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Tabela 4. Distribuição segundo raça. 

Variável N % 
Raça   
Branca 148 48,8 
Negra/Parda 147 48,5 
Amarela/Indígena 8 2,6 
Total 303 100 
Legenda: 
N= pacientes 

 

Em relação ao peso, todos fetos apresentaram peso adequado durante a 

avaliação, entre os percentil 10 e 90, segundo Hadlock (Tabela 5), com 

uma média próxima do percentil 50 e uma mediana próxima da média, 

sugerindo uma distribuição normal da amostra. 

 
Tabela 5. Descrição do peso fetal (em gramas) segundo intervalos semanais. 

IG Média DP Mediana Mínimo Máximo N 

20 ├ 21 354,15 35,20 351 290 386 20 
21 ├ 22 424,76 32,01 427 358 466 21 
22 ├ 23 495,68 33,56 498 431 594 25 

23 ├ 24 604,95 40,13 601 533 655 19 
24 ├ 25 679,67 58,89 695,5 568 773 18 
25 ├ 26 803,16 80,88 805 667 936 19 
26 ├ 27 960,16 84,98 989 828 1066 19 
27 ├ 28 1067,00 66,59 1053,5 951 1204 24 
28 ├ 29 1231,88 105,02 1194 1043 1405 24 
29 ├ 30 1368,09 151,46 1311 1198 1611 23 
30 ├ 31 1597,60 150,43 1599 1309 1822 25 
31 ├ 32 1722,17 134,63 1720 1503 1994 23 

32 ├ 33 1881,52 224,17 1894,5 1622 2284 22 
33 ├ 34 2207,05 189,42 2227 1833 2468 21 

Legenda: 
IG= idade gestacional (semanas)     DP= desvio padrão    N= número de pacientes 
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6.2.2 ESTATÍSTICA DESCRITIVA DAS VARIÁVEIS DE 

INTERESSE 

 

 

Na avaliação cardíaca pelo XI VOCALTM, antes de iniciar a 

mensuração, estabeleceram-se as extremidades cardíacas (distância entre o 

limite superior e inferior do coração) (Tabela 6). Na Tabela 6 é possível ver 

a distância em milímetros para cada idade gestacional, com o mínimo, 

máximo e média na amostra. Automaticamente foi fornecida a espessura 

das secções (Tabela 7). Estes dados servirão de referência em futuras 

avaliações. 
  

Tabela 6. Descrição da distância em milímetros (entre base e ápice do coração) 

segundo intervalos semanais. 

IG Média DP Mediana Mínimo Máximo N 

20 ├ 21 14,41 1,24 14,43 12,19 17,14 20 
21 ├ 22 13,60 4,34 14,39 1,62 19,15 21 
22 ├ 23 16,37 2,08 16,30 11,71 21,97 25 
23 ├ 24 16,83 1,38 17,10 14,04 19,20 19 
24 ├ 25 16,56 1,70 16,52 13,75 19,69 18 
25 ├ 26 19,57 2,39 20,18 15,61 22,85 19 
26 ├ 27 19,63 1,90 19,30 16,43 23,24 19 
27 ├ 28 21,56 2,85 21,41 17,83 27,34 24 
28 ├ 29 22,62 2,06 22,69 18,98 27,61 24 
29 ├ 30 23,43 2,19 23,78 19,43 26,59 23 
30 ├ 31 22,93 1,55 22,66 20,75 26,17 25 
31 ├ 32 23,25 2,58 23,34 17,85 29,15 23 
32 ├ 33 25,00 2,88 24,26 20,81 30,83 22 
33 ├ 34 26,24 2,62 26,43 20,54 31,72 21 

Legenda: 
IG= idade gestacional (semanas)     DP= desvio padrão    N= número de pacientes 
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Tabela 7. Descrição dos intervalos (espessura entre as secções) em milímetros do 

coração segundo intervalos semanais. 

IG Média DP Mediana Mínimo Máximo N 

20 ├ 21 1,56 0,13 1,55 1,35 1,90 20 
21 ├ 22 2,92 4,02 1,67 1,28 15,01 21 
22 ├ 23 1,81 0,24 1,80 1,30 2,44 25 
23 ├ 24 1,87 0,15 1,90 1,56 2,13 19 
24 ├ 25 1,84 0,19 1,84 1,53 2,19 18 
25 ├ 26 2,17 0,26 2,24 1,73 2,54 19 
26 ├ 27 2,19 0,22 2,14 1,83 2,58 19 
27 ├ 28 2,40 0,32 2,38 1,98 3,04 24 
28 ├ 29 2,53 0,22 2,52 2,11 3,07 24 
29 ├ 30 2,64 0,28 2,64 2,16 3,09 23 
30 ├ 31 2,57 0,17 2,56 2,31 2,91 25 
31 ├ 32 2,61 0,31 2,59 1,98 3,24 23 
32 ├ 33 2,78 0,32 2,71 2,31 3,43 22 
33 ├ 34 2,94 0,30 2,96 2,28 3,46 21 

Legenda: 
IG= idade gestacional (semanas)     DP= desvio padrão    N= número de pacientes 
 

Nas Tabelas 6 e 7 observa-se um aumento das medidas com o avançar 

da idade gestacional, entretanto a ascenção é mais discreta entre 22 e 25 

semanas. 

Baseados nos resultados do estudo in vitro, realizou-se a volumetria 

cardíaca fetal em 10 planos seccionais. 

Após a análise dos dados foi possível a construção de um modelo de 

regressão linear ponderado, polinomial, que se adequasse ao padrão de 

evolução do volume cardíaco. A tabela 8 mostra que há aumento médio do 

volume do coração com a idade gestacional, sendo nas primeiras semanas 

menor (coeficiente de segunda ordem positivo (0,068) e se acentuando no 

final da gestação. O modelo está bem ajustado, sendo que na análise de 

resíduos não há evidências de fuga de normalidade dos resíduos e nem 
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evidências de heterocedasticidade (variabilidade de dispersão, demostrada a 

partir do teste de Levene), uma vez que o modelo já foi corrigido para a 

dispersão desigual (modelo ponderado). O índice de determinação do 

modelo foi bastante próximo de 1 (R2 = 0,922), o que reforça o bom ajuste 

do modelo. 
 

Tabela 8. Descritores do modelo de regressão linear ponderado polinomial do 

volume do coração fetal, em função da idade gestacional , para o percentil 50. 

Fator Coeficiente Erro 
Padrão Valor t p R2 

Constante 18,01 3,90 4,61 <0,001 
Semanas -2,10 0,31 -6,69 <0,001 0,922 
Semanas2 0,068 0,006 10,91 <0,001   
Legenda: 
t= estatística do teste     p= nível descritivo do teste    R2= índice de determinação     

 

Com os resultados do modelo de regressão linear estabeleceu-se a 

seguinte fórmula para estimação do volume cardíaco médio (percentil50) 

para cada semana de gestação: 

 
Quadro 4. Modelo ponderado estimado  

Volume cardíaco = 18,01 - (2,10 x semanas de gestação) + (0,068 x [semanas de 

gestação]²) 

  

O modelo permite o cálculo do valor médio para a semana de gestação 

esperado. Em nosso estudo, para o modelo de indivíduos analisados, é 

interessante a maior adequação possível do método ao dia da gestação. Essa 

correção permite eliminação de vieses de pólos do intervalo e é necessária 

na construção do z-score. Desta forma construiu-se também um modelo 

para avaliação do resíduo (Tabela 9 e Quadro 5). 
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Tabela 9. Resultado do modelo para resíduo 

Fator Coeficiente Erro Padrão Valor t p 

Constante 4,504 3,128 1,44 0,151 
Semanas -0,428 0,236 -1,81 0,071 
Semanas2 0,011 0,004 2,61 0,010 
Legenda: 
t= estatística do teste     p= nível descritivo do teste   
 

Quadro 5. Ponderação corrigida para o dia específico da gestação  

 

Ponderação = 4,504 - (0,428 x IGi) + (0,011 x [IGi]²) 

 
Legenda: 
IGi= idade gestacional do indíviduo que será analisado no z-score (semanas + dias/7) 
 

A análise dos resíduos e a ponderação foram essenciais para o cálculo 

do z-score (Quadro 6).  

 
Quadro 6. Cálculo do z-score  

 

Z-score =    

Onde: 

DPi = Ponderação x √QMR 

QMR = 1,496 

 

Legenda: 
Yi= volume cardíaco fetal encontrado 
Y50= volume cardíaco fetal esperado para idade gestacional, no percentil 50 
DPi= desvio padrão para a idade gestacional em avaliação, corrigido pelo dia 
QMR= variabilidade comum do volume do coração 
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O diagrama da figura 31 sugere bom ajuste do modelo, sendo que a 

curva média acompanha perfeitamente o diagrama de pontos e cerca de 

20% dos pontos estão fora do intervalo de normalidade “plotado”. Estes 

20% equivalem aos valores que se espera encontrar abaixo do percentil 10 

e acima do percentil 90, em curvas de referência.  

A ponderação da variabilidade se mostra bastante adequada no 

diagrama, pois é observada uma maior variabilidade no volume do coração 

para valores maiores de idade gestacional.  

A análise dos resíduos foi crucial para o desenvolvimento do z-score. 

Todos os volumes obtidos foram checados pelo z-score e confirmaram a 

boa adequação, com cerca de 95% dos dados localizados entre os limites (± 

1,96), como podemos observar nas figuras 32 e 33.  Os valores de z-score 

obtidos foram submetidos ao teste de Kolmogorov-Smirnov e apresentaram 

distribuição normal. 

Finalmente, os dados obtidos permitiram a construção dos percentis de 

referência. Abaixo vemos a Tabela 10 e o gráfico dos percentis 5, 10, 25, 

50, 75, 90 e 95 (Figura 34). 
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Figura 31 – Gráfico do diagrama de dispersão entre o volume cardíaco fetal e a idade gestacional, com percentis 10 e 90 (linhas tracejadas). 
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Figura 32 – Histograma do z-score. 
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Figura 33 – Diagrama de dispersão do z-score em função da idade gestacional.
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Tabela 10. Valores dos percentis de normalidade dados pelo modelo ajustado a cada semana gestacional. 

IG DP p5 p10 p25 p50 p75 p90 p95 

20 0,632 2,05 2,28 2,67 3,09 3,51 3,90 4,13 

21 0,681 2,65 2,90 3,31 3,77 4,22 4,64 4,88 
22 0,759 3,33 3,61 4,07 4,58 5,09 5,55 5,82 

23 0,865 4,11 4,42 4,95 5,53 6,11 6,63 6,95 
24 0,999 4,97 5,33 5,94 6,61 7,28 7,89 8,25 
25 1,160 5,93 6,34 7,05 7,83 8,61 9,31 9,73 
26 1,350 6,97 7,45 8,28 9,18 10,09 10,91 11,40 
27 1,568 8,10 8,66 9,62 10,67 11,72 12,68 13,24 
28 1,813 9,32 9,98 11,08 12,30 13,51 14,62 15,27 

29 2,087 10,63 11,39 12,66 14,06 15,46 16,73 17,48 
30 2,389 12,04 12,90 14,35 15,95 17,55 19,01 19,87 
31 2,718 13,53 14,50 16,16 17,98 19,81 21,46 22,44 

32 3,076 15,11 16,21 18,09 20,15 22,21 24,09 25,19 

33 3,461 16,78 18,02 20,13 22,45 24,77 26,88 28,13 

34 3,875 18,54 19,93 22,29 24,89 27,49 29,85 31,25 
Legenda: 
IG= idade gestacional (semanas)     DP= desvio padrão    p= percentil 
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Figura 34 – Gráfico com ilustração dos percentis de normalidade estimados pelo modelo. 
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6.3 REPRODUTIBILIDADE NA VOLUMETRIA CARDÍACA FETAL 

 

 

6.3.1 VARIABILIDADE INTRAOBSERVADOR  

 

 

Para estudo da variabilidade interobservador em relação às medidas do 

volume cardíaco, 30 gestantes já incluídas na pesquisa foram submetidas a 

uma segunda análise (pós-processamento) pelo examinador principal 

(EQSB), a partir do bloco inicial e com dados blindados.  

O teste t-Student pareado mostrou que as medidas realizadas pelo 

mesmo observador são semelhantes, pois não apresentaram diferenças 

estatisticamente significantes entre si (p=0,041). A diferença média foi de 

0,293 cm3. 

Calculado o coeficiente de correlação intraclasse, podemos observar 

forte correlação entre as 2 amostras: CCI=0,998(0,997;0,999) com 

I.C.(95%) Essa correlação é bem ilustrada pelo gráfico de dispersão (Figura 

35), onde os valores estão próximos da linha central. 

No gráfico de Bland-Altman (Figura 36) 97% das diferenças entre as 

médias se encontram dentro do intervalo de confiança, reforçando a boa 

concordância intraobservador. 
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Figura 35 – Gráfico de dispersão de medidas realizadas por um mesmo observador. 
 

 

Figura 36 – Gráfico de Bland-Altman para diferença entre as médias de duas medidas 
diferentes de um mesmo observador. 
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6.3.2 VARIABILIDADE INTEROBSERVADORES  

 

 

Para análise da reprodutibilidade interobservadores, 30 gestantes das 

303 incluídas na pesquisa foram selecionadas de forma aleatória, para 

estudo da variabilidade das medidas de volume cardíaco (pós-

processamento) realizadas por 2 diferentes observadores (EQSB e HJFM), 

com dados blindados entre si, a partir do bloco volumétrico inicial.  

O teste t-Student pareado mostrou que as medidas realizadas por 

ambos os observadores são semelhantes, pois não apresentaram diferenças 

estatisticamente significantes entre si (p=0,175). A diferença média foi de 

0,050 cm3. 

Calculado o coeficiente de correlação intraclasse, podemos observar 

excelente correlação entre as 2 amostras:  ICC=0,99(0,998;1,000) com 

I.C.(95%). Essa correlação é bem ilustrada pelo gráfico de dispersão 

(Figura 37), onde os valores estão próximos da linha central. 

No gráfico de Bland-Altman (Figura 38) 97% das diferenças entre as 

médias encontram dentro do intervalo de confiança, reforçando a boa 

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

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



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. DISCUSSÃO 
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A utilização da US3D para estudo volumétrico já vem sendo realizada 

na prática clínica, com várias pesquisas demonstrando sua aplicabilidade 

no cálculo de volume de órgãos fetais como fígado34, glândula adrenal35, 

pulmão22,23,36,38,39, cerebelo37 e membros56,57,58,59. 

Raine-Fenning et al27, realizaram um estudo in vitro com o objetivo de 

testar a validade e reprodutibilidade das técnicas multiplanar e VOCALTM. 

Concluíram que ambas as técnicas mostraram-se reprodutíveis e válidas, 

com tendência da técnica rotacional VOCALTM ser superior à técnica 

Multiplanar, principalmente no estudo de estruturas irregulares. 

Observaram também que não houve diferença estatisticamente significante 

entre as medidas realizadas pelos diferentes graus de rotação do VOCALTM 

(60, 90, 150, 300). Contudo houve tendência a maior validade dos resultados 

à medida que se aumentava o número de planos analisados. 

Recentemente, surgiu uma nova técnica para cálculo volumétrico pela 

US3D: XI VOCALTM (exTended Imaging VOCAL), sendo parte do 

software 3D eXtended Imaging (3D XITM , Medison, Seoul, Korea)31. 

Existe na literatura apenas um estudo comparando a variabilidade 

interobservador e intraobservador desta nova técnica XI VOCALTM com os 

métodos VOCALTM e Multiplanar. Neste estudo, Cheong et al51 estudaram 

30 fetos entre 11 e 14 semanas, calculando seus volumes pelas técnicas 

Multiplanar (intervalo de 1 mm entre os planos), VOCALTM (120, 180 e 

300) e XI VOCALTM (com 5, 10, 15 e 20 planos). Concluíram que todas as 

técnicas foram reprodutíveis, sem diferenças estatisticamente significantes 

entre elas. Foi observado um aumento da reprodutibilidade à medida que se 

aumentava o número de planos avaliados na técnica XI VOCALTM, com 

diferença estatisticamente significante. Para a técnica VOCALTM, houve 
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diminuição da reprodutibilidade à medida que aumentava o grau de 

rotação, porém não foram observadas diferenças significantes no caso do 

VOCALTM. Houve boa correlação entre o XI VOCALTM e Multiplanar. 

Houve ainda, boa correlação entre as técnicas VOCALTM 180 e XI 

VOCALTM 10 planos, e entre VOCALTM 120 e XI VOCALTM 15 planos. 

Este estudo, no entanto, não pode ser usado para validação, pois não 

compara o volume obtido com o volume real dos orgãos. 

Nosso estudo in vitro avaliou a reprodutibilidade e validade dos 

métodos XI VOCALTM (com 5, 10, 15 e 20 planos), VOCALTM 300 e 

Multiplanar (intervalo de 5 mm entre os planos) e comparou os diferentes 

planos do XI VOCALTM. 

O ângulo de rotação de 300 foi escolhido, pois, em trabalhos prévios, 

mostrou-se ser de mais rápida execução e não apresentou diferença 

estatisticamente significante em relação aos demais graus (60, 90 e 150) no 

cálculo final do volume 27 . 

Optou-se por realizar a medida do volume das estruturas através do 

modo multiplanar, a intervalos de 5mm. Pang et al60 compararam a 

acurácia da US3D em aferir volumes utilizando vários números de planos 

de imagens. Volumes mais acurados foram obtidos com o máximo número 

de cortes. Entretanto, a redução do número de cortes não levou a uma piora 

nos resultados e ainda teve a vantagem de diminuir em 50% o tempo 

necessário para a realização da medida. 

Importante enfatizar que o desenho deste estudo preencheu os critérios 

no intuito de avaliar a reprodutibilidade e validade de um método, sendo os 

observadores blindados em relação ao volume real das estruturas e às 

medidas obtidas por cada um dos observadores. 
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Foram realizadas medidas volumétricas de três estruturas com forma e 

volume diferentes (esfera, cilindro regular e cilindro irregular), utilizando 

as técnicas XI VOCALTM (com 5, 10, 15 e 20 planos), VOCALTM 300 e 

Multiplanar (intervalo de 5 mm entre os planos).  

Os resultados demonstraram que todas as técnicas apresentaram boa 

reprodutibilidade interobservador e intraobservador, independente da forma 

do objeto analisado, concordando com os resultados encontrados por 

Raine-Fenning et al27 e Cheong et al51,52.  

Observou-se também que todas as técnicas mostraram-se válidas, não 

sendo observadas diferenças estatisticamente significantes entre os volumes 

obtidos pelos métodos Multiplanar, VOCALTM e XI VOCALTM para as três 

estruturas estudadas . 

No entanto, as medidas realizadas pela técnica XI VOCALTM 

tenderam a ser mais próximas do volume real para todas as estruturas 

analisadas (diferença de porcentagem máxima em relação ao volume real 

de 4%). Não houve diferença estatisticamente significante entre os 

diferentes números de planos, sendo que o XI VOCALTM 10 e 15 planos 

tenderam a maior fidelidade ao volume real. Assim, acreditamos e 

indicamos o uso de 10 planos para a metodologia, sem comprometimento 

do tempo de exame. Em trabalho de 2010, Cheong et al52 encontraram 

resultados semelhantes quando comparados o XI VOCALTM 10 e 15 planos  

com o VOCALTM. 

As medidas realizadas pelas técnicas multiplanar e VOCALTM 300 

quando comparadas à técnica XI VOCALTM não apresentaram diferenças 

estatisticamente significantes, porém tenderam a superestimar o volume 

obtido. 
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Deve-se ressaltar que utilizamos apenas o método VOCALTM 300, 

onde são delimitados somente seis planos da estrutura, o que poderia 

justificar o fato desta técnica superestimar o volume obtido, principalmente 

para estruturas de contornos mais irregulares. Raine-Fenning et al27 já havia 

demonstrado  que há uma tendência  de menor validade do volume obtido à 

medida que se aumenta o grau de rotação. Talvez, novos estudos 

comparando a técnica XI VOCALTM (com 5, 10, 15 e 20 planos) com os 

demais angulos de rotação do método VOCALTM (60, 90 e 150) 

contribuíriam para realmente afirmar qual a melhor técnica para cálculo 

volumétrico pela US3D. 

Ressaltamos também algumas limitações da técnica XI VOCALTM, 

observadas nesta pesquisa. Primeiramente, como na técnica Multiplanar 

convencional, a acurácia do XI VOCALTM depende da interpretação correta 

do examinador com respeito ao início e fim dos limites da estrutura, o que 

interfere no cálculo do seu volume final. Esta interpretação frequentemente 

é o aspecto mais difícil nas medidas volumétricas pela US3D 27. 

É importante lembrarmos sempre, que nossos ensaios não podem 

esquecer a prática e o uso clínico. Um método confiável, deve também ter 

uma forma de uso simples e de rápida execução. Em nosso estudo não se 

deu relevância estatística, mas é linear o aumento do tempo de execução do 

método com o número de mensurações a se fazer. Está claro que números a 

mais de planos (seccionais ou rotacionais) demandam mais tempo. É sabido 

que na prática clínica o método VOCALTM é mais democrático e está 

disponível na maioria dos aparelhos com US3D, sendo quase sempre usado  

com angulação de 30°. Ainda, muitas vezes, o método é feito com a opção 

semi-automática, onde o examinador realiza medidas em dois planos e o 

aparelho completa a mensuração. 
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Neste preceito de praticidade e eficácia, a evolução da tecnologia 

acrescentou às opções o método SonoAVC (Sonographic Automatic Volume 

Calculation; GE Medical Systems, Zipf, Austria)61. Este é um novo software 

pós-processamento que permite cálculo automático de volume de estruturas 

de conteúdo líquido. O SonoAVC identifica e quantifica regiões 

hipoecogênicas dos blocos e permite o cálculo automático das dimensões, do 

diâmetro médio e do volume. Inicialmente o software mostrou utilidade na 

avaliação folicular em casos de estimulação ovariana62,63, apresentando 

acurácia discretamente maior quando comparado ao VOCALTM. O padrão 

ouro foi o volume aspirado do folículo em questão. Outros estudos64,65 

confirmaram o achado e mostraram uma redução de cerca de 70% do tempo 

gasto na análise volumétrica. Entretanto esta nova metodologia apresentava 

falhas na presença de artefatos como sombras, estruturas anecóicas e 

ecogênicas adjacentes e posição da estrutura em avaliação. Essas 

desvantagens não prejudicavam a volumetria manual pelos demais métodos. 

Estudo recente30 mostrou aplicabilidade do SonoAVC para cálculo de volume 

ventricular cardíaco usando ultrassonografia de quarta dimensão (US4D). 

Este estudo comparou a concordância e a confiabilidade do método com o 

VOCALTM em blocos adquiridos com o STIC (Spatio Temporal Image 

Correlation). Os métodos apresentaram alto grau de confiabilidade, 

entretanto o SonoAVC apresentou menor tempo de execução. 

Desta forma, como perspectiva futura, acreditamos na análise conjunta 

in vitro de todos os métodos disponíveis e suas opções. Ainda assim, 

sabemos que o julgamento individual do melhor método leva em conta a 

experiência do examinador, a disponibilidade e praticidade, além da 

adequação do método ao tipo de estrutura a ser avaliada. 
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Em nosso estudo, após demonstrarmos boa acurácia in vitro do 

método XI VOCALTM, o aplicamos na construção da curva de referência 

para volume cardíaco fetal.  

A grande maioria das curvas de referências fetais disponíveis e que 

servem de padrão na prática clínica, são provenientes de outras populações. 

Em relação ao peso fetal, por exemplo, os trabalhos de Hadlock et al66 são 

considerados referência mundial. Foram realizados no início dos anos 1980, 

envolvendo 167 gestantes americanas, brancas e de classe média. Estudo 

brasileiro realizado em 200067, envolveu 2874 gestantes, 70% de mulheres 

brancas e 66% de baixo nível socioeconômico. Esta curva de referência, 

após 30 semanas de gestação, apresentou percentis 90 correspondentes à 

percentis 50 de Hadlock66. Grande estudo japonês68 estabeleceu uma curva 

específica para o país com avaliação de mais de 57.000 gestantes. Os 

valores encontrados também apresentavam médias menores. 

Acreditamos que todas as curvas de referência devem, 

impreterivelmente, adequar-se à população estudada. Esta é a única forma 

de diminuir os viés de diagnósticos e aumentar a confiabilidade do 

rastreamento. 

Com esse objetivo, nosso estudo avaliou uma amostra de 303 

gestantes provenientes de pré-natal de baixo risco, homogênea em relação à 

paridade (55,4% de primíparas) e à raça (48,8% de brancas). Além disso, 

nossa amostra distribuiu-se adequadamente entre os intervalos gestacionais 

pretendidos. O peso fetal foi adequado e apresentou média próxima da 

mediana, significando boa distribuição no intervalo semanal.  

Como podemos ver, o volume cardíaco fetal apresentou uma 

distribuição ponderada (aumentando a dispersão com a idade gestacional) 

compatível com os dados disponíveis de literatura. A análise estatística dos 
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resíduos mostrou adequada e proporcional distribuição dos valores, e nos 

permitiu, além da construção da curva de referência, estratificação dos 

percentis. 

Este estudo comprovou a boa reprodutibilidade intra e interobservador 

do método XI VOCALTM na avaliação do volume cardíaco fetal. Não há 

estudos prévios sobre a utilização deste método na avaliação do volume 

cardíaco fetal. Há na literatura um único estudo in vivo que comparou os 

métodos XI VOCALTM, VOCALTM e Multiplanar na avaliação do volume 

total de 30 fetos entre 11 a 14 semanas51. Neste estudo, comprovou-se uma 

boa reprodutibilidade intra e interobservador para esta técnica, com 

coeficiente de correlação intraclasse acima de 0,9 para 10, 15 e 20 planos. 

Cabe ressaltar que estes dados, quando comparados aos valores 

expostos no trabalho de Peralta et al22 localizam-se nos limites inferiores 

da curva. Este achado vai de encontro ao exposto no estudo in vitro que 

sugere uma maior acurácia do método XI VOCALTM na volumetria 

cardíaca. Há que se lembrar, entretanto que as população estudadas, o 

número amostral, os aparelhos utilizados e os examinadores são diferentes 

e podem justificar o viés.  

Nosso estudo acrescenta ainda à literatura intervalos de referência para 

os limites cardíacos (distância entre porção inferior e superior) e espessuras 

das secções (intervalo) entre 20 e 34 semanas de gestação. Estes dados 

associam-se ao volume cardíaco final e melhoram a avaliação biométrica 

cardíaca.  

Atualmente preconiza-se uma avaliação fetal acurada para todas as 

gestações. Esta avaliação, especificamente para coração, inclui vários itens 

anteriormente citados, como posição, morfologia, tamanho e relação 

cardiotorácica, principalmente.  Os trabalhos que preconizavam as formas 
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estabelecidas de biometria cardíaca  foram realizados há cerca de 20 anos17,20 

e novos estudos não acompanharam a evolução tecnológica da 

ultrassonografia. Apenas dois pequenos trabalhos foram realizados na 

última década18, 19 sem acrescentar novidades importantes à metodologia.  

Acredita-se que a volumetria cardíaca possa objetivar a avaliação do 

tamanho cardíaco, melhorando a qualidade de rastreamento. Mais que isso, 

com a socialização e melhoria do acesso da população à avaliação 

morfológica fetal, a volumetria tridimensional (já reconhecido como 

método mais fiel de mensuração que o método bidimensional) possa 

agregar-se aos exames de qualidade em centros de referência. O método 

pode servir para avaliação de corações fetais suspeitos ou mesmo 

seguimento de casos de cardiomegalia instalada. 

Anormalidades de tamanho e crescimento cardíaco fetal podem 

ocorrer em uma gama de patologias. Estas alterações são particularmente 

importantes em casos de defeitos estruturais com lesões obstrutivas com 

dependência ductal, pois o tamanho cardíaco é subestimado e a maior 

repercussão ocorrerá ao nascimento. Neste sentido, a mensuração fornece 

dados objetivos importantes, que complementarão a avaliação anatômica e 

dopplerfluxométrica. Acredita-se que estes serão os casos selecionados 

para volumetria e que mais se beneficiarão dos resultados de nosso estudo.  

A popularização da ultrassonografia tridimensional deve melhorar a 

qualidade de assistência, aumentar o número de diagnósticos precoces e 

retirar o viés da avaliação subjetiva. Estes novos intervalos de referência 

foram construídos a partir de 303 fetos saudáveis e de nossa população, 

formando uma base de dados única, que deve contribuir para a melhoria da 

propedêutica fetal. 
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1. O método XI VOCALTM apresentou boa acurácia e boa 

reprodutibilidade em estudo in vitro, com ênfase para a secção em 10 

planos. O método XI VOCALTM apresentou maior confiabilidade 

frente aos demais métodos avaliados. 

 

2. O volume cardíaco fetal, aferido por meio da ultrassonografia 

tridimensional, utilizando o método XI VOCALTM, apresentou uma 

correlação estatística significante com a idade gestacional, 

possibilitando a construção de intervalos de referência entre 20 e 34 

semanas de gestação. 

 

3. O método apresentou alta reprodutibilidade intra e interobservadores 

(CCI > 0,90) para as medidas de volume cardíaco fetal. 
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Anexo 1. Carta de aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa da 

UNIFESP 
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Anexo 2 – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 

Projeto: “Avaliação ultrassonográfica do coração fetal pela técnica tridimensional 

XI VOCALTM”; 

Essas informações estão sendo fornecidas para sua participação voluntária neste 

estudo, que tem o objetivo de medir o volume do coração do bebê, com a aplicação da 

ultrassonografia tridimensional.  

Além disso, durante o exame o feto será avaliado detalhadamente, visando avaliar 

a normalidade dos seus órgãos. Será verificada a quantidade de líquido dentro do útero e 

as medidas que fornecerão o peso do bebê. 

Durante todo exame, que dura em média 20 minutos, a paciente estará deitada em 

um mesa de forma confortável. O exame é realizado através da barriga da gestante por 

meio de um aparelho que desliza sobre ela com o auxílio de gel, sendo portanto indolor. 

 Salientamos que o exame não prejudica de forma alguma a mãe ou o feto. 

Portanto, não existem contra-indicações. 

As informações obtidas serão analisadas em conjunto com outras pacientes, não 

sendo divulgada informação de nenhuma delas. Os dados serão utilizados somente para 

pesquisa. A paciente tem o direito de ser mantida atualizada sobre os resultados parciais 

do estudo. 

Em qualquer etapa do estudo, você terá acesso ao profissional responsável pela 

pesquisa para esclarecimento de eventuais dúvidas. O principal investigador é o Dr. 

Enoch Quinderé de Sá Barreto que pode ser encontrado no Setor de Medicina Fetal da 

Universidade Federal de São Paulo / UNIFESP. Se você tiver alguma consideração ou 

dúvida sobre a ética da pesquisa, entre em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa 

(CEP) – Rua Botucatu, 572 – 1º andar – cj 14, 5571-1062, FAX: 5539-7162 – E-mail: 

cepunifesp@epm.br 

 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. 
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Não há despesas adicionais para o participante em qualquer fase do estudo. 

Também não há compensação financeira relacionada à sua participação.  

Acredito ter sido suficientemente informado a respeito das informações que li ou 

que foram lidas para mim, descrevendo o estudo “Avaliação ultra-sonográfica do 

coração fetal pela técnica tridimensional Vocal XITM”. 

Eu discuti com o Dr. Enoch Quinderé de Sá Barreto 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. 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. 

 

_________________________________________  Data ___/___ /20__ 

Assinatura do paciente / Representante legal  

 

 

_________________________________________  Data ___ /___ /20__ 

Assinatura da testemunha   

     

 

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

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

 

___________________________________________ Data ___ / ___ / 20__ 

 

Pesquisador – Enoch Quinderé de Sá Barreto CRM 111.920 
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Anexo 3 – Protocolos de Pesquisa 

PROTOCOLO VOLUMETRIA CARDÍACA FETAL PELA 

TÉCNICA TRIDIMENSIONAL XI VOCALTM 

Data: ___/___/20___ 

Nome:     Idade:  

Endereço: 

Telefones: 

Raça:     

Gesta_____Para____Abortos____ 

Antecedentes Pessoais: 

 

Antecedentes Obstétricos: 

 

Medicações em uso: 

 

Idade gestacional: _______(US)  ______(DUM) 

Exame ultrassonográfico: 

Posição:    Situação: 

Placenta:    Grau: 

  

Índice de Líquido Amniótico: 

BDP___     CC___     CA___     Femur___ 

Peso (percentil)______(___) 

Observações: 

 

Volumetria XIVOCALTM 

Medida1: _____________   Medida2: _____________ 

 

_______________________ 

Operador 
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