
 

ENOCH QUINDERÉ DE SÁ BARRETO 

 

 

 

 

 

 

AVALIAÇÃO ULTRASSONOGRÁFICA DO CORAÇÃO 

FETAL PELA TÉCNICA TRIDIMENSIONAL XI VOCALTM 

 

 

 

 

Tese apresentada à Universidade Federal de 

São Paulo, para obtenção do título de 

Mestre em Ciências. 

 

 

 

 

 

 

 

SÃO PAULO 

2011 



 

ENOCH QUINDERÉ DE SÁ BARRETO 

 

 

 

 

 

 

AVALIAÇÃO ULTRASSONOGRÁFICA DO CORAÇÃO 

FETAL PELA TÉCNICA TRIDIMENSIONAL XI VOCALTM 

 

 

 

 

Tese apresentada à Universidade Federal de 

São Paulo, para obtenção do título de 

Mestre em Ciências. 

 

ORIENTADOR: PROF. DR. ANTONIO FERNANDES MORON 

CO-ORIENTADOR: PROF. DR. LUCIANO MARCONDES 

MACHADO NARDOZZA 

 

 

 

SÃO PAULO 

2011



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Barreto, Enoch Quinderé de Sá 

Avaliação ultrassonográfica do coração fetal pela técnica 
tridimensional XI VOCALTM. / Enoch Quinderé de Sá Barreto.-- São 
Paulo, 2011. 

xvi, 129f. 
Tese (Mestrado) – Universidade Federal de São Paulo. Escola 

Paulista de Medicina. Programa de Pós-graduação em Obstetrícia. 
Título em inglês: Ultrasound Assessment of Fetal Heart by 

Tridimensional Technique XI VOCALTM. 
 
1. Coração fetal.  2. Ultrassonografia tridimensional.  3. Volumetria 

ultrassonográfica tridimensional. 4. XI VOCALTM. 



 

 iii

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO 

DEPARTAMENTO DE OBSTETRÍCIA 

 

 

 

 

 

 

CHEFE DO DEPARTAMENTO DE OBSTETRÍCIA:  

Profª. Dra. Rosiane Mattar 

 

COORDENADOR DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM 

OBSTETRÍCIA: 

Prof. Dr. Nelson Sass 

 



 

 iv

 

Dedicatória 

 

 

Dedico esta tese à minha Família 

 

À Fernanda, meu grande amor, esposa e companheira,  

por estar sempre ao meu lado, me dando forças, 

acompanhando e incentivando em todos momentos.  

Obrigado pelo amor e pela paciência. 

 

À minha Julia, fonte de inspiração e alegria da minha vida, 

luz que a cada dia  me lembra as razões de viver, aprender e ensinar. 

 

Aos meus pais, José e Iracema, pelo amor que me deram,  

pelos princípios que me ensinaram e vontade constante  

de aprender que incutiram no meu ser.   

 

À cada uma de minhas irmãs, Jóira, Karina e Zenóbia, que sempre 

acompanharam meu aprendizado e zelaram pelos  

primeiros anos da minha formação.  

 



 

 v

Agradecimentos 

 

Ao professor e amigo Dr. Antonio Fernandes Moron, Professor Titular de 

Obstetrícia e meu orientador, pelo acolhimento na UNIFESP, por todo o 

crédito, atenção e cuidado dedicados. Pelo zelo e carinho com que cuida de 

seus pacientes, mães e fetos. 

Ao incansável Prof. Dr. Luciano Machado Marcondes Nardozza, 

Coordenador da Disciplina de Medicina Fetal, pelo constante incentivo e 

toda a ajuda nas etapas desta tese. Pela recepção e apoio incondicional. 

À Profª. Dra. Rosiane Mattar, Chefe do Departamento de Obstetrícia e ao 

Prof. Dr. Nelson Sass, Coordenador do Programa de Pós-graduação em 

Obstetrícia, pelas portas que me abriram na UNIFESP. 

Ao meu grande amigo e irmão Herbene, pelos caminhos que percorremos 

juntos e pelos que ainda vamos percorrer. 

Aos caros amigos Karina, Liliam, Rafael, Milena e Alan, pela parceria e 

apoio nesta empreitada. 

Ao Departamento e à Enfermaria de Obstetrícia, pela disponibilidade e pelo 

espaço cedido neste trabalho. 

Às mães e fetos que nos ajudaram no desenvolvimento deste estudo.  

À Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP) pelo 

incentivo dado ao nosso estudo, engrandecendo e possibilitando a 

realização de novos projetos. Este trabalho teve financiamento sob o 

processo de número 2008/58201-3 (Auxílio Pesquisa - Regular). 



 

 vi

SUMÁRIO 
 

Dedicatória .............................................................................................................. iv 

Agradecimentos ........................................................................................................ v 

Sumário ................................................................................................................... vi 

Lista de figuras ...................................................................................................... viii 

Lista de quadros ...................................................................................................... xi 

Lista de tabelas ....................................................................................................... xii 

Lista de abreviaturas e siglas. ................................................................................ xiii 

Resumo ................................................................................................................... xv 

Abstract ................................................................................................................. xvi 

1. INTRODUÇÃO ................................................................................. 01 
2. FUNDAMENTOS ............................................................................. 14 

2.1. Embriologia do sistema cardiovascular .......................................................... 15 

2.2. Técnicas de volumetria em ultrassonografia tridimensional  .......................... 20 

  2.2.1. Método Multiplanar ................................................................................... 20 

  2.2.2. Método VOCALTM(Virtual Organ Computer-Aided anaLysis) ................ 24 

  2.2.3 Método XI VOCALTM(eXtended Imaging Virtual Organ Computer-Aided 
anaLysis) ................................................................................................................ 28 

3. OBJETIVOS ...................................................................................... 33 
4. REVISÃO DA LITERATURA ........................................................ 35 

4.1. Volumetria pela ultrassonografia tridimensional ............................................ 36 

4.2. Avaliação cardíaca fetal .................................................................................. 39 

5. PACIENTES E MÉTODOS ............................................................. 46 
5.1. Pacientes ...................................................................................................... …47 

  5.1.1. Validação do método XI VOCALTM .......................................................... 47 

  5.1.2. Construção dos intervalos de referência para volume cardíaco  
fetal ......................................................................................................................... 49 

  5.1.3. Reprodutibilidade na volumetria cardíaca fetal ......................................... 51 

5.2. Métodos ........................................................................................................... 52 

  5.2.1. Metodologia na validação do método XI VOCALTM ................................ 52 

  5.2.2. Metodologia da avaliação do volume cardíaco fetal .................................. 55 



 

 vii

5.3. Análise estatística ............................................................................................ 59 

  5.3.1 Operacionalização dos dados ...................................................................... 59 

  5.3.2. Análise estatística na validação do método XI VOCALTM ........................ 59 

  5.3.3. Análise estatística na construção dos intervalos de referência  
para volume cardíaco fetal ..................................................................................... 60 

  5.3.4. Análise estatística na reprodutibilidade do método para volume cardíaco 
fetal ......................................................................................................................... 62 

6. RESULTADOS .................................................................................. 63 
6.1. Validação do método XI VOCALTM ............................................................... 64 

  6.1.1. Validade ..................................................................................................... 66 

  6.1.2. Reprodutibilidade ....................................................................................... 67 

  6.1.3. Comparação entre os métodos XI VOCALTM e Multiplanar ..................... 70 

  6.1.4. Comparação entre os métodos XI VOCALTM e VOCALTM  30º ............... 71 

  6.1.5. Comparação entre os diferentes planos do método XI VOCALTM  .......... .72 

6.2.  Construção dos intervalos de referência para volume cardíaco fetal ............. 73 

  6.2.1. Descrição da amostra ................................................................................. 73 

  6.2.2. Estatística descritiva das variáveis de interesse ......................................... 75 

6.3. Reprodutibilidade na volumetria cardíaca fetal .............................................. 85 

  6.3.1. Variabilidade intraobservador .................................................................... 85 

  6.3.2. Variabilidade interobservadores ................................................................. 87 

7. DISCUSSÃO ...................................................................................... 89 
8. CONCLUSÕES ................................................................................. 98 
9. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS .......................................... 100 
10. ANEXOS ........................................................................................ 109 

Anexo 1. Carta de aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa da UNIFESP ..... 110 

Anexo 2. Termo de consentimento livre e esclarecido ........................................ 112 

Anexo 3. Protocolo de pesquisa ........................................................................... 114 

Anexo 4. Artigo Científico 1 ................................................................................ 115 

Anexo 5. Artigo Científico 2 ................................................................................ 123 

FONTES CONSULTADAS ............................................................... 128 



 

 viii

Lista de figuras 
 

Figura 1. Correlação anatomoecográfica da imagem das quatro 
câmaras cadíacas fetais.................................................... 4 

Figura 2.  Correlação anatomoecográfica da imagem da via de 
saída do ventrículo direito do coração fetal..................... 5 

Figura 3. Correlação anatomoecográfica da imagem da via de 
saída do ventrículo esquerdo do coração fetal................. 6 

Figura 4. Mensuração simples da área cardíaca na incidência 
“quatro câmaras”.............................................................. 10 

Figura 5.  Relação cardiotorácica na incidência “quatro câmaras”.. 10 

Figura 6. Vista lateral de um embrião com 26, 28, 32 e 42 dias..... 16 

Figura 7. Esquema ilustrativo da formação cardíaca fetal.............. 17 

Figura 8. Período crítico do desenvolvimento do coração 
evidenciando a septação do canal atrioventricular, do 
átrio e do ventrículo primitivos........................................ 18 

Figura 9. Deslocamento esquemático do cursor feito 
manualmente sobre o eixo da estrutura............................ 22 

Figura 10. Início da medida de área em secção de porção inferior 
do coração, região do diafragma aplicando o método 
Multiplanar para cálculo de volume................................ 23 

Figura 11. Medida da área em porção média do coração.................. 23 

Figura 12. Volumetria cardíaca final pelo método Multiplanar........ 24 

Figura 13. Rotação esquemática da estrutura em questão em torno 
de um eixo. Em cada plano é realizado o contorno 
manual ou automático..................................................... 26 

Figura 14. Cálculo volumétrico pela técnica VOCALTM.................. 27 



 

 ix

 

Figura 15. Revisão final das imagens e realização das correções de 
medida necessárias...........................................................  27 

Figura 16. Desenho esquemático da escolha dos limites da 
estrutura em análise......................................................... 29 

Figura 17. Pontos de início e término para secção automática da 
estrutura......................................................................... 29 

Figura 18. Desenho esquemático demonstrando a seleção dos 
limites, a secção e as imagens parciais para delimitação 
da área.............................................................................. 30 

Figura 19. Planos seccionados automaticamente após delimitação 
das extremidades cardíacas. Na foto acima observa-se o 
coração fetal seccionado em 10 planos paralelos............ 31 

Figura 20. Imagem representativa do cálculo do volume cardíaco 
fetal em 10 planos, no modo manual, em gestante de 30 
semanas........................................................................... 32 

Figura 21. Anomalia de Ebstein...................................................... 41 

Figura 22. Tetralogia de Fallot........................................................ 42 

Figura 23. Cardiomegalia................................................................ 43 

Figura 24. Phantons confeccionados para validação da técnica XI 
VOCALTM........................................................................ 48 

Figura 25. Accuvix XQ – aparelho que foi utilizado para 
volumetria cardíaca fetal em todas avaliações................. 54 

Figura 26. Volume cardíaco fetal em gestante com 28 semanas: 10 
planos paralelos e reconstrução cardíaca tridimensional 
com o respectivo volume no canto inferior direito da 
imagem........................................................................... 58 

Figura 27. Gráfico de dispersão de medidas realizadas por dois 
observadores diferentes para os cilindros regular e 
irregular............................................................................ 68 

 



 

 x

 

Figura 28. Gráfico de Bland-Altman para médias das medidas de 
dois observadores diferentes........................................... 69 

Figura 29. Gráfico de dispersão de medidas realizadas por um 
mesmo observador........................................................... 69 

Figura 30. Gráfico de Bland-Altman para medidas de um mesmo 
observador...................................................................... 70 

Figura 31. Gráfico do diagrama de dispersão entre volume do 
coração e idade gestacional e o respectivo intervalo de 
normalidade com percentis 10 e 90................................. 80 

Figura 32. Diagrama de dispersão do z-score em função da idade 
gestacional........................................................................ 81 

Figura 33. Histograma do z-score..................................................... 82 

Figura 34. Gráfico com ilustração dos percentis de normalidade 
estimados pelo modelo.................................................... 84 

Figura 35. Gráfico de dispersão de medidas realizadas por um 
mesmo observador.......................................................... 86 

Figura 36. Gráfico de Bland-Altman para diferença entre as médias 
de duas medidas diferentes de um mesmo observador...... 86 

Figura 37. Gráfico de dispersão de medidas realizadas por dois 
observadores diferentes.................................................... 88 

Figura 38. Gráfico de Bland-Altman para diferença entre as 
médias de medidas de dois diferentes observadores........ 88 

 



 

 xi

Lista de quadros 

 

Quadro 1. Gestações sob risco de doença cardíaca fetal.................. 3 

Quadro 2. Rastreamento cardíaco básico.......................................... 8 

Quadro 3. Indicações para realização de ecocardiografia fetal......... 9 

Quadro 4. Modelo ponderado estimado............................................ 77 

Quadro 5. Ponderação corrigida para o dia específico da gestação.. 78 

Quadro 6. Cálculo do z-score............................................................ 78 

 



 

 xii

Lista de tabelas 

 
 

Tabela 1. Análise descritiva dos volumes das estruturas pelos 
diferentes métodos......................................................... 65 

Tabela 2. Resultado dos testes de validade dos diferentes 
métodos para cálculo volumétrico pela US3D............... 67 

Tabela 3. Paridade das gestantes avaliadas.................................... 73 

Tabela 4. Distribuição segundo raça.............................................. 74 

Tabela 5. Descrição do peso fetal segundo intervalos semanais... 74 

Tabela 6. Descrição da distância (entre base e ápice do coração) 
segundo intervalos semanais.......................................... 75 

Tabela 7.  Descrição dos intervalos (espessura das secções) do 
coração segundo intervalos semanais............................ 76 

Tabela 8. Descritores do modelo de regressão linear ponderado 
polinomial do volume do coração, em função da idade 
gestacional, para o percentil 50...................................... 77 

Tabela 9. Resultado do modelo para resíduo................................. 78 

Tabela 10. Valores dos percentis de normalidade dados pelo 
modelo ajustado a cada semana gestacional.................. 83 

 



 

 xiii

Lista de abreviaturas e siglas 
 

 

3DXI Tridimensional eXtended Imaging  

ACOG American College of Obstetricians and Gynecologists 

ACR American College of Radiology 

AIUM American Institute of Ultrasound in Medicine 

DBP Diâmetro biparietal 

CAV Canal atrioventricular 

CA Circunferência abdominal 

CCI Coeficiente de Correlação Intraclasse 

CF Comprimento femoral 

DR Dynamic Range 

DUM Data da última menstruação 

FCF Frequência cardíaca fetal 

IC Intervalo de Confiança 

IG Idade gestacional 

ILA Índice de Líquido Amniótico 

ISUOG International Society of Ultrasound in Obstetrics and 

 Gynecology 

PASS Power Analysis and Simple Size 

PFE Peso fetal estimado 

ROI Região de interesse 

SIV Septo interventricular 

SonoAVC Sonographic Automatic Volume Calculation  

SMFM Society for Maternal-Fetal Medicine 

STIC Spatio Temporal Image Correlation  



 

 xiv

UNIFESP Universidade Federal de São Paulo 

US2D Ultrassonografia bidimensional 

US3D Ultrassonografia tridimensional 

US4D Ultrassonografia de quarta dimensão 

VOCALTM Virtual Organ Computer-Aided anaLysis 

XI eXtended Imaging  

XI VOCALTM eXtended Imaging Virtual Organ Computer-Aided 

 anaLysis TM  



 

 xv

Resumo 
 

 
Objetivos: Validação in vitro do método XI VOCALTM (eXtended Imaging 

Virtual Organ Computer-Aided anaLysis TM) de volumetria ultrassonográfica 

tridimensional; construção de intervalos de referência para volume cardíaco fetal 

entre 20 e 34 semanas de gestação; avaliação da reprodutibilidade intra e 

interobservador. Pacientes e métodos: Foram confeccionados três diferentes 

“modelos” para validação in vitro. Os “modelos” foram mensurados por dois 

diferentes observadores, com os métodos XI VOCALTM, VOCALTM (Virtual 

Organ Computer-Aided anaLysis TM) e Multiplanar. A validade foi determinada 

comparando-se a porcentagem de diferença entre o volume calculado e o ‘real’. 

Para construção dos intervalos de referência para volume cardíaco procedeu-se um 

estudo transversal, avaliando 303 gestantes normais entre 20 e 34 semanas. 

Realizou-se uma única avaliação com método XI VOCALTM em 10 planos. 

Resultados: Todos os métodos apresentaram boa confiabilidade na volumetria dos 

“modelos”, quando comparados ao volume “real”. Não houve diferença estatística 

entre os métodos, entretanto as mensurações pelo XI VOCALTM, em 10 planos, 

apresentaram menor margem de erro (diferença média de 0,18cm³), sem 

comprometimento do tempo de exame. A avaliação cardíaca fetal permitiu a 

construção de um modelo de regressão linear ponderada, demonstrado maior 

variabilidade volumétrica com a progressão da idade gestacional. Com base na 

distribuição formataram-se os percentis 5, 10, 25, 50, 75, 90 e 95. Na análise da 

variabilidade intra e interobservador não houve diferença estatisticamente 

significante (p= 0,041 e p= 0,175, respectivamente), com alta reprodutibilidade 

(CCI >0,95). Conclusões: O método XI VOCALTM apresenta boa acurácia, 

principalmente em 10 planos, de acordo com os achados in vitro. O método 

demonstrou boa reprodutibilidade in vitro e in vivo. O volume cardíaco fetal 

demonstrou uma curva de ascenção ponderada entre 20 e 34 semanas de gestação. 
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Abstract 

 

Objectives: Validating an in vitro method for XI VOCALTM (eXtended 

Imaging Virtual Organ Computer-Aided anaLysys) three-dimensional 

ultrasound study; establishing intervals of reference to evaluate fetal heart 

volume between 20 and 34 gestational weeks; assessing the intraobserver 

and interobserver reproducibility for this method. Methods: In order to 

validate an in vitro method, three plastic models filled with ultrasound gel 

were constructed. These models were measured by two different observers 

using three different scan methods: XI VOCALTM, VOCALTM and 

Multiplanar. In order to achieve a reference curve with normal values of 

fetal heart volume, a cross-sectional study including 303 pregnant women 

between 20 and 34 gestational weeks was evaluated. The assessment was 

performed using a 10 plane section for each case. Results: All methods had 

high reliability and were considered useful for in vitro studies. There was 

no difference between the methods, although the evaluation using XI 

VOCALTM closer to the real volume of the models (mean difference 0,18 

cm ³). The fetal heart evaluation allowed the construction of a polynomial 

regression model, with increasing of variability according to gestational 

age progression. The intervals of reference were calculated according to the 

percentiles 5, 10, 25, 50, 75, 90 and 95. There was no difference regarding 

the results achieved intra or inter observers (p = 0.041 and p = 0.175, 

respectively). The reproducibility of the method was considered good 

(ICC> 0.90). Conclusions: The XI VOCALTM method can be used for in 

vitro evaluation, with good accuracy, mainly with 10 planes section. This 

method has good reproducibility in clinical practice. The fetal heart volume 

has a rising curve between 20 and 34 gestational weeks. 
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Introdução 

 
 

 
 

A primeira descrição sobre avaliação ultrassonográfica do coração fetal 

data de 19721. Na época, a evolução da tecnologia era lenta, pois somente 

após uma década foram descritos parâmetros ultrassonográficos normais de 

crescimento e morfologia do coração fetal. Só a partir de então foi possível o 

início do diagnóstico pré-natal de anormalidades e malformações cardíacas2. 

Avanços significativos ao longo das duas últimas décadas aumentaram a 

capacidade de detectar grande parte das lesões cardiovasculares antes do 

nascimento, com ou sem associação a aneuploidias3.  

Patologias cardíacas estão hoje entre as mais freqüentes malformações 

encontradas nas gestações, com uma incidência variando de 4 a 13 por 

1.000 nascidos vivos4,5,6. Existem vários fatores que podem aumentar o 

risco destas malformações (Quadro 1), entretanto na grande maioria dos 

casos diagnosticados, estes não estão presentes7. 

Para as mais graves malformações cardíacas, a descompensação 

intraútero ditará as repercussões e o prognóstico fetal. Todavia, em alguns 

casos, esta descompensação só ocorrerá ao nascimento, com a mudança do 

padrão de circulação fetal. Portanto, a possibilidade de diagnóstico, 

associada à relevante incidência, torna mandatória uma avaliação do 

coração fetal para todas gestantes. Se o rastreamento é anormal, uma 

segunda avaliação caracterizaria melhor as alterações, desenvolveria um 

acurado diagnóstico diferencial entre os defeitos mais prováveis e, 

especialmente, identificaria fetos que requereriam atenção imediata ao 

nascimento. A identificação destes casos permite o planejamento do parto 

em centro de referência e ainda, intervenção e terapêutica fetal nos casos 

seletos. Ênfase especial para os fetos portadores de lesões com 

possibilidade de dependência ductal8,9,10.  
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Atualmente o exame ultrassonográfico obstétrico é o principal método 

para rastreamento e diagnóstico de malformações intratorácicas fetais. Para 

avaliação cardíaca, na ultrassonografia obstétrica, preconiza-se a 

visibilização da imagem de quatro câmaras (Figura 1) e das vias de saída 

ventriculares (Figuras 2 e 3).   

Quadro 1 – Gestações sob risco de doença cardíaca fetala 

Fatores de Risco Maternos
Doença cardíaca materna (2 a 18%) 
Distúrbios metabólicos: 
    Diabetes mellitus com uso de insulina (tipo II) (4 a 5%) 
    Fenilcetonúria (14% se os níveis de fenilalanina > 15 mg/dl) 
Anticorpos anti-Ro ou anti-La 
Exposição a teratógenos: 
    Talidomida (10% se tomada 20-35 dias após a concepção) 
    Lítio (7%) 
    Álcool (25% com a síndrome alcoólica fetal) 
    Anticonvulsivantes (p.ex., valproato, fenitoína) 
    Ácido retinóico  
Fatores de Risco Fetais 
Arritmias cardíacas fetais 
Defeitos extracardíacos: 
    Anomalias cromossomiais 
    Lesões estruturais (p.ex., onfalocele, patologia renal) 
    Síndromes e associações 
    Hidropsia não-imunológica (20 a 30% de risco) 
    Poliidrâmnio 
    Aumento da translucência nucal 
Gestação gemelar (inclusive a síndrome de transfusão fetofetal e gêmeos acárdicos)  
Fatores de risco familiares 
Doenças genéticas, síndromes gênicas e cromossômicas 
Síndromes mendelianas: 
    Esclerose tuberosa 
    Síndrome de Noonan 
    Síndrome de Di George / velocardiofacial (22q11.2 na maioria) 
    Síndrome de Holt-Oram 
    Síndrome de Ellis van Creveld 
Doença cardíaca paterna (1,4 a 4%) 
Criança / feto previamente afetado (1 a 4%)

                                            
a Adaptado de: Rumack CM, Wilson SR, Charboneau JW [editores]. Tratado de Ultrassonografia 
Diagnóstica. 3a ed. Traduzido por VRS Varga. São Paulo: Elsevier; 20067. 
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Figura 1 – Correlação anatomoecográfica da imagem das quatro câmaras cardíacas 
fetais. Observa-se um diagrama ilustrativo da técnica (a), a imagem ultrassonográfica 
obtida (b), um espécime anatômico dissecado (c) e um diagrama ilustrativo da 
incidência (d)b. 

                                            
b Extraído de: Pastore AR, Cerri GG. Ultrassonografia em Ginecologia e Obstetrícia, 2ª ed. São Paulo: 
Revinter; 201011 
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Figura 2 – Correlação anatomoecográfica da imagem da via de saída do ventrículo 
direito do coração fetal. Observa-se um diagrama ilustrativo (a), a imagem 
ultrassonográfica (b), um espécime anatômico (c) e um diagrama da incidência (d)c.  

                                            
c Extraído de: Pastore AR, Cerri GG. Ultrassonografia em Ginecologia e Obstetrícia, 2ª ed. São Paulo: 
Revinter; 201011 
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Figura 3 – Correlação anatomoecográfica da imagem da via de saída do ventrículo 
esquerdo do coração fetal. Observa-se um diagrama ilustrativo (a), a imagem 
ultrassonográfica (b), um espécime anatômico (c) e um diagrama da incidência (d)d.  

                                            
d Extraído de: Pastore AR, Cerri GG. Ultrassonografia em Ginecologia e Obstetrícia, 2ª ed. São Paulo: 
Revinter; 201011. 



7 

Introdução 

 
 

 
 

A Sociedade Internacional de Ultrassonografia em Ginecologia e 

Obstetrícia (ISUOG – International Society of Ultrasound in Obstetrics 

ando Gynecology) publicou em 2006 um protocolo de rastreamento com 

diretrizes para avaliação cardíaca fetal no segundo trimestre de gravidez12.  

Segundo a ISUOG, o rastreamento englobaria uma avaliação “básica” com 

as quatro câmaras cardíacas (Quadro 2) e uma avaliação “básica extendida” 

com as vias de saída ventriculares. Esta linha foi reforçada nos últimos 

anos13, reservando a realização de ecocardiografia fetal por especialista, em 

casos de indicações precisas (Quadro 3). Esta avaliação empregaria todo 

arsenal de imagem disponível, associando ao modo B, o modo M, a 

dopplervelocimetria colorida e o uso da ultrassonografia de quarta 

dimensão (US4D) associada à correlação espaço-temporal de imagem 

(STIC – Spatiotemporal image correlation)14. Esta recomendação do 

Instituto Americano de Ultrassonografia em Medicina (AIUM – American 

Institute of Ultrasound in Medicine) esteve em consenso com o Colégio 

Americano de Obstetras e Ginecologistas (ACOG – American College of 

Obstetricians and Gynecologists) e a Sociedade de Medicina Materno-fetal 

(SMFM – Society for Maternal-Fetal Medicine), com endosso do Colégio 

Americano de Radiologia (ACR – American College of Radiology) em 

publicação de 201015.  

Quanto à mensuração do coração fetal, estudos pioneiros sugeriram a 

medida simples da área cardíaca na incidência de “quatro câmaras” (Figura 

4)16,17,18. Outros autores propuseram a relação cardiotorácica (Figura 5)16,19,20. 

Esta era obtida com a secção transversa cardíaca ao nível das valvas 

átrioventriculares em relação à secção transversa do tórax fetal ao nível das 

“quatro câmaras”. 
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Quadro 2 – Rastreamento cardíaco básicoe 

Geral 

Situs cardíaco normal, eixo e posição 

Coração ocupando um terço da área torácica 

Maior parte do coração em hemitórax esquerdo 

Quatro câmaras cardíacas presentes 

Ausência de derrame pericárdico ou hipertrofia 

Átrios 

Átrios de tamanhos semelhantes 

Folheto do forame oval no átrio esquerdo 

Septum primum presente 

Ventrículos 

Ventrículos de tamanhos semelhantes 

Ausência de hipertrofia cardíaca 

Banda moderadora no ápice do ventrículo direito 

Septo ventricular íntegro 

Valvas 

Valvas atrioventriculares abertas e com livre movimentação 

Valva tricúspide mais apical que valva mitral 

 

                                            
e cAdaptado de: International Society of Ultrasound in Obstetrics and Gynecology. Cardiac screening 
examination of the fetus: guidelines for performing the ‘basic’ and ‘extended basic’ cardiac scan. 
Ultrasound in Obstetrics and Gynecology 2006; 27: 107-13212. 
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Quadro 3 – Indicações para realização de ecocardiografia fetalf 

Indicações maternas 

Anticorpos autoimunes, anti-Ro(SSA)/anti-La(SSB) 

Doenças hereditárias (p.ex. síndrome de Marfan) 

Parentes de primeiro grau com doença cardíaca congênita 

Fertilização in vitro 

Doenças metabólicas (p.ex. Diabetes Mellitus e Fenilcetonúria) 

Exposição a teratógenos (p.ex. ácido retinóico e lítio) 

 

Indicações fetais 

Exame de rastreamento cardíaco anormal 

Frequência ou ritmo cardíaco anormal 

Cromossomopatia fetal 

Anomalia extracardíaca 

Hidropisia fetal 

Translucência nucal aumentada 

Gemelaridade monocoriônica 

Aumento do líquido amniótico 

 

 

O avanço da ultrassonografia culminou com o desenvolvimento da 

tecnologia tridimensional. Com o advento da ultrassonografia 

tridimensional (US3D) e sua aplicabilidade em Obstetrícia no início dos 

anos 1990, alguns estudos foram publicados demarcando intervalos de 

referência para inúmeros orgãos fetais, entre eles o coração21,22. 

                                            
fAdaptado de: Lee W, Drose J, Wax J, Goldberg JD, Wilkins IA, Berson C, et al for the AIUM Fetal 
Ecocardiography Task Force. AIUM Practice Guidelines for the performance os fetal echocardiography. 
AIUM Practice Guidelines 201015. 
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Figura 4 – Mensuração simples da área cardíaca na incidência “quatro câmaras”g.  
VD: Ventrículo direito, VE: Ventrículo esquerdo, AD: átrio direito, AE: átrio esquerdo. 

 

 

Figura 5 – Relação cardiotorácica na incidência “quatro câmaras”g. 

                                            
gAdaptado de: Rumack CM, Wilson SR, Charboneau JW [editores]. Tratado de Ultrassonografia 
Diagnóstica. 3a ed. Traduzido por VRS Varga. São Paulo: Elsevier; 20067. 
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Existem hoje vantagens conhecidas da US3D sobre o ultrassonografia 

bidimensional (US2D):  

− Possibilidade de obtenção de blocos tridimensionais de informação 

com liberdade de movimentação nos eixos ortogonais (axial, sagital 

e coronal) facilitando a avaliação de estruturas irregulares;  

− Viabilidade de cálculo volumétrico mais fiel para diferentes 

estruturas23;  

− A disponibilidade de secção dos blocos em diferentes eixos e 

planos24,25;  

− Utilização de métodos de renderização para visibilização de 

diferentes características de uma mesma estrutura26; 

− Armazenamento e posterior avaliação dos blocos com possibilidade 

de envio a outros centros de avaliação27,28. 

 

Após a coleta do bloco tridimensional, atualmente, a imagem poderá 

ser apresentada basicamente em duas formas: 

− na forma multiplanar (com três planos ortogonais perpendiculares 

entre si); 

− na forma de digitalização de superfície (renderizada).  
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Na US3D, todo bloco tridimensional parte de sua forma inicial para 

avaliação posterior. Este é inicialmente melhor posicionado, preparado com 

eliminação de artefatos e só então analisado em reconstrução de superfície 

ou em análise de profundidade (secção e mensuração, entre outros). 

Antes do advento da US3D, o cálculo do volume de órgãos fetais era 

realizado com o uso da imagem bidimensional. Pressupunha-se que estes 

apresentavam uma forma geométrica regular como uma elipsóide e a 

volumetria era realizada utilizando-se uma fórmula única (comprimento x 

lado x espessura x constante [0,5233]). A US3D possibilitou uma 

mensuração mais precisa, principalmente em estruturas com formatos 

irregulares, ao permitir o delineamento de sua superfície externa29. As duas 

principais técnicas baseam-se na avaliação do bloco volumétrico a partir de 

planos paralelos (método Multiplanar) ou planos rotacionais (VOCALTM – 

Virtual Organ Computer-Aided anaLysis). 

Ao longo da última década apenas dois trabalhos sobre volumetria 

cardíaca fetal com o emprego da tecnologia da US3D foram publicados. 

Um grupo pioneiro estabeleceu novas equações bidimensionais com base 

nos achados do método tridimensional, a partir da avaliação pelo método 

Multiplanar21. Outro grupo, alguns anos mais tarde, criou curvas de 

referência com um método volumétrico rotacional22. Nos últimos anos, 

outros autores passaram a mensurar o volume ventricular em blocos 

tridimensionais com técnicas clássicas e com novos métodos associados30.  

Nos últimos anos foi desenvolvida uma nova tecnologia, baseada na 

secção automática de planos paralelos do bloco volumétrico, denominada 

XI VOCALTM (eXtended Imaging Virtual Organ Computer-Aided 

anaLysis). Esta nova metodologia tem se mostrado promissora nos 

trabalhos iniciais31.  
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Desta forma, acreditamos que o estabelecimento de intervalos de 

referência para volume cardíaco utilizando uma nova metologia volumétrica, 

dentro da tecnologia tridimensional, e com uma amostra da população 

brasileira, pode contribuir na avaliação fetal de alto e baixo risco. Além 

disso, não há precedentes na avaliação cardíaca por esta técnica. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. FUNDAMENTOS 
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2.1 EMBRIOLOGIA DO SISTEMA CARDIOVASCULAR 

 

 

O sistema cardiovascular é o primeiro a entrar em funcionamento no 

embrião. O sinal inicial da formação do coração ocorre por volta da terceira 

semana do desenvolvimento, com os primeiros batimentos iniciando-se 

entre o 22º e 23º dia (Figura 6). Na área cardiogênica, as células 

mesenquimais organizam-se lado a lado para formar os cordões 

cardiogênicos que irão se canalizar e formar os tubos endocárdicos. Com o 

dobramento lateral do embrião, a fusão destes formará um único tubo 

cardíaco (Figura 7). O mesoderma esplâncnico que envolve o tubo 

endocárdico forma o miocárdio primitivo. Durante a flexão cefálica do 

embrião o coração irá localizar-se ventralmente ao intestino anterior e 

caudalmente à membrana orofaríngea. Este terá primordialmente de quatro 

estruturas (seio venoso, átrio, ventrículo e bulbo cordis). O tronco arterioso 

é contínuo em direção caudal com o bulbo cordis e aumenta cefalicamente 

para formar o saco aórtico32. 

Ao crescer, o coração dobra-se para a direita e logo se divide para 

formação das quatro câmaras. O período crítico do desenvolvimento 

cardíaco vai do 34º ao 64º dia (Figura 8). A septação do canal 

atrioventricular (CAV), do átrio e do ventrículo primitivos extende-se da 

quarta à oitava semana, basicamente. Isto acontece a partir de coxins 

endocárdicos, que se aproximam e fundem-se separando o átrio primordial 

do ventrículo. O átrio primitivo divide-se em átrios direito e esquerdo pela 

formação e fusão dos septos primum e secundum. O septum primum une-se 
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Figura 6 - Vista lateral de um embrião com 26, 28, 32 e 42 dias. O coração primitivo é 
grande e é visível sua divisão em átrio e ventrículo primitivosh.  

                                            
h Adaptado de: Moore KL, Persaud TVN, Torchia MG. Before We Are Born: Essentials of Embriology 
and Birth Defects, 7th ed.Philadelphia: Saunders/Elsevier; 200833 
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Figura 7 – Esquema ilustrativo da formação cardíaca fetal. Observa-se a formação do 
tubo cardíaco único e após sua rotação para direita, formação das câmaras cardíacasi. 

 

aos coxins endocárdicos fusionados, formando o septo atrioventricular 

primitivo (Figura 8 – C e D). Concomitantemente, algumas perfurações 

remanescentes coalescem e formam o foramen secundum. Este permite 

uma divisão incompleta entre os dois átrios e forma o forame oval (latim, 

foramen ovale), garantindo uma corrente contínua de sangue oxigenado do 

átrio direito para o esquerdo (Figura 8 – E). A divisão do ventrículo 

primitivo é inicialmente indicada pela crista muscular mediana – o septo 

interventricular (SIV) primário – no assoalho do ventrículo, próximo ao 

ápice. As paredes mediais dos ventrículos se aproximam e formam o 

primórdio da porção muscular do SIV (Figura 8 – B a E)33. 

                                            
i Extraído de: Carre, Ryan. Developing a Model Three-dimensional animation of Embryonic Heart 
Development [tese]. Estados Unidos, Texas, University of Texas; 2005. 
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Figura 8 - Período crítico do desenvolvimento do coração, evidenciando a septação do 
canal atrioventricular, do átrio e do ventrículo primitivos. (B) Quarta semana mostrando 
o aspecto inicial do septum primum, do septo interventricular e do coxim endocárdico 
dorsal. (C) Corte frontal do coração na quinta semana, mostrando perfurações na parte 
dorsal do septum primum. (D) Corte frontal do coração na sétima semana, mostrando o 
foramen secundum. (E) Cerca de oito semanas, mostrando o coração após a sua 
septação em quatro cavidades. (F) Imagem ultrassonográfica de um coração fetal no 
segundo trimestre, evidenciado um corte de quatro câmarasj. 

                                            
j Adaptado de: Moore KL, Persaud TVN, Torchia MG. Before We Are Born: Essentials of Embriology 
and Birth Defects, 7th ed.Philadelphia: Saunders/Elsevier; 200833. 



19 

Fundamentos 

 
 

 
 

Três sistemas de pares de veias drenam o coração primitivo:  

− sistema vitelino, que acaba por tornar-se sistema porta;  

− veias cardinais, que vão formar o sistema cava;  

− sistema umbilical que involui após o nascimento. 

 

Ao se formarem, durante a sexta e sétima semanas, os arcos 

branquiais (faríngeos) são penetrados por artérias, denominadas arcos 

aórticos. Estas artérias se originam do saco aórtico. Entre a oitava e nona 

semanas, esse padrão primitivo de arcos aórticos transforma-se no arranjo 

arterial da carótida, da subclávia e da pulmonar do recém nascido. 

Numerosos eventos críticos ocorrem durante a formação do coração, 

de modo que um desvio do padrão normal, em qualquer momento, pode 

produzir um ou mais defeitos cardíacos. Como a divisão do coração resulta 

de processos complexos, os defeitos dos septos cardíacos são relativamente 

comuns32.  

Finalmente, algumas estruturas como o forame oval e o ducto 

arterioso exercem função na circulação fetal até o fim da vida intrauterina 

e, só ao nascimento, com a mudança do padrão de circulação, involuem.  
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2.2 TÉCNICAS DE VOLUMETRIA EM ULTRASSONOGRAFIA 

TRIDIMENSIONAL 

 

 

2.2.1 MÉTODO MULTIPLANAR  

 

 

Depois do surgimento do US3D o método Multiplanar foi a primeira 

técnica usada para cálculo de volume de órgãos fetais21,29,34. Inicialmente o 

bloco era capturado com o uso do aparelho de ultrassom e transferido para 

um software externo. Este seria utilizado para análise e reconstrução das 

informações, o que demandava muito tempo para a execução. Aparelhos 

mais modernos permitiram captura e análise das informações obtidas de 

forma mais rápida. O método Multiplanar atualmente usado consiste na 

avaliação do volume de determinada estrutura com base nos três planos 

ortogonais que constituem a imagem tridimensional. A técnica consiste em 

fixar um dos planos, no qual se realizará o delineamento da superfície 

externa da estrutura em questão. Simultaneamente, em outro plano, um 

cursor se deslocará ao longo de um eixo, determinando-se novos planos a 

serem demarcados. A distância de deslocamento e o próprio deslocamento 

do cursor são determinados e realizados manualmente pelo operador. 

Durante as medidas seqüenciais, são fornecidos volumes parciais e ao fim 

do deslocamento do cursor sobre estrutura analisada, o aparelho realiza o 
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somatório das áreas delimitadas fornecendo automaticamente o seu volume 

(Figuras 9, 10, 11 e 12).  

Esta técnica mostrou-se reprodutível e acurada para volumetria de 

objetos com formatos irregulares29. A evolução da tecnologia mostrou que 

este método demandava maior tempo de exame quando comparado aos 

demais, como veremos adiante. 
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Figura 9 - Deslocamento esquemático do cursor feito manualmente sobre o eixo da 
estrutura. A cada deslocamento do eixo, diferentes planos são apresentados para 
mensuração manual. A coluna à esquerda mostra a seta demarcando o plano sagital. A 
coluna à direita corresponde à secção transversal do objeto. 
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Figura 10 - Início da medida de área em secção de porção inferior do coração, região 
do diafragma (posição identificada pelo ponto azul no canto superior esquerdo da figura 
– plano A), aplicando o método multiplanar para cálculo de volume. 
 
 

 
Figura 11 - Medida da área em porção média do coração (plano A). No canto inferior 
direito observa-se volumetria calculada a partir das áreas fornecidas ao aparelho. 
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