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RESUMO 
 
 
FREITAS, Marta Alves de. Dopplervelocimetria da artéria oftálmica em gestantes 
pré-eclâmpticas com recém-nascidos portadores de restrição de crescimento. 
2015. 36 f. Tese (Doutorado) – Faculdade de Medicina de Botucatu, Universidade 
Estadual Paulista, Botucatu, 2015. 
 
 
Introdução: Dentre as síndromes hipertensivas que acometem a gestação, a pré-
eclâmpsia (PE) é a principal causa de mortalidade e morbidade materna a curto e 
longo prazo, e de complicações perinatais como prematuridade, restrição do 
crescimento e óbito. O exame de fundo de olho reflete as alterações decorrentes do 
vasoespasmo sistêmico, alteração básica na fisiopatologia da doença. O Doppler 
das artérias oftálmicas é um exame reprodutível e não invasivo, constituindo-se em 
um método objetivo que diferencia as formas de manifestação da hipertensão entre 
si, aprimora a compreensão da fisiopatologia da pré-eclâmpsia e identifica a 
gravidade da doença, diretamente relacionada com o comprometimento do sistema 
nervoso central. Objetivo: Identificar se existe relação entre as alterações 
verificadas no Doppler da artéria oftálmica de gestantes portadoras de PE e a 
ocorrência de restrição de crescimento fetal. Sujeitos e métodos: Realizou-se 
estudo de corte transversal em uma população de 75 gestantes com diagnóstico de 
PE, que tiveram a resolução da gestação no Hospital Regional do Gama – Distrito 
Federal e cujos recém-nascidos foram classificados de acordo com a adequação do 
peso para a idade gestacional (PIG - pequeno para a idade gestacional e não PIG), 
segundo a tabela de Lubchenco. O exame dopplervelocimétrico da artéria oftálmica 
foi realizado em equipamento Toshiba Nemio 17, com transdutor linear na 
frequência de 10 MHz, determinando-se os seguintes parâmetros: índice de 
resistência (IR), índice de pulsatilidade (IP), pico de velocidade sistólica (PVS), 
velocidade diastólica final (VDF) e razão entre picos de velocidade (RPV). A análise 
estatística foi realizada utilizando os métodos ANOVA e Qui-quadrado. Os 
resultados foram considerados estatisticamente significativos quando apresentaram 
valores de p <0,05. Resultados: A análise das características clínicas maternas, 
segundo a classificação dos recém-nascidos (Não PIG e PIG), mostrou que não 
houve diferença significativa em relação à idade materna (27,7+6,8 anos x 29,5+7,4 
anos), a primiparidade (48,2% x 50%) e a taxa de cesárea (84,7% x 100%). Não 
houve diferença significativa entre os grupos estudados (Não PIG e PIG) em relação 
aos valores do índice de resistência (0,69+0,08 x 0,70+0,08), índice de pulsatilidade 
(1,38+0,40 x 1,35+0,28), pico de velocidade diastólica (24,20+6,75 x 24,33+10,86) e 
pico de velocidade diastólica final (9,75+4,87 x 7,3+3,46). O valor do pico de 
velocidade sistólica (35,42+9,68 x 29,93+7,41) foi significativamente menor no grupo 
de recém-nascidos PIG e o valor da razão dos picos de velocidade diastólica e 
sistólica foi significativamente maior no grupo PIG. Conclusão: Entre os parâmetros 
determinados pela doppervelocimetria da artéria oftálmica o valor do pico de 
velocidade sistólica e a razão dos picos de velocidade diastólica e sistólica 
diferenciaram recém-nascidos Não PIG e PIG de gestantes portadoras de PE.  
 
 
Palavras-chave: Artéria oftálmica; Dopplervelocimetria; Pré-eclâmpsia; Restrição do 
crescimento fetal. 



 
 

ABSTRACT 
 
 
FREITAS, Marta Alves de. The ophthalmic artery Doppler velocimetry in 
preeclamptic women with newborns growth restricted infants. 2015. 36 f. Thesis 
(PhD) - Faculty of Medicine of Botucatu, Universidade Estadual Paulista, Botucatu, 
2015. 
 
 
Introduction: Among hypertensive disorders that affect pregnancy, preeclampsia 
(PE) is the leading cause of mortality in short and long-term maternal morbidity and 
also perinatal complications such as premature birth, growth restriction and death. 
The examination of eye reflects changes arising from systemic vasospasm, a basic 
change in the disease pathophysiology. The Doppler of ophthalmic arteries is a 
reproducible and noninvasive, thus becoming an objective method that sets the 
manifestations of hypertension among themselves, enhances the understanding of 
the preeclampsia pathophysiology and identifies the severity of the disease, directly 
related to the central nervous system compromising. Objective: To identify if there is 
a relationship between changes in the Doppler of the ophthalmic artery of pregnant 
women with PE and the occurrence of fetal growth restriction. Subjects and 
Methods: Across sectional study in a population of 75 pregnant women with a 
diagnosis of PE, who had pregnancy resolution at Regional Hospital of Gama - 
Federal District and whose newborns were classified according to their weight for 
gestational age (SGA - small for gestational age and not SGA) according to 
Lubchenco table. The dopplervelocimetry of the ophthalmic artery was performed in 
17 Nemio Toshiba equipment with linear transducer in the frequency of 10 MHz and, 
the following parameters were determined: resistance index (RI), pulsatility index 
(PI), systolic velocity peak(SVP), end-diastolic velocity (EDV) and velocity ratio peak 
(VRP). Statistical analyses were performed using ANOVA and Chi-square test. The 
results were considered statistically significant with p values <0.05. Results: Analysis 
of maternal clinical characteristics, according to the newborns classification (Not SGA 
and SGA), showed no significant difference in maternal age (27.7+6.8 years vs 
29.5+7, 4 years), parity (48.2% vs 50%) and the rate of cesarean delivery (84.7% vs 
100%). There was no significant difference between groups (not SGA and SGA) from 
the values of the resistance index (0.69+0.08 vs 0.70+0.08), pulsatility index 
(1.38+0.40 vs 1.35+0.28), diastolic velocity peak (24.20+6.75 vs 24.33+10.86) and 
late diastolic velocity peak (9.75+4.87 vs 7.39+3.46). The value of the systolic 
velocity peak (35.42+9.68 vs 29.93+7.41) was significantly lower in SGA infants 
group and the value of the ratio of diastolic and systolic velocity peaks (0.69+0.16 vs 
0.82+0.16) was significantly higher in SGA group. Conclusion: Among the 
parameters which were determined by the ophthalmic artery doppervelocimetry, the 
value of the systolic velocity peak and the ratio of diastolic and systolic velocity peaks 
differentiated newborns into not SGA and SGA of pregnant women with PE. 
 
 
Keywords: Ophthalmic artery; Doppler; Preeclampsia; Fetal growth restriction. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

Dentre as síndromes hipertensivas que acometem a gestação, a pré-

eclâmpsia (PE) é a principal causa de mortalidade (15-20% em países 

desenvolvidos) e morbidade materna a curto e longo prazo, óbito perinatal, 

prematuridade e restrição do crescimento fetal1-4. 

É uma das complicações clínicas mais comuns da gravidez, incidindo 

entre 2% e 5% das gestações5,6. Apresenta-se como uma doença sistêmica, 

caracterizada por múltiplas alterações no organismo materno7 e clinicamente 

identificada por hipertensão arterial e proteinúria, que se manifestam na segunda 

metade da gestação6,8. 

Os distúrbios hipertensivos da gestação acompanham-se com frequência 

de alterações do sistema visual, presentes entre 30% a 100% das pacientes com 

PE9. Defeitos do campo visual ou perda total da visão são decorrentes de 

hemorragia, edema ou descolamento da retina10. 

No cérebro, as principais lesões pós-morte descritas na eclâmpsia são 

hiperemia, anemia focal, trombose e hemorragia. A causa da convulsão na 

eclâmpsia ainda é incerta, porém acredita-se que dois mecanismos fisiopatológicos 

são importantes: encefalopatia hipertensiva com edema vasogênico e vasoespasmo 

cerebral grave. A imagem cerebral obtida por tomografia computadorizada e 

ressonância magnética mostra edema cerebral, hemorragia e infarto. Estudos com 

Doppler enfatizam o componente vasoespástico da patologia cerebral. Belfort et al.11 

mostraram, pela dopplervelocimetria transcranial da artéria cerebral média, que o 

cérebro da gestante com PE pode estar normalmente perfundido, com baixa ou alta 

perfusão. Ainda não está estabelecida qual a lesão ou lesões que determinam as 

manifestações clínicas da PE como os sinais de eclâmpsia iminente e a crise 

convulsiva. 

A placenta das mulheres com PE apresenta infartos, consequentes às 

lesões obstrutivas da circulação materna e ao processo de aterose aguda. Assim, o 

fluxo sanguíneo placentário fica reduzido, comprometendo a oferta de oxigênio e 

nutrientes ao concepto, o que determina hipóxia crônica e restrição do crescimento. 

Essa redução do fluxo uteroplacentário está comprovada pela 

dopplervelocimetria12,13. 
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A restrição do crescimento fetal (RCF) é uma complicação obstétrica 

frequente, presente em 7% a 15% das gestações e que se associa com aumento da 

morbimortalidade perinatal14. 

Apesar da utilização cada vez mais frequente dos métodos 

ultrassonográficos para identificação do crescimento fetal, somente 50% dos recém-

nascidos têm o diagnóstico do seu estado nutricional avaliado durante o pré-natal. 

Por isso, no período pós-natal faz-se necessário o uso de métodos que avaliem o 

crescimento fetal, destacando-se para este fim as curvas de crescimento intra-

uterino, que correlacionam o peso de nascimento e a idade gestacional. 

A mais tradicional curva de crescimento intra-uterino foi elaborada em 

1963, por Lubchenco et al.15, na forma de gráficos que identificam percentis para o 

peso de nascimento, o comprimento, o perímetro cefálico e a relação 

peso/comprimento. 

O baixo peso ao nascer (BPN) é definido ao nascimento pela aferição de 

peso menor ou igual a 2500g, sendo diferenciado em baixo peso (BP) quando o 

valor é maior que 1500g e menor que 2500g, muito baixo peso (MBP) quando maior 

que 1000g e menor ou igual a 1500g e extremo baixo peso (EBP) quando menor ou 

igual a 1000g16. 

Estima-se que nasçam por ano no Brasil cerca de 18 milhões de crianças 

com baixo peso. Apesar dessa cifra representar apenas 14% dos recém-nascidos é 

responsável por cerca de 60% a 80% das mortes neonatais17. 

A literatura identifica o BPN por meio da duração da gestação e da 

velocidade do crescimento fetal. Assim, o recém-nascido pode apresentar BPN por 

ser prematuro e/ou por ser pequeno para sua idade gestacional (PIG), como 

consequência de restrição de crescimento intra-uterino18. Esta restrição norteará o 

desenvolvimento do feto, pois, dependendo do momento e da duração do fator 

prejudicial que interfira com o crescimento fetal, a condição física ao nascimento, o 

crescimento pós-natal e o desenvolvimento subsequente serão diferentes19. 

A circulação orbital é composta por vasos arteriais que se originam da 

artéria oftálmica, sendo esta um ramo direto da carótida interna, responsável por 

grande parte da irrigação cerebral (Figura 1)20. 
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Figura 1 - Representação esquemática demonstrando as principais artérias (A) e 
veias (B) orbitais 

 
Fonte: MacKenzie et al.33 

 

A dopplervelocimetria colorida da circulação orbital é estudada há mais de 

vinte anos, quando foram descritos os padrões de normalidade dos vasos arteriais e 

venosos orbitais, demonstrando-se sua importância na investigação de doenças 

oculares e retrobulbares. 

O estudo desses vasos não ficou restrito à área da oftalmologia, pois Hata 

et al.21 utilizaram-se do método para análise da artéria oftálmica em gestantes com 

pré-eclâmpsia leve, verificando redução significativa dos índices de pulsatilidade da 

artéria oftálmica, contrariando a hipótese inicial de vasoconstrição no território 

ocular. Posteriormente, a literatura confirmou que, os vasos orbitais estão 

comprometidos em gestantes portadoras de hipertensão arterial, auxiliando no 

entendimento da fisiopatologia da pré-eclâmpsia22,23 e na diferenciação entre as 

formas de hipertensão arterial24. 

Segundo Barbosa et al.25, pela dopplervelocimetria a artéria oftálmica é 

identificada mais profundamente na face temporal da região retrobulbar, sendo 

possível visualizar o seu cruzamento anterior ao nervo óptico, prosseguindo 

medialmente em relação ao nervo em sua porção mais superficial. O registro da 

artéria pode ser feito em qualquer ponto do seu trajeto, onde se obtém o fluxo de 
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maior velocidade, com padrão dicrótico na fase de desaceleração, semelhante ao 

observado na artéria carótida interna (Figuras 2 e 3). 

 

Figura 2 - Onda de velocidade de fluxo da artéria oftálmica 

 

Fonte: material elaborado pelo autor 
 

Figura 3 - Onda de velocidade de fluxo da artéria oftálmica 

 
Fonte: material elaborado pelo autor 
 

 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-39842004000400013&lng=en&nrm=iso&tlng=pt#fig2#fig2
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Considerando-se os resultados de diferentes propedêuticas cerebrais, 

inclusive a dopplerfluxometria, a encefalopatia hipertensiva é reconhecida como 

modelo para as anormalidades observadas no sistema nervoso cerebral após a 

ocorrência de eclâmpsia, verificando-se falha da auto-regulação do fluxo cerebral. A 

explicação para esse fato está em duas teorias, a da vasodilatação forçada e a do 

vasoespasmo2,26. A primeira teoria sugere que, pelo aumento da pressão arterial 

ocorra inicialmente vasoconstrição cerebral, atingindo-se o limite máximo da auto-

regulação. Desencadeia-se assim a vasodilatação para manter o fluxo sanguíneo 

cerebral, desenvolvendo o edema intersticial subsequente. A segunda teoria só 

admite a vasoconstrição geral, com isquemia, edema citotóxico e infarto como 

resposta à hipertensão aguda grave2,11. 

A confirmação da teoria do hiperfluxo foi feita por Riskin-Mashah e 

Belfort27 que, comparando gestantes normotensas e portadoras de PE, pela 

insonação das artérias cerebral anterior e posterior, encontraram aumento da 

perfusão cerebral e diminuição no índice de resistência. 

Hata et al.21, por meio da dopplervelocimetria da artéria oftálmica de 

mulheres com PE, registraram diminuição significante dos índices de pulsatilidade, 

contrariando a hipótese inicial de vasoconstrição no território ocular. 

Também se observaram sinais de hiperfluxo e vasodilatação nos vasos 

do território orbital, tanto na artéria oftálmica, quanto na central da retina, quando 

comparadas com gestantes normais com portadoras de PE. Várias teorias procuram 

explicar esse fato, sendo que uma delas descreve o aumento do débito cardíaco 

acompanhado de vasodilatação sistêmica compensatória, como tentativa de manter 

a pressão arterial estável. Segundo Diniz e Sass28, com a progressão da doença 

ocorre elevação da resistência vascular e consequente vasoconstrição. 

As alterações no fluxo dos vasos orbitais caracterizam patologias e 

ampliam o entendimento dos diferentes comprometimentos vasculares. Em 

gestantes, portadoras de PE, estudos de dopplervelocimetria mostram que os vasos 

orbitais estão comprometidos, auxiliando no entendimento da fisiopatologia desta 

doença e na diferenciação entre as formas de hipertensão arterial3. 
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2 OBJETIVO 
 

Identificar se existe relação entre as alterações verificadas no Doppler da 

artéria oftálmica de gestantes portadoras de PE e a ocorrência de restrição de 

crescimento fetal. 
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3 SUJEITOS E MÉTODOS 
 

Foi realizado estudo de corte transversal em uma população de 75 

gestantes com diagnóstico de PE, que tiveram a resolução da gestação no Hospital 

Regional do Gama – Distrito Federal e cujos recém-nascidos foram identificados, 

pesados e classificados de acordo com a tabela de Lubchenco15. Assim, os recém-

nascidos foram estratificados em dois grupos: PIG (pequeno para a idade 

gestacional) e não PIG, segundo Lubchenco. 

Foram considerados critérios de exclusão quando identificada a 

concomitância de outras patologias maternas (cardiopatias, diabetes, lúpus 

eritematoso sistêmico, síndrome de anticorpo antifosfolípide), feto malformado e 

gemelaridade. 

 

3.1 Técnica do exame dopplervelocimétrico 
 

O exame dopplervelocimétrico foi realizado em equipamento Toshiba 

Nemio 17, com transdutor linear na frequência de 10 MHz. Foram avaliados os 

vasos orbitais do olho direito, com a paciente em decúbito dorsal e com o olho 

fechado. Após aplicação de gel o transdutor foi posicionado transversalmente sobre 

a pálpebra superior4 executando-se movimentos no sentido crânio-caudal, sem 

exercer pressão no olho da paciente, evitando assim alterações dos dados 

velocimétricos. Os seguintes parâmetros foram determinados: índice de resistência 

(IR), índice de pulsatilidade (IP), pico de velocidade sistólica (PVS), velocidade 

diastólica final (VDF) e razão entre picos de velocidade (RPV). 

Concomitante ao exame da artéria oftálmica foi realizada biometria fetal 

com determinação da presença ou não de RCF. Após o nascimento, o peso do 

recém-nascido foi determinado pelo neonatologista, que diagnosticou ou não o RCF, 

segundo a tabela de Lubchenco. 

 

3.2 Conceitos 

 

Para o presente estudo foram adotados os seguintes conceitos29: 

 Hipertensão arterial: pressão arterial sistólica ≥140 mmHg e/ou 

pressão arterial diastólica (5º. som de Korotkoff) ≥90 mmHg. 
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 Proteinúria: presença de proteínas em amostra de urina (≥ +) ou 

valor de proteínas em urina de 24hs ≥300 mg. 

 Pré-eclâmpsia: em gestante sem antecedente de hipertensão 

arterial, presença de hipertensão arterial na segunda metade da 

gestação associada a proteinúria. Quando a proteinúria era negativa, 

considerou-se também pré-eclâmpsia quando identificada iminência 

de eclâmpsia, eclâmpsia ou síndrome HELLP.  

 Pré-clâmpsia grave: quando estiverem presentes um ou mais dos 

seguintes critérios: valor da pressão arterial de pelo menos 160x110 

mmHg, proteinúria de 24 horas igual ou maior que 2g, valor de 

creatinina sérica igual ou maior que 1,2mg%, sinais e sintomas de 

eclâmpsia iminente, manifestação de crise convulsiva (eclampsia), 

ter quadro laboratorial compatível com síndrome HELLP, estar em 

oligúria (diurese inferior a 600mL/ 24 horas), apresentar edema 

agudo de pulmão ou presença de restrição de crescimento intra-

uterino. 

 

3.3 Comitê de Ética em Pesquisa 
 

O projeto 486/11 foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da 

Fundação de Ensino e Pesquisa em Ciências da Saúde – FEPECS - Brasília-DF. 

Todas as gestantes foram informadas sobre o estudo e, uma vez cientes 

concordaram em participar, assinando o termo de consentimento livre e esclarecido. 

 

3.4 Análise estatística 
 

Para a comparação das médias foi utilizado o método ANOVA e para a 

comparação das proporções foi utilizado o teste Qui-quadrado, com nível de 

significância de 5%. Os resultados foram considerados estatisticamente 

significativos quando apresentaram valores de p <0,05. 
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4 RESULTADOS 
 

A Tabela 1 mostra as características clínicas maternas segundo a 

classificação dos recém-nascidos (Não PIG e PIG) e verifica-se que não houve 

diferença significativa em relação à idade materna (27,7+6,8 anos x 29,5+7,4 anos), 

a primiparidade (48,2% x 50%) e a taxa de cesárea (84,7% x 100%). 

 
Tabela 1 - Caracterização da população estudada de acordo com a classificação dos recém-nascidos 
(Não PIG e PIG) 

 Classificação dos recém-nascidos 

Características da população  Não PIG 
(n = 62) 

PIG 
(n = 16) p  

 média ± dp média ± dp  

Idade materna (anos) 27,7± 6,8  29,5 ± 7,4 0,387 

Idade gestacional (semanas) 36,4 ± 3,3 33,6 ± 3,8 0,005 

 n (%) n (%)  

Primiparidade 27 (48,2) 6 (50,0) 0,580 

Prematuridade 24 (38,7) 13 (81,3) 0,003 

Via de parto – Cesárea 50 (84,7) 16 (100,0) 0,100 

PIG: pequeno para idade gestacional 
p< 0,05 

 

Na Tabela 2 encontram-se as médias e desvios padrão dos valores da 

dopplervelociometria da artéria oftálmica segundo a classificação dos recém-

nascidos em Não PIG e PIG. Não houve diferença significativa entre os grupos 

estudados quando foram avaliados os valores do índice de resistência (0,69+0,08 x 

0,70+0,08), índice de pulsatilidade (1,38+0,40 x 1,35+0,28), pico de velocidade 

diastólica (24,20+6,75 x 24,33+10,86) e pico de velocidade diastólica final 

(9,75+4,87 x 7,3+4,87). O valor do pico de velocidade sistólica (35,42+9,68 x 

29,93+7,41) foi significativamente menor no grupo de recém-nascidos PIG e o valor 

da razão dos picos de velocidade diastólica e sistólica foi significativamente maior no 

grupo PIG. 
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Tabela 2 - Média e desvio padrão dos valores dos índices, picos de velocidade e razão de picos da 
dopplervelocimetria da artéria oftálmica de acordo com a classificação dos recém-nascidos (Não PIG 
e PIG) 

 Classificação dos recém-nascidos 
Dopplervelocimetria 

artéria oftálmica 
Não PIG 
(n = 62) 

PIG 
(n = 16) p  

Indice de resistência 0,69 ± 0,08 0,70 ± 0,08 0,491 

Indice de pulsatilidade 1,38 ± 0,40 1,35 ± 0,28 0,774 

Pico de velocidade sistólica (PVS) 35,42 ± 9,68 a 29,93 ± 7,41 b 0,038 

Pico de velocidade diastólica (PVD) 24,20 ± 6,75 24,33 ± 10,86 0,961 

Pico de velocidade diastólica final   9,75 ± 4,87   7,39 ± 3,46 0,077 

Razão PVD:PVS   0,69 ± 0,16 a    0,82 ± 0,16 b 0,005 

p< 0,05 
* a  b 
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5 DISCUSSÃO 
 

O presente estudo verificou que, na população de gestantes analisada, 

dentre os parâmetros determinados pela dopplervelocimetria da artéria oftálmica 

apenas o pico de velocidade sistólica e a razão entre os picos de velocidade 

(PVD:PVS) identificaram diferença significativa entre recém-nascidos Não PIG e 

PIG. As mães de recém-nascidos PIG apresentam menor valor do PVS e maior 

razão PVD:PVS. Esse resultado confirma o predomínio de vasodilatação da artéria 

oftálmica no grupo de gestantes pré-eclâmpticas que tiveram recém-nascidos PIG. 

Portanto, esse vaso tem comportamento oposto ao comportamento clássico - estado 

de vasoconstrição, verificado nos outros vasos de gestantes com pré-eclâmpsia. 

Na literatura obstétrica os estudos de dopplervelocimetria revelam novos 

conhecimentos sobre os efeitos da gestação, normal e patológica, nos vasos 

orbitais. Assim, durante a gestação normal11,21,22,30-37 ou de mulheres portadoras de 

PE3,10,11,21,30,33,34,36,38-40 foram determinados vários índices dopplervelocimétricos de 

artérias como a oftálmica, a central da retina e a ciliar posterior. 

Na pré-eclâmpsia observa-se queda do IP e elevação do PVD34,38, que a 

onda de velocidade tem padrão dicrótico e que, quanto maior a onda de velocidade 

diastólica após a incisura protodiastólica maior a razão de picos de velocidade3. 

Dadas as similaridades embriológicas, anatômicas e funcionais entre os 

vasos intracranianos de pequeno calibre e as artérias orbitais, a análise 

dopplervelocimétrica dos vasos orbitais passou a ser modelo para se inferir sobre as 

condições da circulação intracraniana2,3,21,25,28. Segundo Belfort et al.32, na gestação 

normal, os índices dopplervelocimétricos das artérias oftálmica e central da retina 

diferem dos índices da artéria cerebral média, sugerindo que vasos mais calibrosos 

comportam-se diferentemente que os de menor calibre. Segundo Diniz et al.22, por 

ser ramo direto da artéria carótida interna, a artéria oftálmica tem similaridade 

embriológica, anatômica e funcional com as artérias cerebrais de pequeno calibre, 

de difícil acesso aos exames de imagem não invasivos, podendo refletir as 

alterações presentes nesses vasos. 

Em mulheres com PE, a redução do valor de IP e o aumento da 

velocidade média na artéria oftálmica sugerem queda da resistência vascular ou 

hiperperfusão, no mínimo nos vasos orbitais. Diminuição da resistência vascular 
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orbital e aumento da perfusão orbital são mais evidentes na presença de fotofobia e 

edema de retina36. 

Belfort et al.11 e Kyle et al.41 verificaram que, na gestação o aumento da 

pressão arterial média resulta em redução do IR e sugerem que dentro da variação 

da autoregulação, aumentar a pressão sanguínea causa redução na resistência das 

circulações cerebral e orbital. Esse achado seria uma resposta reflexa incomum, 

uma vez que a autoregulação mantém o fluxo sanguíneo cerebral constante dentro 

de uma variação da pressão arterial média entre 60 mmHg e 150 mmHg42. A 

explicação para a queda da resistência cerebral seria que o aumento da pressão 

arterial média abre outros leitos vasculares e tende a formar shunts ao longo da 

circulação cerebral, induzindo vasodilatação reguladora para manter o fluxo 

sanguíneo cerebral11. 

Segundo Belfort et al.11, dois modelos podem explicar o aumento dos 

índices de resistência das artérias oftálmica e central da retina que acompanham o 

aumento da pressão arterial média, e também a falta de alteração do índice de 

resistência da artéria cerebral média observados em mulheres com PE. O primeiro 

fundamenta-se na alteração do metabolismo, tanto da prostaciclina como do óxido 

nítrico, observados na PE, existindo ainda evidências que o sistema nervoso 

simpático está superativado nessa situação43. Neste modelo, as artérias central da 

retina e oftálmica respondem aos efeitos da PE com vasoespasmo em limiares 

inferiores aos da artéria cerebral média. Portanto, por esse modelo a artéria cerebral 

média continua a atuar normalmente dentro de uma variação da pressão sanguínea 

em que a autoregulação é funcional. O segundo modelo fundamenta-se na 

suposição que altas pressões arteriais médias das artérias central da retina e 

oftálmica atuam normalmente para proteger suas circulações distais do aumento da 

pressão sanguínea e do risco de superperfusão. Portanto, a artéria cerebral média 

falha em manter essa função, expondo sua circulação distal a superperfusão, 

causando lesão vascular. 

Segundo Mihu et al.33, a queda dos valores do índice de pulsatilidade e o 

aumento da velocidade média na artéria oftálmica de mulheres com PE sugerem um 

processo de hiperperfusão e de queda da resistência vascular não apenas em nível 

de vasos orbitais, mas também do sistema nervoso central. Portanto, o Doppler da 

artéria oftálmica poderia ser um método rastreador de comprometimento do sistema 
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nervoso central, ainda na fase assintomática. Trabalhos nesse sentido poderiam 

antever situações de risco para eclâmpsia iminente ou eclampsia e oferecer novas 

perspectivas em relação à compreensão da fisiopatologia, ao diagnóstico e a 

quantificação da gravidade da PE. Pelo presente trabalho também poderia ser um 

método rastreador de fetos PIG. 

Na gestação normal, MacKenzie et al.33 determinaram, pela 

dopplervelocimetria, nas artérias oftálmica e central da retina, os valores da relação 

sístole/diástole (S/D), do índice de pulsatilidade (IP) e do índice de resistência (IR). 

Na artéria central da retina todos esses índices mostraram correlação negativa com 

a idade gestacional, o mesmo ocorrendo para o S/D e o IR da artéria oftálmica. 

Posteriormente esses autores verificaram que a velocidade de fluxo diastólico final 

nessas duas artérias aumentou com a idade gestacional e que o pico da velocidade 

sistólica manteve-se constante em relação à idade gestacional. Esses achados 

foram confirmados por Belfort et al.32 e por West et al.35. 

Em mulheres com PE, a redução do valor de IP e o aumento da 

velocidade média na artéria oftálmica sugerem queda da resistência vascular ou 

hiperperfusão, no mínimo nos vasos orbitais. Diminuição da resistência vascular 

orbital e aumento da perfusão orbital são mais evidentes na presença de fotofobia e 

edema de retina36. 

A queda dos valores do índice de pulsatilidade e o aumento da velocidade 

média na artéria oftálmica de mulheres com PE sugerem um processo de 

hiperperfusão e de queda da resistência vascular não apenas em nível de vasos 

orbitais, mas também do sistema nervoso central40. Portanto, o Doppler da artéria 

oftálmica poderia ser um método rastreador de comprometimento do sistema 

nervoso central, ainda na fase assintomática. Trabalhos nesse sentido poderiam 

antever situações de risco para eclâmpsia iminente ou eclâmpsia. 

O Doppler colorido é um método valioso na detecção de informações 

hemodinâmicas dos vasos centrais da região retrobulbar (artérias oftálmica, central 

da retina, carótida interna) e complementa o diagnóstico de alterações oculares44. 

Assim, a análise dopplervelocimétrica dos vasos orbitais vem se valorizando em 

abordagens obstétricas e sua aplicabilidade é de grande importância por ser método 

não invasivo. 
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Segundo Mihu et al.40, a avaliação do fluxo da artéria oftálmica pelo 

Doppler pode oferecer novas perspectivas em relação a compreensão da 

fisiopatologia, ao diagnóstico e a quantificação da gravidade da PE. Pelo presente 

trabalho essa abordagem também pode ser útil na identificação de fetos PIG em 

gestações de mulheres com pré-eclâmpsia. 
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6 CONCLUSÃO 
 

Entre os parâmetros determinados pela dopplervelocimetria da artéria 

oftálmica o valor do pico de velocidade sistólica e a razão dos picos de velocidade 

diastólica e sistólica diferenciaram recém-nascidos Não PIG e PIG de gestantes 

portadoras de pré-eclâmpsia. 
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ANEXO A - Termo de Consentimento Livre e Esclarecido – TCLE 
 

A Senhora está sendo convidada a participar do projeto Dopplervelocimetria da 
artéria oftálmica em gestantes hipertensas com recém-nascidos portadores de 
crescimento intra-uterino restrito. O nosso objetivo é melhorar o atendimento às 
gestantes grávidas com Doença Hipertensiva Específica da Gestação (DHEG). 
Pretendemos realizar um exame de ultra-sonografia nos olhos destas pacientes, 
visando identificar fatores de risco de complicações decorrentes da DHEG e 
relacionar o peso fetal com essas possíveis complicações. A senhora receberá todos 
os esclarecimentos necessários antes e no decorrer da pesquisa e lhe asseguramos 
que seu nome não aparecerá sendo mantido o mais rigoroso sigilo através da 
omissão total de quaisquer informações que permitam identificá-la. 
A sua participação será através de uma entrevista seguida de um exame de ultra-
sonografia no setor de gestação de alto risco no Hospital Regional do Gama na data 
combinada com auxílio de um Médico do Setor; Após o parto, será colhido o valor do 
peso do RN. Não existe um tempo pré-determinado para realização da entrevista e 
exame. Informamos que a senhora pode se recusar a responder qualquer questão 
que lhe traga constrangimento, podendo desistir de participar da pesquisa em 
qualquer momento sem nenhum prejuízo para a senhora. 
Os resultados da pesquisa serão divulgados aqui no Setor de Gestação de Alto 
Risco e para todo o Hospital Regional do Gama, podendo inclusive ser publicados 
posteriormente. Os dados e materiais utilizados na pesquisa ficarão sobre a guarda 
do Setor de Gestação de Alto Risco. A Pesquisa se utilizará também do prontuário 
no que se refere a verificação do peso do RN. 
Se você tiver qualquer pergunta em relação à pesquisa, por favor telefone para o 
Dra. Marta Alves de Freitas, no Setor de Gestação de Alto Risco/HRG, no telefone 
3385 9717, às terças e quartas feiras, pela manhã. 
Este documento foi elaborado em duas vias, uma ficará com o pesquisador 
responsável e a outra com o sujeito da pesquisa. 
Nome/assinatura:_______________________________________________ 
Esposo, nome e assinatura 
Médico Responsável, nome e 
assinatura:______________________________________________________ 
Brasília, ___ de ____de 20___ 
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ANEXO B - Parecer do Comitê de Ética em Pesquisa / SES-DF-Fepecs 
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ANEXO C - Emenda a Projeto 
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ANEXO D – Questionário da Pesquisa 
 

                                     ARTERIA OFTALMICA

IR IP PVS1 PVD PVDF RPV

OD 1

OD 2

OD 3

Soma

MED OD

DATA NASCIMENTO: 

TELEFONE:  

G             P            A   

Dopplervelocimetria da artéria oftálmica em gestantes hipertensas com recém-
nascidos portadores de crescimento intra-uterino restrito

End - 

Nome-

OBSERVAÇOES:  

DUM:  

DATA-        /       /    

 Antes do Parto

EXAME         SEMANA 

Peso RN -                    parto(  )  cesaria(  )  dia - 

PROTEINURIA:

 


