
REVISÃO

Resumo Desde a última década, a restrição do crescimento fetal tem sido classificada 

em duas formas: de início precoce e tardio. Este último, em geral, tem início após 32 semanas e cursa com 

maior morbidade perinatal. Um grande desafio nos dias atuais consiste na diferenciação dos fetos pequenos 

constitucionais dos restritos de início tardio. Apesar do Doppler da artéria umbilical ser normal em ambos os 

casos, nas formas tardias de restrição de crescimento fetal, outros parâmetros podem estar associados a resultados 

perinatais adversos e à morbidade neurológica. Entre eles, destacam-se as alterações do Doppler da artéria 

cerebral média e a relação cérebro-placentária. Vários estudos foram publicados utilizando estes parâmetros 

no seguimento de fetos com restrição de crescimento fetal tardia, mas ainda as evidências não se mostram 

suficientes para a sua incorporação na prática clínica.

Abstract Since the last decade, fetal growth restriction has been classified in two 

ways: early or late beginning. The last one generally starts after 32 weeks and is followed by higher perinatal 

death rates. A great challenge nowadays consists in the differentiation of constitutional small fetuses from late 

growth restriction ones. Even though the Doppler of the umbilical artery is normal in both cases, in the late 

fetal growth restriction other parameters could be associated with adverse perinatal results and neurological 

morbidity. Among these, the most relevant are the alterations of the Doppler of the middle cerebral artery and 

the cerebroplacental ratio. Several studies have been published using these parameters in the follow-up of fetuses 

with late growth restriction, but the evidences are still not enough for their incorporation into clinical practice.
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Avaliação da artéria cerebral média 
na restrição do crescimento fetal de início tardio

Assessment of middle cerebral artery in late fetal growth restriction
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Introdução

A restrição de crescimento fetal (RCF), também denominada de 

crescimento intrauterino restrito (CIUR), é um termo que se refere à 

impossibilidade do feto de atingir seu potencial de crescimento por 

causas genéticas ou ambientais. O diagnóstico obstétrico provável de 

RCF é feito quando o peso fetal estimado (PFE) pela ultrassonografia 

obstétrica é inferior ao percentil 10 para a idade gestacional (IG). 

O pequeno para a IG (PIG) é um termo neonatal utilizado quando 

o peso do recém-nascido é inferior ao percentil 10 para a IG1 (D).

A restrição de crescimento é um importante problema na con-

dução do pré-natal, com alta morbidade e mortalidade perinatais. 

No Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da  Universidade 

de São Paulo (HC-FMUSP), a RCF apresenta mortalidade apro-

ximadamente oito vezes maior quando o percentil for menor que 

10 e cerca de 20 vezes mais elevada diante de percentil abaixo de 3. 

Além disso, relaciona-se a possíveis consequências na idade adulta, 

tais como maior risco de coronariopatia, hipercolesterolemia, infarto 

do miocárdio, hipertensão arterial e diabetes1 (D).

Desde a última década, a RCF tem sido classificada em duas 

formas: de início precoce e tardio. Essa definição é baseada na época 

de instalação, na associação com pré-eclâmpsia e no resultado do 

Doppler da artéria umbilical2 (B).

Na RCF de início precoce, há aumento da resistência da artéria 

umbilical e tendência à piora progressiva de outros parâmetros do 

Doppler, forte associação com pré-eclâmpsia e resultado perinatal 

adverso (óbito neonatal precoce, acidose de nascimento e Apgar 

menor que 7 no quinto minuto). Em geral, admite-se que a maior 

parte dos casos de RCF tardia tenha início após 32 semanas2 (B). 

O grupo de restritos tardios está normalmente associado à insu-

ficiência placentária menos grave, determinando que a adaptação 

cardiovascular não se estenda além da vasodilatação cerebral. Este 

grupo é mais prevalente e cursa com maior morbidade neonatal, 

tendo como principal característica o Doppler de artéria umbilical 

normal. Sendo assim, a diminuição do IP da artéria cerebral média 

(ACM) ou a relação cérebro-placentária (RCP) anormal podem ser 

marcadores mais sensíveis para a identificação da hipoxia neonatal 

em fetos com RCF de início tardio2,3 (B).

Um grande desafio nos dias atuais consiste em diferenciar os fetos 

pequenos constitucionais dos restritos de início tardio. Apesar do 

Doppler da artéria umbilical ser normal em ambos os casos, nas formas 

tardias de RCF, outros parâmetros podem estar associados a resultados 

perinatais adversos. Entre eles, como mencionado, destacam-se as 

alterações do Doppler da ACM e da RCP. Até 20% dos fetos suspeitos 

para RCF, após 32 semanas, apresentam diminuição da resistência 

no Doppler da ACM, sendo que tal alteração tem sido associada 

ao pior resultado perinatal4-6 (C,B,C) e às mudanças neurológicas 

no segundo ano de vida7 (B). A RCP mostrou maior sensibilidade 

para a detecção de hipóxia em relação a outros parâmetros, tanto 

em modelos animais quanto clínicos,  correlacionando-se melhor 

com o aumento da morbidade neonatal8,9 (B). Outros marcadores 

sugeridos para essa diferenciação seriam o Doppler da artéria uterina 

e o percentil de peso abaixo de 310 (D).

Diante do que foi exposto, fica evidente que a avaliação isolada 

da artéria umbilical é insuficiente para o diagnóstico e a condução 

dos casos de RCF de início tardio. O Doppler da ACM e a RCP tem 

sido apontado como o principal parâmetro para este diagnóstico, 

como será discutido.

Metodologia

Para a realização desta revisão, foram selecionados estudos rele-

vantes no período de 2000 a 2013, nos bancos de dados do PubMed, 

da Bireme e do Scopus, tendo como descritores e palavras-chave: 

“intrauterine growth restriction”, “fetal growth restriction”, “Doppler”, “fetal 

brain vasodilatation”, “middle cerebral artery” e “cerebroplacental ratio”.

Os artigos mais recentes e com maior relevância foram priori-

zados e selecionados para compor este estudo. Foram selecionados 

aqueles relacionados especificamente com o CIUR tardio e excluídos 

os artigos sobre RCF precoce. Um artigo relevante publicado em 

1992 foi incluído. A busca resultou num total de 20 investigações.

Discussão 

Estudos recentes sugerem que o risco de resultado perinatal 

adverso nos casos de RCF tardia pode ser melhor avaliado pelo 

Doppler cerebral fetal, já que o de artéria umbilical costuma não 

mostrar alterações. Alterações neurológicas anormais em crianças 

com este diagnóstico também têm sido relatadas11 (C).

Artéria cerebral média e resultados neurológicos 

anormais na restrição de crescimento fetal tardia

Arcangeli et al.12, em revisão sistemática e metanálise, de-

monstraram que a RCF tardia, definida por PFE inferior ao per-

centil 10 e Doppler da artéria umbilical normal, cursou com pior 

resultado neurocomportamental dessas crianças em comparação 

com  recém-nascidos adequados para a IG. Claramente, existe um 

subgrupo de maior risco que não pode ser identificado pelo Doppler 

da artéria umbilical, por isso a avaliação da perfusão cerebral desses 

fetos tem sido empregada com sucesso12 (A).

Geva et al.13, em 2006, afirmaram que o desenvolvimento da 

compreensão e coerência está diretamente ligado ao crescimento 

após avaliarem 123 crianças aos 9 anos com RCF tardia. Tais crianças 

mostraram dificuldades em executar funções, inflexibilidade, além de 
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problemas na linguagem e criatividade, o que indicam lesão no lobo 

frontal. Os autores postularam que mudanças cerebrais adaptativas 

que ocorreram no período fetal, destinadas a preservar o seu desen-

volvimento (processo poupador de cérebro – BSP), são consideradas 

favoráveis para a sobrevivência neonatal. No entanto, há evidências de 

que essas adaptações não são suficientes para compensar integralmente 

o cérebro, tendo sido detectada pequena redução, mas significativa, 

no quociente de inteligência, entre outras alterações13 (B).

As vias fisiopatológicas que levam ao déficit do desenvolvimento 

neurológico nos recém-nascidas com RCF ainda continuam pouco 

esclarecidas. O Doppler da artéria umbilical tem sido usado como 

referência para identificar estes fetos, mas ficou demostrado que a 

maioria dos casos de morbidade perinatal ocorreu sem que anor-

malidades fossem detectadas nos índices dopplervelocimétricos da 

artéria umbilical7 (B).

Eixarch et al.7 avaliaram o desenvolvimento neurológico de 

crianças aos dois anos de idade com RCF tardia e Doppler cerebral 

indicando vasodiltação. Aquelas que apresentaram alterações do 

índice de pulsatilidade (IP) da ACM (< percentil 5) cursaram com 

média menor nos testes de comunicação e resolução de problemas, 

ainda que apresentassem Doppler da artéria umbilical normal. 

Isso desafia o conceito de que a redistribuição cerebral fetal é um 

mecanismo totalmente protetor e sugere a avaliação da ACM como 

estratificador de risco para lesão cerebral7 (B). Na mesma linha de 

raciocínio, Oros et al. avaliaram recém-nascidos com 40 semanas de 

IG corrigida, e encontraram 20% desses com IP de ACM anormal. 

Essa associação teve pior resultado perinatal e risco aumentado de 

alteração neurocomportamental ao nascer e aos dois anos14 (B).

Artéria cerebral média e resultados perinatais anormais na restrição 

de crescimento fetal tardia

Severi et al.4 (C), em 2002, publicaram um estudo com o obje-

tivo de avaliar o Doppler de artéria uterina e de ACM nos casos de 

fetos suspeitos para RCF com Doppler umbilical normal no terceiro 

trimestre de gestação. Esses exames eram realizados no momento em 

que a ultrassonografia revelava peso estimado fetal abaixo do percentil 

10. Foram selecionadas 231 gestantes, e as variáveis estudadas incluí-

ram resultado perinatal adverso (óbito perinatal, morbidade grave) e 

cesariana de emergência por sofrimento fetal. O Doppler de artéria 

uterina e ACM anormais esteve associado ao risco aumentado para 

sofrimento fetal e cesárea de emergência. Quando ambos os exames 

estiveram alterados no mesmo momento, segundo os autores, o risco 

da cesárea de emergência era excessivamente elevado. Por isso, neste 

caso, recomendam o parto assim que a maturidade fetal for atingida.

Ghosh e Gudmundsson15 (B), em 2009, compararam o Doppler 

de artérias uterinas com o de umbilical para a predição de resultados 

adversos em gestações suspeitas de RCF. Foram avaliadas, prospec-

tivamente, 353 gestantes e os resultados analisados foram as taxas 

de cesariana, de partos prematuros e admissão do recém-nascido 

em Unidade de Terapia Intensiva (UTI) Neonatal. Os autores en-

contraram correlação significativa entre o Doppler umbilical e de 

artérias uterinas para resultado adverso na gestação. Um subgrupo 

de fetos pequenos com Doppler umbilical normal pode ser melhor 

identificado para resultados adversos quando apresenta alteração do 

Doppler das artérias uterinas.

Cruz-Martínez et al.16 (B), em 2011, avaliaram 210 fetos PIG 

e Doppler umbilical normal e 210 controles, pareados por IG. Es-

sas gestantes foram submetidas à dopplervelocimetria da ACM e sua 

relação com a artéria umbilical, com o objetivo de predizer o risco 

de parto cesárea, cesariana por sofrimento fetal e acidose neonatal. 

O Doppler da ACM anormal esteve associado com o maior risco para 

parto cesárea (67,7 versus 32,4%, p<0,001) e cesariana por sofrimento 

fetal (58,1 versus 24,0%, p<0,001). No subgrupo em que o Doppler 

cerebral fetal estava normal, a adoção da RCP pode distinguir dois 

grupos com riscos distintos para parto cesárea (51,4 versus 27,5%, 

p<0,01) e cesariana por sofrimento fetal (37,8 versus 20,4%, p=0,01). 

A vasodilatação da ACM também esteve associada ao aumento do risco 

de acidose neonatal (OR=9,0), como pode ser verificado na Tabela 1. 

Os autores concluíram que o Doppler cerebral pode identificar os fetos 

pequenos para a IG de maior risco para cesárea por sofrimento fetal e 

acidose neonatal. Essa ferramenta pode ser de auxílio na decisão pela 

indução de parto nos casos de RCF no termo16 (B).

Oros et al.3, em estudo longitudinal que avaliou casos de RCF 

tardia, encontraram Doppler de ACM anormal em cerca de 15% 

dos casos3 (B). Segundo os autores, a avaliação da ACM pode ser útil 

para prever o resultado perinatal adverso, de forma independente 

da artéria umbilical3,6,7 (B,C,B). Além disso, quando se opta pela 

indução do parto, este grupo de restritos tardios apresenta risco seis 

vezes maior de cesárea por sofrimento fetal e quatro vezes maior de 

acidose metabólica neonatal, em comparação ao grupo de restritos 

com ACM normal.

A razão entre a ACM e a artéria umbilical pode estar diminuída, 

mesmo quando o IP desses vasos ainda encontra-se normal8 (B). 

Estudos em animais demonstraram que a RCP correlaciona-se 

Tabela 1 - Razão de chances e intervalo de confiança de 95% para 
parto cesárea por sofrimento fetal e acidose neonatal, de acordo 
com o resultado do Doppler cerebral em relação ao Grupo Controle16

Cesárea por sofrimento fetal Acidose neonatal
OR IC95% OR IC95% 

Vasodilatação da ACM 18,0 2,84–750 9,0 1,25–395

Diminuição da RCP 10,3 3,22–52,8 5,0 1,06–46,9

ACM normal 5,1 2,37–12,7 2,0 0,62–7,46

RCP normal 5,6 2,13–18,6 2,0 0,43–12,4

OR: razão de chances; IC: intervalo de confiança; ACM: artéria cerebral média; RCP: relação 
cérebro-placentária.
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Leituras suplementares

melhor com a hipóxia. Na RCF tardia, cerca de 20% dos casos 

mostram RCP anormal antes do parto, apresentando maior sensi-

bilidade em relação à avaliação da ACM isoladamente11 (C). A taxa 

de resultados adversos, no entanto, parece ser menor em relação à 

alteração única da ACM16 (B).

O significado clínico da vasodilatação cerebral pode ser dife-

rente na RCF precoce e tardia. Nos restritos precoces, o risco de 

dano estrutural do cérebro é baixo. Entretanto, nos estágios mais 

avançados da deterioração, a vasodilatação cerebral está associada 

ao aumento da prevalência de hemorragia intraventricular e leu-

comalácia periventricular11 (C).

Protocolos atuais: artéria cerebral média na restrição de crescimento 

fetal tardia

O Colégio Americano de Ginecologia e Obstetrícia (ACOG) 

publicou seu guideline sobre RCF, em 2013. Não recomendou-se 

o Doppler de ACM para este seguimento por ainda não existirem 

evidências suficientes17 (B).

O Royal College of Obstetricians and Gynaecologists (RCOG), em 

seu guideline publicado também em 201318 (C), leva em conta o 

Doppler da ACM anormal (IP<quinto percentil) como fator de 

risco para acidose de nascimento, e recomenda seu uso para a defi-

nição de momento do parto. Para fetos com suspeita de RCF após 

32 semanas e Doppler anormal de artéria umbilical (IP>2 desvio 

padrão – DP) ou de ACM (IP<percentil 5), não recomenda-se parto 

com IG acima de 37 semanas. Naqueles fetos após 32 semanas 
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com Doppler umbilical normal, um obstetra mais experiente deve 

estar envolvido nesta decisão. Recomenda-se parto, nessa situação, 

preferencialmente com 37 semanas.

O guideline da Sociedade de Obstetrícia e Ginecologia do Canadá 

(SOGC), em suas recomendações sobre a RCF em 2013, considera 

o uso do Doppler da ACM para seguimento nos casos com artéria 

umbilical normal até 37 semanas19 (C).

O guideline publicado pela Sociedade Neozelandesa de Medicina 

Materno-Fetal sobre RCF após 34 semanas também utiliza o Doppler 

da ACM ou RCP como instrumento para a determinação da melhor 

IG para o parto. Nos casos de RCF com Doppler umbilical normal, 

recomenda-se resolução com 38 semanas, caso haja alteração do Doppler 

da ACM ou RCP. Se a dopplervelocimetria umbilical e cerebral não 

mostrar alterações, a gestação pode prosseguir até 40 semanas20 (C).

Conclusão

Ainda não se dispõe de uma forma de seguimento e conduta 

ideais para os casos de RCF de início tardio. Outros parâmetros têm 

sido descritos para o acompanhamento desses fetos e identificação 

do maior risco para resultados perinatais anormais e morbidade 

neurológica. O Doppler cerebral fetal pode desempenhar um papel 

importante nesse sentido, mas ainda as evidências não se mostram 

suficientes para sua incorporação na prática clínica. O desafio que 

se tem pela frente é possuir um método de avaliação fetal que, de 

fato, faça a diferença no atendimento a esses casos.


