vessels to the ventricular 

chambers, venous return to the heart, and cardiac rhythm [4,5]. 

Despite the wide application of conventional ultrasonography in CHD 

screening, most children are still born without a prenatal diagnosis. The prenatal 

diagnosis is predominantly influenced by the examiner's inexperience, 

inadequate fetal position, fetal movement and some maternal factors, such as 

obesity. Moreover, most cases of CHD originate from pregnancies without known 

risk factors [6].  

The development of three-dimensional (3D) ultrasound associated with 

spatio-temporal image correlation (STIC) technology has allowed volumetric 

acquisition of the fetal heart with its vascular connections, and the images can 

be evaluated both in multiplanar and surface (rendering) modes [7]. This 

technology allows both navigation through the volume data set and examination 

of the fetal heart in the absence of the patient [8]. Obtaining diagnostic views 

using STIC is less dependent on operator experience, less time-consuming, and 

analysis can be performed after the patient has left. Furthermore, precise 

structures can be evaluated using the rendering mode, and both morphology and 

function may be studied [9]. 

The STIC in rendering mode allows visualization of the virtual views of the 

interatrial and interventricular septa, as well as the annulus of the atrioventricular 

valves in normal and pathological fetal hearts, facilitating a better understanding 

of anatomical defects, and may optimize the management of the multidisciplinary 



 

 
 

team [10]. In relation to the determination of reference values for fetal cardiac 

structures by means of the STIC rendering mode, several studies have 

previously described the annulus of atrioventricular valves [11], interventricular 

septum [12], myocardial area of the ventricles [13], and papillary muscles [14]. 

Regarding the measurement of the diameter of the fetal aortic and 

pulmonary valves, one prior study determined reference values using STIC 

multiplanar mode [15]. However, to date, no studies have determined reference 

values for the annulus area of the aortic and pulmonary valves using the STIC 

rendering mode. The aim of this study was therefore to determine reference 

values for the annulus area of the aortic and pulmonary valves using the STIC in 

rendering mode, and to assess its applicability in fetuses with different types of 

CHD.  

 

Materials and Methods 

A retrospective cross-sectional study was carried out at the Fetal 

Cardiology Sector, Fetal Medicine Discipline, Obstetrics Department, Paulista 

School of Medicine - Federal University of São Paulo (EPM-UNIFESP). This 

study was approved by the Research Ethics Committee of UNIFESP.  

The inclusion criteria for the construction of reference curves (normal 

fetuses) were: (1) singleton pregnancy with a live fetus, (2) gestational age 

between 20 weeks and 33 weeks, 6 days, (3) absence of fetal cardiac 

malformations, (4) absence of extracardiac anomalies, (5) absence of fetal 

electrical conduction bundle disorders, (6) absence of chronic maternal diseases, 

such as systemic arterial hypertension, diabetes mellitus type 1 or 2, and 

collagenosis. The exclusion criteria were: (1) low quality cardiac volumes, such 

as transmission artifacts due to fetal ribs, fetal movements, or maternal 

respiratory movements, (2) maternal conditions that could interfere with the 

quality of fetal cardiac volumes, such as abdominal scars or obesity (body mass 

index - BMI > 30 Kg/m2 ). 

All fetal heart volumes were measured using a Voluson E8 apparatus 

(General Electric, Healthcare, Zipf, Austria) equipped with a convex volumetric 



 

 
 

probe (RAB 4-8L), in accordance with the technique standardized by Gonçalves 

et al. [16]. For this technique, the four-chamber view was utilized as a reference, 

in the ideal position whenever possible (fetal spine positioned as close as 

possible to 6 o'clock) and with the sound beam perpendicular to the 

interventricular septum. Apnea for a few seconds and fetal rest was requested 

for adequate image acquisition. For the acquisition of the region of the interest 

(ROI), the whole fetal heart with its vascular connections was encompassed in 

the smallest possible dimension.  

The volume capture settings were as follows: opening angle between 20° 

and 40°, and acquisition time between 10 and 15 seconds, with variations 

according to fetal movements. A single fetal heart STIC volume was collected 

per pregnant woman, and all volumes were stored in the device and later 

transferred to personal computers (PC) for off-line reading.  

To perform off-line analyses of STIC fetal heart volumes, the first examiner 

(CCC*) used the 4D views program version 10.0 (General Electric, Healthcare, 

Zipf, Austria) to present the fetal heart image on the PC screen in multiplanar 

mode: axial or transverse (A) - acquisition plane, sagittal or longitudinal (B) and 

coronal or frontal (C).  

To obtain the outflow tracts of the right and left ventricles, we used the 

technique standardized by Gonçalves et al. [16]. The axial view (acquisition 

plane) was selected as a reference, and the reference point was shifted to the 

cross of the heart. The heart was then rotated around the "z" axis, so that its 

apex was arranged at 12h. Then, the heart was rotated around the "z" axis so 

that its axis was arranged at 10h; at this moment the reference point was moved 

to the midpoint of the interventricular septum. Next, the A plane was slightly 

rotated around the "y" axis, opening the outflow tract of the left ventricle. The 

reference point was then moved below the aortic valve, automatically obtaining 

the outflow tract of the right ventricle in plane B (sagittal). Then, the Render key 

was activated and through the ROI direction key the green right-left line option 

was selected in the A plane. The A plane was then slightly shifted in the "z" axis 

to orient the left ventricular outflow tract horizontally. The green line (ROI) was 

displaced at the level of the aortic valve annulus, automatically obtaining the 



 

 
 

rendered image (plane D). To obtain the area of the aortic valve annulus, the 

Measure key was activated, then the Generic area, Area trace, and the internal 

area of the valve were delimited in the plane of maximum opening (Figure 1). 

To measure the pulmonary valve annulus area at the level of its bifurcation, 

the multiplanar mode was activated again, and the plane A was again 

repositioned in the left ventricular outflow tract, with the reference point below 

the aortic valve. Thus, in plane B, the right ventricular outflow tract was again 

obtained. Plane B was then activated, moving the reference point to the level of 

the pulmonary valve annulus. Subsequently, the Render key was activated and 

by means of the ROI direction activated green line top-bottom, the line was 

positioned above the bifurcation in the right and left branches, automatically 

obtaining the rendering image (plane D). We used the same standardization for 

the quality of the rendered image described above for the area of the aortic valve 

annulus. The Measure key was activated, then the Generic area and Area trace, 

and the internal area of the pulmonary valve annulus was finally delimited in the 

plane of maximum opening (Figure 2). 

To evaluate the applicability of the reference curves of the aortic and 

pulmonary valve annulus areas, the cardiac volumes of fetuses with different 

types of CHD, confirmed in the postnatal period by two-dimensional (2D) 

echocardiography, which are part of the database of the Department of 

Obstetrics and Gynecology, Fondazione Policlinico Tor Vergata, Università di 

Roma Tor Vergata, Rome, Italy, were selected. 

To create reference curves, the selection of patients (prospective protocol), 

as well as the stored fetal heart volumes (retrospective protocol) were performed 

randomly  to obtain a minimum of 20 cases per gestational age, as proposed by 

Royston [17], to create reference curves for fetal biometric parameters. As 14 

gestational ages were evaluated, a minimum of 280 cases was expected.  

Data were transferred to an Excel 2010 spreadsheet (Microsoft Corp., 

Redmond, WA, USA), and analyzed using the programs PASW (version 18.0, 

SPSS Inc., Chicago, IL, USA) and GraphPad (version 7.0, GraphPad Software, 

San Diego, CA, USA). Continuous variables were demonstrated as means and 



 

 
 

standard deviation (SD). Categorical variables were shown as absolute 

frequencies and percentage.  

To determine the reference values for aortic and pulmonary valve annulus 

area as a function of gestational age, a polynomial regression model was utilized, 

as recommended by Altman and Chitty [18]. In addition, scatter plots were 

determined as a function of gestational age. 

Regression analysis was performed to model the fit of a polynomial 

equation, including the linear, quadratic, and cubic components of all 

measurements. Variability in the measurements was modeled by calculating the 

SD at each week of gestation, and the SD values were regressed against 

gestational age using a linear equation. The percentiles of the measurements 

were calculated from the predicted mean and SD using the following formula: 

percentile = mean + K x SD, in which K is the corresponding percentile of the 

standard normal distribution: ± 1.88 for the 3rd and 97th percentiles and ± 1.28 

for the 10th and 90th percentiles. The 5th, 50th, and 95th percentiles were 

determined for each gestational age interval [18]. 

For reliability and agreement calculations, the same examiner (CCC*) 

performed a second measurement of 50 randomly selected cases, with the aime 

of encompassing the entire gestational period studied (intraobserver). For the 

interobserver evaluation, a second examiner (ALSP) independently measured 

the same 50 cases in a blinded manner. To assess the reliability of intra and 

interobserver measurements, the concordance correlation coefficient (CCC) was 

calculated by means of absolute differences with their respective 95% 

confidence intervals (CI) [19]. 

To evaluate the effect of CHD on the annulus area of the aortic and 

pulmonary valves, the quantitative variables were then initially submitted to the 

D'Agostino-Pearson test. The student’s t-test was applied to compare the 

measurements. Additionally, the value of the annulus area of the aortic and 

pulmonary valves of the cases with CHD were plotted on the scatter diagram 

generated for normal fetuses for visual analysis. The significance level of all tests 

was p<0.05. 

 



 

 
 

Results 

During the study period, 390 singleton pregnancies divided into two groups 

were evaluated: 348 normal fetuses and 42 fetuses with CHD. For fetuses with 

CHD, it was possible to determine the measurement of the annulus area of the 

aortic and pulmonary valves in 39 and 38 fetuses, respectively. For normal 

fetuses, 20 cases were excluded due to the low quality cardiac volumes and, 

therefore, 328 fetuses were selected for the final statistical analysis. 

The clinical and sonographic characteristics of the study population are 

shown in Table 1. A significant difference between the CHD and normal groups 

was observed for the pulmonary valve annulus area (p<0.0001). We found that 

the pulmonary valve annulus area at the time of examination (24.6 vs, 17.6 mm2, 

p<0.0001, respectively) was significantly greater in the normal fetuses when 

compared to the CHD fetuses. Conversely, no significant difference was 

observed in gestational age (p=0.796) and aortic valve annulus area (p=0.208) 

between the CHD and normal groups.  

To determine the reference curves of the areas of the aortic and pulmonary 

valve annuli, an appropriate linear regression model was built. Table 2 shows the 

linear regression equations for determining the 5th, 50th, and 95th percentiles. 

A significant linear relationship and strong positive correlation (Pearson 

correlation coefficient r= 0.97) were found between gestational age and aortic 

valve annulus area (Figure 3). The coefficient of determination (R2) of the model 

equal to 0.95, indicated that 95.0% of the aortic valve annulus area was linearly 

related to the gestational age, while the remaining 5.0% of the variation resulted 

from other factors not considered in the model. An increase in gestational age of 

one week increased the aortic valve annulus area by 1.988 mm2. 

A strong (r= 0.96) and significant linear relationship and positive correlation 

were observed between the gestational age and pulmonary valve annulus area 

(Figure 4). The R2 of the model equal to 0.95 indicated that 95.0% of the 

pulmonary valve annulus area was linearly related to gestational age, while the 

remaining 5.0% of the variation resulted from other factors not considered in the 

model. An increase of one week in gestational age increased the pulmonary 

valve annulus area by 2.349 mm2. 



 

 
 

Tables 3 and 4 show the reference intervals of the anulus areas of the aortic 

and pulmonary valves according to the 5th, 50th and 95th percentiles. 

We observed good intra [CCC=0.99 (95%CI 0.997 - 0.999)] and 

interobserver [CCC=0.98 (95%CI 0.97 - 0.99)] agreements for the measurement 

of the aortic valve annulus area. The mean absolute difference between the 

second measurement and the first measurement from the same observer was 

0.2 mm2 smaller. The mean absolute difference between the measurement of 

the second observer and the first measurement of the first observer was 1.6 mm2 

smaller (Table 5). 

We further observed a good intra- [CCC=0.99 (95%CI 0.99 - 1.0)] and 

interobserver [CCC=0.97 (95%CI 0.95 - 0.98)] agreement for the measurement 

of the pulmonary valve annulus area. The mean absolute difference between the 

second measurement and the first measurement from the same observer was -

0.2 mm2. The mean absolute difference between the measurement of the second 

observer and the first measurement of the first observer was 1.1 mm2 smaller 

(Table 6). 

 

Discussion 

In this study, we determined the reference values for the annulus area of 

the aortic and pulmonary valves of fetal hearts measured by 3D ultrasonography 

using the STIC rendering mode, in addition to applying the curves determined in 

fetuses with proven CHD. To the best of our knowledge, there have been no prior 

studies using similar techniques. 

We chose to use STIC rendering because this method allows better contrast 

between the edges of the cavities and walls of the fetal heart [20], allowing more 

accurate measurement of the fetal cardiac structures. STIC rendering has also 

been applied to the measurement of several fetal heart structures, such as 

interventricular septum, myocardium of the ventricles, total myocardium and 

papillary muscles, with good reproducibility [11,13,14,21]. Regarding the 

evaluation of fetal heart valve annulus area by means of STIC rendering, Rolo et 

al. [11] performed a cross-sectional study with 328 singleton pregnancies 



 

 
 

between 18 and 33 weeks 6 days of gestation, for which the mean area of the 

mitral and tricuspid valves ranged from 0.20 ± 0.10 and 0.19 ± 0.08 cm2 at 18th 

and 1.06 ± 0.39 and 0.93 ± 0.31 cm2 at the 33rd week, respectively. Good intra 

and interobserver reproducibility were observed for tricuspid valve annulus 

measurement, with intraclass correlation coefficients (ICC) of 0.997 and 0.933, 

respectively. 

In this study, we chose to investigate the gestational age between 20 weeks 

and 33 weeks 6 days, as this is the same time period used by our group in 

previous publications on measurements of fetal heart structures using the SITC 

rendering method [12-14]. Although the STIC technique is feasible to be 

performed in the first trimester, both abdominally and transvaginally, the small 

dimensions of the fetal heart prevent the accurate measurement of cardiac 

structures [22]. Furthermore, in pregnancies over 35 weeks, the acquisition of 

fetal heart volumes by STIC becomes more difficult, due to transmission artifacts 

caused by structures such as the fetal spine and ribs [9].    

Regarding the evaluation of the aortic and pulmonary valves by the STIC 

rendering method, in a prior study Adriaanse et al. [23] longitudinally evaluated 

74 normal fetuses in addition to 64 with CHD between 15 and 36 weeks, with the 

annulus of the valves measured in systole. A total of 293 normal volumes were 

evaluated with a success rate of 82.5%. The rate of visualization of the aortic and 

pulmonary valve leaflets were dependent on the gestational age, with a higher 

percentage (72.1% in normal hearts) between 19 and 24 weeks. They further 

observed a positive correlation between the area of the aortic and pulmonary 

valves with biometric parameters and gestational age (p<0.0001). They 

calculated good intra (ICC > 0.8) and interobserver reproducibility (ICC > 0.7) for 

the measurement of the areas of the semilunar valves. In relation to fetuses with 

CHD, six volumes were excluded, with measurement of the pulmonary valve area 

possible in all cases, and measurement of the aortic valve area possible in 57 

volumes. However, this study did not determine the reference values for the 

measurement of the aortic and pulmonary valve annulus.  

In our study, the mean ± SD of the areas of the aortic and pulmonary valve 

annuli ranged from 6.6 ± 1.2 to 32.9 ± 1.1 mm2 and 10.7 ± 1.3 to 40.3 ± 1.2 mm2, 



 

 
 

between the 20th and 33rd week, respectively. Further, we observed a linear 

relationship and strong positive correlation between the area of the aortic and 

pulmonary valve annuli, with r values of 0.97 and 0.96, respectively. Our success 

rate at obtaining cardiac volumes in normal fetuses was 89.2%, similar to that 

obtained by Adriaanse et al. [23]. We further observed good intra (CCC=0.99 and 

0.99) and interobserver (CCC=0.98 and 0.97) agreement to measure the areas 

of the aortic and pulmonary valve annuli, respectively. Regarding the 42 cases 

with CHD, three cases of truncus arteriosus were excluded due to the existence 

of a single valve. In the other 39 cases, the measurement of the aortic valve 

annulus was possible in all cases, while the mitral valve annulus could be 

measured in 38 cases. There was no significant difference between the 

pulmonary and aortic valve annuli in fetuses with transposition of the great 

arteries (4 cases), corrected transposition of great arteries (2 cases), or single 

ventricle (1 case) compared to normal fetuses. 

Hu et al. [24] previously evaluated the atrioventricular and semilunar valves 

of 121 normal fetuses (18 - 36 weeks), as well as 43 with CHD (19 - 31 weeks) 

using the STIC rendering method. The success rate for obtaining the volumes in 

cases of CHD was 88.4% (38/43). The visualization rate of the aortic and 

pulmonary valve leaflets ranged from 56.1 - 82.5% and 46.3 - 72.5%, respectively. 

In discordance with the studies of Hu et al. [24] and Adriaanse et al. [23], in this 

study, we did not aim to evaluate the visualization rates of the leaflets of 

semilunar valves.  

  Tongprasert et al. [15] performed a cross-sectional study of 606 cardiac 

volumes with the 14- and 40-week multiplanar STIC method, and the diameters 

of the aortic and pulmonary valve annuli were determined. At 20 to 33 weeks, the 

mean diameter of the aortic and pulmonary valves ranged from 2.9 to 6.4 mm 

and 3.3 to 7.1 mm, respectively.  

In summary, reference curves for the areas of the aortic and pulmonary 

valve annuli of fetal hearts by 3D ultrasonography using STIC rendering mode 

were determined and found to present good inter- and intraobserver 

reproducibility. The determined reference curves further showed applicability in 

different forms of CHD.  
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Figure Legends 
Figure 1. Imaging of the fetal heart (STIC) in the three orthogonal planes with the 

multiplanar mode. The internal area of the aortic valve annulus is measured manually 

in the rendering mode (D plane) with the maximum aperture.  

Figure 2. Imaging of the fetal heart (STIC) in the three orthogonal planes with the 

multiplanar mode. The internal area of the pulmonary valve annulus is measured 

manually in the rendering mode (D-plane) with the maximum aperture. 

Figure 3. Scatter plot of the aortic valve annulus area as a function of gestational age. 

Figure 4. Scatter plot of the pulmonary valve annulus area as a function of gestational 

age. 



 

 
 

Table 1. Clinical and echocardiographic characteristics of the study population. 

Variable Normal CHD p 
Gestational Age (weeks) 27.0 (4.0) 27.2 (4.9) 0.769 ƒ 

Aortic Valve Annulus Area (mm2) 18.6 (8.2) 18.8 (16.8) 0.208 ƒ 
Pulmonary Valve Annulus Area (mm2) 24.6 (9.7) 17.6 (11.3) <0.0001 ƒ 
GA Aortic Valve Annulus Area (mm2)    

20 weeks 6.6 (1.2) 5.4 (1.5) 0.075 ƒ 
21 weeks 8.4 (0.5) 7.5 (2.4) 0.135 ƒ 
22 weeks 10.0 (0.7) 7.3 (1.7) <0.0001 ƒ 
23 weeks 10,5 (0.6) 10.7 (0) * 
24 weeks 12.8 (1.0) 12.3 (0) * 
25 weeks 14.5 (0.9) 14.9 (0) * 
26 weeks 16.0 (0.9) 38.2 (0) * 
27 weeks 18.7 (1.5) 13.0 (4.1) 0.0002 ƒ 
28 weeks 21.3 (1.6) 17.6 (6,5) 0.017 ƒ 
29 weeks 22.3 (2.3) * * 
30 weeks 24,7 (1.5) 22.8 (1.9) 0.031 ƒ 
31 weeks 27.4 (1.4) 26.1 (0) * 
32 weeks 31.3 (2.3) 28.4 (2.2) 0.016 ƒ 
33 weeks 32.9 (1.1) 25.8 (11.1) 0.007 ƒ 

GA Pulmonary Valve Annulus Area 
(mm2)  

  

20 weeks 10.7 (1.3) 6.1 (4.0) 0.0001 ƒ 
21 weeks 11.9 (0.7) 6.9 (0) <0.0001 ƒ 
22 weeks 13.9 (0.6) 13.3 (1.7) 0.092 ƒ 
23 weeks 15.0 (1.5) 7.4 (0) * 
24 weeks 17.8 (1.2) 8.4 (0) * 
25 weeks 19.5 (1.2) 19.6 (0) * 
26 weeks 22.3 (1.1) 3.3 (0) * 
27 weeks 25.6 (1.8) 21.3 (1.1) 0.004 ƒ 
28 weeks 27.8 (1.5) 22.5 (8.2) 0.004ƒ 
29 weeks 29.8 (5.5) * * 
30 weeks 32.6 (2.7) 24.2 (11.0) 0.003 ƒ 
31 weeks 35.2 (1.8) 31.3 (0) * 
32 weeks 38.7 (2.1) 27.6 (10.4) <0.0001 ƒ 
33 weeks 40.3 (1.2) 25.3 (12.4) <0.0001 ƒ 

CHD: congenital heart disease; GA: gestational age. Mean (standard deviation); *: it was not possible to apply 
statistical test due to the presence of less than three cases in at least one group. ƒ Student’s t-test. P < 0.05 

 

 

 



 

 
 

Table 2. Influence of gestational age on aortic and pulmonary valve annuli area 
measurement. 

Variable Equation 
Aortic valve area  
5th Percentile Y = 1.874*GA - 34.64 
50th Percentile Y = 1.988* GA - 35.16 
95th Percentile Y = 2.097*GA - 35.49 
Pulmonary valve area  
5th Percentile Y = 2.239*GA - 38.74 
50th Percentile Y = 2.349*GA - 38.86 
95th Percentile Y = 2.453*GA - 38.81 
Y: aortic valve annulus area percentile; GA: gestational age; Linear regression. Linear 
regression, p < 0.05 

 
 
 
Table 3. Fetal aortic valve annulus area by gestational age according to the 5th, 50th, and 

95th percentiles. 

Gestational age (weeks) Aortic valve annulus area (mm2) 
Total (N) 5th 50th 95th 

20 21 2.82 4.60 6.44 
21 21 4.69 6.59 8.54 
22 26 6.57 8.58 10.64 
23 21 8.45 10.56 12.74 
24 23 10.32 12.55 14.84 
25 20 12.20 14.54 16.94 
26 27 14.08 16.53 19.04 
27 20 15.95 18.52 21.14 
28 24 17.83 20.50 23.24 
29 32 19.70 22.49 25.34 
30 23 21.58 24.48 27.44 
31 25 23.46 26.47 29.54 
32 25 25.33 28.46 31.64 
33 20 27.21 30.44 33.74 

 

 

 



 

 
 

Table 4. Fetal pulmonary valve annulus area by gestational age according to the 5th, 50th, 

and 95th percentiles. 

Gestational age (weeks) Pulmonary valve annulus area (mm2) 
 Total (N) 5th 50th 95th 

20 21 6.02 8.12 10.22 
21 21 8.27 10.47 12.67 
22 26 10.51 12.82 15.13 
23 21 12.75 15.17 17.58 
24 23 14.99 17.52 20.04 
25 20 17.23 19.87 22.50 
26 27 19.48 22.21 24.95 
27 20 21.72 24.56 27.41 
28 24 23.96 26.91 29.86 
29 32 26.20 29.26 32.32 
30 23 28.45 31.61 34.78 
31 25 30.69 33.96 37.23 
32 25 32.93 36.31 39.69 
33 20 35.17 38.66 42.14 

 
 
Table 5. Concordance correlation coefficient (CCC) values and their respective 95% confidence 

intervals (CI) for the intra- and interobserver reproducibility of the aortic valve annulus area. 

 
CCC MD CI95% 

Relative 
difference Absolute difference 

Bias LoA Bias LoA 
 Intraobserver 
           
Aortic valve 
annulus area 
(mm2) 0.99 

-0.2 

0.997 0.998 
-1.2 

-7.1 4.6 
-0.16 

-1.02 0.70 
           
 Interobserver 
           
Aortic valve 
annulus area 
(mm2) 0.99 

-0.2 

0.997 0.998 
-1.2 

-7.1 4.6 
-0.16 

-1.02 0.70 
           

CCC: concordance correlation coefficient; MD: mean difference; CI: confidence interval; LoA: limit of 
agreement. 
 

 

 



 

 
 

Table 6. Concordance correlation coefficient (CCC) values and their respective 95% confidence 

intervals (CI) regarding intra- and interobserver reproducibility for pulmonary valve annulus area. 

 
CCC MD CI95% 

Relative difference Absolute difference 
Bias LoA Bias LoA 

 Intraobserver 
           
Pulmonary valve 
annulus area (mm2) 0.99 

-0.2 
0.99 1.0 -0.5 -8.5 7.6 -0.19 -2.14 1.77 

           
 Interobserver 
           
Pulmonary valve 
annulus area (mm2) 0.97 

-1.1 
0.95 0.98 -1.1 -19.1 16.8 -0.48 -5.3 4.33 

           
CCC: concordance correlation coefficient; MD: mean difference; CI: confidence interval; LoA: limit of 
agreement. 
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