
1.1. Artigo 2 

 
 Artigo Original Artigo Original Artigo Original Artigo Original    

 

VALIDAÇÃO DA CURVA DE ALTURA UTERINA POR IDADE GESTACIONAL VALIDAÇÃO DA CURVA DE ALTURA UTERINA POR IDADE GESTACIONAL VALIDAÇÃO DA CURVA DE ALTURA UTERINA POR IDADE GESTACIONAL VALIDAÇÃO DA CURVA DE ALTURA UTERINA POR IDADE GESTACIONAL 

PARA O DIAGNÓSTICO DE DESVIOS DO CRESCIMENTO FETALPARA O DIAGNÓSTICO DE DESVIOS DO CRESCIMENTO FETALPARA O DIAGNÓSTICO DE DESVIOS DO CRESCIMENTO FETALPARA O DIAGNÓSTICO DE DESVIOS DO CRESCIMENTO FETAL    

Validity of uterine height curve according to gestational age for the diagnosis of 

fetal growth deviances 

 

 

DJACYR MAGNA CABRAL FREIRE 1 

JOSÉ GUILHERME CECATTI 2 

CLÁUDIO SÉRGIO MEDEIROS PAIVA 3 

 

1. Escola Técnica em Saúde da Universidade Federal da Paraíba, João Pessoa, PB 

2. Departamento de Tocoginecologia da Faculdade de Ciências Médicas da 

Universidade Estadual de Campinas, Campinas-SP 

3. Departamento Materno-Infantil da Universidade Federal da Paraíba, João Pessoa, PB. 

 

Running title: Curva de altura uterina na restrição do crescimento fetal 

 

Endereço para correspondência: 

José Guilherme Cecatti 

DTG/CAISM, UNICAMP 

Campinas, SP, Brasil 

Fone: 19-37889482 

E-mail: cecatti@unicamp.br 

 

Não há conflito de interesse. 



RESUMO 

OBJETIVO. Validar a curva de Altura Uterina (AU) por idade gestacional construída por 

Freire et al. em uma amostra de gestantes de João Pessoa, PB, para rastrear os 

desvios do crescimento fetal e comparar o desempenho da curva validada com a curva 

padronizada pelo Ministério da Saúde. 

MÉTODO. Estudo observacional, de validação de método diagnóstico. Foram incluídas 

753 gestantes com idade gestacional igual ou maior a 27 semanas confirmada por ultra-

sonografia realizada até 22 semanas. A altura uterina foi medida conforme a técnica 

padronizada pelo Ministério da Saúde. O peso fetal estimado (PFE) foi determinado 

pela ultra-sonografia, utilizando-se como padrão-ouro a curva de Cecatti et al. Para uma 

subamostra de 122 casos, em que o peso neonatal foi obtido até sete dias após o PFE, 

a classificação da AU foi confrontada com a curva de peso neonatal de Lubchenco 

como padrão-ouro. Foram calculados a sensibilidade, a especificidade, os valores 

preditivos positivo e negativo. Para comparar o desempenho da sensibilidade, foi 

utilizado o teste do χ2 de McNemar. 

RESULTADO. Para detecção de PIG, a sensibilidade da curva de Freire et al foi 51,6% 

com a curva de PFE como padrão-ouro e 85,7% com a curva de Lubchenco, enquanto 

que a sensibilidade da curva do Ministério da Saúde foi respectivamente 12,5% e 

42,9%, significativamente menores. 

CONCLUSÃO. O desempenho diagnóstico na detecção de fetos PIG da curva Freire et al 

foi significativamente melhor que o da curva do Ministério da Saúde.  

 

UNITERMOS: altura uterina; crescimento fetal; peso fetal; restrição de crescimento. 
 
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SUMMARY  

VALIDITY OF UTERINE HEIGHT CURVE ACCORDING TO GESTATIONAL AGE FOR THE 

DIAGNOSIS OF FETAL GROWTH DEVIANCES 

OBJECTIVES. To validate the curve of fundal height (FH) according to gestational age 

built by Freire et al. in a sample of pregnant women from João Pessoa, PB, for the 

screening of fetal growth deviances and to compare the performance of the curve 

validated with the pattern curve adopted by the Ministry of Health. 

METHODS. This is an observational study of validity of diagnostic test. A total of 753 

pregnant women with gestational age above 27 weeks confirmed by ultrasound exam 

performed until 22 weeks were included. The fundal height was measured according to 

the technique standardized by the Ministry of Health. The estimated fetal weight (EFW) 

was calculated by ultrasound, using the curve of Cecatti et al. as the gold standard. For 

a sub-sample of 122 cases, whose neonatal weights were obtained until seven days 

after the estimation of EFW, the classification of FH was confronted with the curve of 

neonatal weight by Lubchenco as gold standard. The sensitivity, specificity, positive and 

negative predictive values were calculated. For comparing the performance of sensitivity 

between both curves of FH, the McNemar χ2 test was used. 

RESULTS. The sensitivity of the curve of Freire et al for detecting Small for Gestational 

Age (SGA) fetuses was 51,6% with the curve of EFW as gold standard and 85,7% with 

the curve of Lubchenco, while the sensitivities of the curve of FH of the Ministry of 

Health were significantly lower, respectively 12,5% and 42,9%. 

CONCLUSIONS. The diagnostic performance of the curve of Freire et al for detecting SGA 

fetuses was significantly better than that of the curve of the Ministry of Health.  

 

UNITERMS: fundal height; fetal growth; fetal weight; growth restriction. 
 



INTRODUÇÃO  

A medida seriada da altura uterina (AU) no decorrer da gestação representa o 

principal recurso clínico de avaliação do crescimento fetal, como também para identificar 

outras complicações na gravidez ¹. As medidas da AU também podem ser usadas na 

identificação de erros na estimativa da idade da gestação (IG), baseada na data da 

última menstruação (DUM). Trata-se de um recurso clínico factível e barato, porém não 

adequadamente valorizado na rotina de pré-natal.  Os estudos de Belizán enfatizam que o 

acompanhamento seriado do crescimento fetal através da medida da altura uterina, 

realizado com rigor metodológico, pelo mesmo examinador e cotejado em uma curva-

padrão, construída baseada em uma população com características afins, melhora 

significativamente a capacidade preditiva do método na detecção das anomalias do 

crescimento fetal ². Assim, a utilização durante a assistência pré-natal de curvas de 

altura uterina em função da idade gestacional para rastrear desvios de crescimento fetal 

pode contribuir também para reduzir a morbidade e mortalidade fetal ³. 

No Brasil, a curva de normalidade de crescimento da altura uterina para a idade 

gestacional padronizada pelo Ministério da Saúde para rastrear os desvios de crescimento 

fetal é uma curva de origem uruguaia, elaborada com os dados do estudo de Fescina et 

al.4, sendo considerados limites de normalidade para o crescimento uterino, 

respectivamente, o percentil 10, para o limite inferior, e o percentil 90, para o limite 

superior 1. No entanto, vários estudos têm demonstrado discrepância entre as curvas de 

AU apresentadas na literatura quando aplicadas em populações diferentes das que 

foram parâmetro para sua construção, entre eles estão Martinelli et al. 5 em São Paulo, 

Freitas et al. 6 em Brasília e Pommier et al. 7 no México. As diferenças observadas foram 

explicadas não apenas pelo caráter regional das diferentes curvas, mas também por 

fatores como a técnica de medição e o nível de risco dos grupos estudados. 



No Brasil, são poucos os estudos que relacionam uma curva de crescimento do 

útero com a idade gestacional 5, 6, 8. Estes estudos não foram uniformes em relação ao 

método empregado, diferindo entre si por vários aspectos: forma de acompanhamento 

das gestantes, avaliação do peso de nascimento, cálculo da idade gestacional e número 

de examinadores. A relação entre a AU e a IG pode fornecer subsídios para o 

diagnóstico clinico de suspeita de desvio de crescimento fetal, porém tem mostrado 

grande variação de sensibilidade (27 a 85%), especificidade (80 a 93%) e valor preditivo 

positivo (27 a 50%) 9. Apesar de não se dispor ainda de um teste fiel para a 

identificação de alterações de crescimento fetal, durante a evolução da gestação, os 

métodos clínicos e ultra-sonográficos, se utilizados em conjunto, aumentam a possibilidade 

de se efetuar corretamente esse diagnóstico 5. 

No entanto, por ser procedimento simples, não-invasivo e de baixo custo, esta 

técnica pode assumir ainda maior importância em paises em desenvolvimento, onde 

recursos tecnológicos mais sofisticados para avaliar o crescimento fetal podem ser 

escassos ou mesmo estar ausentes. Além disso, com a identificação cada vez mais 

freqüente de gestações de alto risco, o conhecimento da IG torna-se indispensável nas 

decisões clínicas, tanto para intervenções diagnósticas como terapêuticas. 

Em se tratando de meios diagnósticos para restrição do crescimento intra-

uterino (RCIU), o peso ao nascimento é apenas uma medida final cuja avaliação não 

permite nenhum tipo de intervenção para alterar o ganho de peso fetal ainda durante a 

gravidez 10, 11. Por outro lado, a estimativa de peso fetal pela ultra-sonografia. pode fornecer 

subsídios para o diagnóstico de condições maternas e fetais que estejam prejudicando 

o desenvolvimento do potencial intrínseco do crescimento do feto 10, 11. 

Embora de utilidade clínica no rastreamento da RCIU, vários questionamentos 

existem pelo fato de muitos estudos terem demonstrado discrepância no desempenho entre 

as curvas de AU apresentadas na literatura quando aplicadas em populações diferentes 



das que foram parâmetro para sua construção 12.  Freire et al. 12 demonstraram que a curva 

de crescimento de AU construída com dados de gestantes atendidas na rede pública de João 

Pessoa, PB, difere significativamente da curva adotada pelo MS (curva de Fescina et al. 4) 

como padrão de normalidade para população brasileira. Provavelmente estas diferenças 

podem ser explicadas pelas diferenças metodológicas utilizadas na construção das duas 

curvas, como também pela diversidade étnica entre as respectivas populações, além das 

condições sócio-econômicas e nutricionais próprias de cada região. 

Assim sendo, a demonstração de que existe diferença estatisticamente significante 

entre as duas curvas permite supor que também tenham diferentes desempenhos na 

identificação de crescimento fetal normal e na detecção de seus desvios. O ponto de corte 

mais baixo na curva do MS melhora sua especificidade, porém à custa de diminuição de sua 

sensibilidade 12. Portanto, como uma das principais aplicações práticas da medida da AU na 

assistência pré-natal é justamente como método de rastreamento dos desvios do 

crescimento fetal 1, a sua eficiência pode não estar maximizada, uma vez que alguns casos 

de restrição do crescimento fetal podem não estar sendo adequadamente rastreados 12. 

Assim, este estudo tem como objetivo validar a curva de crescimento de AU 

construída por Freire et al. 12 como padrão de normalidade para uma amostra de 

gestantes de João Pessoa, PB, para rastrear os desvios do crescimento fetal e comparar o 

desempenho da curva validada com a curva padronizada pelo Ministério da Saúde.  

 

MATERIAL E MÉTODO 

Trata-se de um estudo observacional, de validação diagnóstica da curva de 

crescimento de altura uterina para idade gestacional elaborada por Freire et al. 12, para 

rastrear os desvios do crescimento fetal. O estudo foi realizado na cidade de João 

Pessoa, PB, no Hospital Universitário Lauro Wanderley, da Universidade Federal da 

Paraíba e no Instituto e Maternidade Cândida Vargas, no período de março a novembro de 



2005. A escolha dos serviços deu-se segundo três critérios: ser referência na assistência pré-

natal da rede pública do município, ter maior demanda e ter maior adesão das gestantes ao 

serviço. A população do estudo foi constituída pelas gestantes atendidas nos setores de 

ultra-sonografia destes serviços. Para o cálculo do tamanho da amostra, considerou-se 

que a prevalência de restrição de crescimento intra-uterino na população do estudo era de 

12% 1. Assumiu-se que a sensibilidade da medida da AU na detecção real de RCIU na 

amostra seria de 80%, com um erro amostral de 9,2% e um erro tipo I de 0,05. O tamanho 

da amostra foi estimado em 750 gestantes. Foi selecionada uma amostra não-aleatória de 

753 gestantes alocadas de acordo com a livre demanda de cada serviço pré-natal. 

Foram incluídas na amostra as gestantes que preencheram os seguintes critérios 

de inclusão: IG maior ou igual a 27 semanas, data da última menstruação (DUM) 

conhecida e sem dúvidas, IG confirmada por uma ultra-sonografia realizada até 22 

semanas e não discordando em mais de uma semana com a IG determinada pela DUM. 

Foram excluídas da amostra aquelas gestantes que apresentaram gravidez gemelar, óbito 

fetal, anencefalia ou outras malformações que impossibilitaram a determinação do peso 

fetal e do índice de líquido amniótico pela USG. Foram consideradas no estudo as variáveis 

contínuas: altura uterina (AU), idade gestacional (IG), peso fetal estimado (PFE), peso 

neonatal (PN), e a variável categórica desvio do crescimento fetal (categorizada em Pequeno 

quando a medida estava abaixo do percentil 10 da respectiva curva, Grande quando 

acima do percentil 90, e Adequado quando entre o percentil 10 e 90). Para 

caracterização da amostra foram coletados os dados das seguintes variáveis de controle: 

idade, estatura e peso (para o cálculo do índice de massa corpóreo – IMC, classificado 

por valores de referência para cada idade gestacional, segundo Atalah et al. 13), fenótipo 

racial predominante (branca, negra, parda, outras), número de gestações, paridade, 

antecedente de cesárea, antecedente de aborto e hábito de fumar. 



A altura uterina foi medida, com o uso de uma fita métrica flexível e inelástica, 

entre a borda superior da sínfise púbica e o fundo uterino, após corrigida a dextrotorção 

uterina, conforme técnica padronizada 1, 12, por um único profissional treinado. A Idade 

gestacional (IG) foi calculada em semanas completas e o Peso fetal estimado (PFE) foi 

determinado pela ultra-sonografia utilizando-se da fórmula de Hadlock et al. 14, conforme 

descrito por Cecatti et al. 10, utilizando o cálculo automático realizado pelo software do 

aparelho de USG. O padrão-ouro adotado para classificar o peso fetal estimado foi uma 

modificação da curva dos valores normais de peso fetal estimado por ultra-sonografia 

segundo a idade gestacional, elaborada por Cecatti et al. 10, utilizando ajustes polinomiais de 

terceiro grau para o cálculo dos percentis 15, devido à alta correlação linear encontrada 

entre as medidas do PFE e o peso neonatal 11. 

A medida da AU foi feita na sala de USG com a demanda livre de gestantes 

que foram encaminhadas pelos serviços de assistência pré-natal para realizarem exame 

ultra-sonográfico, de acordo com os protocolos de rotina de cada serviço. As 

informações foram registradas pelo examinador em formulário específico. Os exames 

ultra-sonográficos foram realizados com os equipamentos GE® VOLUSON 730 PRO e 

GE® LOGIC 500, ambos com sonda convexa multifreqüencial de 2,5-5,0 MHz, 

adotando-se os procedimentos habituais da rotina do setor. Foi emitido o laudo 

ecográfico segundo o protocolo do setor. 

Para os procedimentos de análise, inicialmente a caracterização da população 

amostral foi feita pela distribuição das variáveis de controle. A seguir os valores de AU e 

de PFE para cada gestante participante do estudo foram plotados nos respectivos 

gráficos de AU ou PFE em função da idade gestacional, e comparados com os 

respectivos pontos de corte dos padrões utilizados. Para a validação da curva de 

crescimento de AU de Freire et al., foram calculados a sensibilidade, a especificidade, 

os valores preditivos positivo e negativo no rastreamento dos desvios de crescimento 



fetal, tendo como padrão-ouro do diagnóstico de PIG ou GIG a classificação do PFE 

pela curva dos valores normais de peso fetal estimado por ultra-sonografia segundo a 

idade gestacional elaborada por Cecatti et al. 10. O mesmo procedimento foi então 

realizado também com a classificação da AU pela curva do Ministério da Saúde e, para 

comparar o desempenho da sensibilidade, foi utilizado o teste do χ2 de McNemar para 

amostras não-independentes com correção de Yates. 

Para uma subamostra de 122 casos em que a medida da altura uterina foi 

realizada até no máximo sete dias antes do parto e para os quais estava disponível o 

peso neonatal, a classificação da altura uterina foi confrontada com aquela do peso 

neonatal, utilizando a curva de Lubchenco 16 como padrão-ouro. O desempenho da altura 

uterina para o diagnóstico de desvios do crescimento fetal assim obtido foi também 

comparado com aquele da utilização da curva de AU padronizada pelo Ministério da Saúde. 

Adotou-se o nível de significância de 5% (α = 0,05). Para os cálculos estatísticos foram 

utilizados os softwares EPI-INFO 2000 e Excel. O projeto do estudo foi previamente 

aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa das instituições envolvidas. 

 

RESULTADOS 

Foram incluídas no estudo 753 mulheres com idade variando de 13 a 45 anos, 

com uma média de 26,5 anos. O fenótipo racial predominante foi a cor branca (46,6%), o 

índice de massa corporal das mulheres estudadas variou entre 18,9 kg/m2 a 7,8 kg/m2 com 

média de 27 kg/m2. Quanto ao hábito de fumar, a maioria não era tabagista (97,6%). A 

Tabela 1 mostra que, com relação às características obstétricas, 47,5% das gestantes 

eram primigestas, 50,0% eram nulíparas e 17,2% tinham antecedentes de cesárea. A idade 

gestacional variou de 29 a 41 semanas, a grande maioria com mais de 32 semanas. 

A Figura 1 mostra a distribuição das 753 medidas de altura uterina (AU) pelos 

pontos de corte (percentil 10 e percentil 90) da curva de AU por idade gestacional de 



Freire et al. 12. De acordo com essa curva, foram diagnosticados 79 casos abaixo do 

percentil 10, o que corresponde a 10,5%, 484 entre o percentil 10 e 90 (64,3%) e 190 

casos acima do percentil 90 (25,3%). A Figura 2 apresenta a dispersão das medidas do 

PFE por idade gestacional pela curva de Cecatti et al. 10. Dos 753 casos, 64 (8,5%) 

foram classificados abaixo do percentil 10, 528 (70,1%) entre o percentil 10 e 90, e 161 

(21,4%) acima do percentil 90.  

O desempenho da curva de altura uterina para o diagnóstico de pequenos para 

a idade gestacional (PIG) e de grandes para a idade gestacional (GIG), tendo a curva 

de peso fetal estimado pela ultra-sonografia como padrão-ouro, está sumarizado na 

Tabela 2. A Tabela 3 mostra o desempenho da altura uterina para diagnóstico de PIG e 

de GIG, com a curva de peso neonatal como padrão-ouro. A comparação diagnóstica 

dos desvios de crescimento fetal das curvas de altura uterina e do Ministério da Saúde 

demonstra que a sensibilidade da AU para detecção de PIG foi 51,6%, enquanto que a 

do MS foi de apenas 12,5%, uma diferença estatisticamente significativa. Ainda quando 

se utiliza o peso neonatal real, a sensibilidade da presente curva de AU é maior para a 

detecção de PIG (85,7%) que a do Ministério da Saúde (42,9%). 

 

DISCUSSÃO 

Este estudo teve como objetivo validar a curva de AU de Freire et al. 12 e 

comparar o seu desempenho com a curva do MS 1, em uma população heterogênea de 

gestantes, dentro de condições de aplicação prática similares à realidade dos serviços 

públicos de saúde no Brasil. Como a amostra do estudo foi selecionada de acordo com a 

livre demanda de dois serviços públicos, as características demográficas e obstétricas das 

gestantes se assemelham às de outros estudos na população brasileira que também 

validaram uma curva de AU 11. Chama a atenção o fato de que quase um terço da 

amostra tenha sido classificada como com sobrepeso ou obesidade pelo índice de 



massa corporal, especialmente em uma população de baixa renda no nordeste do 

Brasil, e que isso pode influenciar a medida da AU e, consequentemente, alterar a 

avaliação do crescimento fetal. 

O presente estudo encontrou que 10,5% das medidas da AU encontram-se 

abaixo do percentil 10 e 25,2% acima do percentil 90 pela curva de AU de Freire et al. 12 e, 

respectivamente, 8,5 e 21,4% pela curva de peso neonatal de Lubchenco et al. 16. Esta 

característica amostral pode estar relacionada à distribuição do IMC na população, pois 

verificou-se uma associação significativa entre IMC e medida da AU. Entre as gestantes 

classificadas como acima do p90 na curva de AU, a proporção classificada pelo IMC 

pelos critérios recomendados pelo MS 1 como sobrepeso ou obesidade (46,3%) foi 

significativamente maior que entre as abaixo do p90 na curva de AU (23,1%) (χ2=36; 

p<0,0001; dados não apresentados em tabela). O efeito da variável IMC na amostra 

parece também refletir o comportamento da distribuição do peso fetal estimado pela 

ultra-sonografia, que classificou 8,5% como PIG e 21,4% como GIG. Nesse caso, o IMC 

também esteve significativamente associado com o PFE (χ2=13,7; p=0,0002; dados não 

apresentados em tabela), pois a proporção de gestantes com sobrepeso ou obesidade 

foi significativamente maior no grupo GIG (41%) do que no grupo não-GIG (25,7%). Isto 

parece justificar a prevalência elevada de GIG na amostra, bem como faz suscitar uma 

reflexão mais direcionada para a reconhecida tendência atual da “epidemia de 

obesidade”, pelo menos nas sociedades ocidentais. 

É importante ressaltar que este estudo utilizou como padrão-ouro a curva de 

PFE construída com um grupo de mulheres brasileiras da cidade de Campinas, SP 10, 

para avaliar a capacidade diagnóstica de PIG e GIG pela AU. Este parece ser o primeiro 

estudo nacional que adota como padrão-ouro uma curva brasileira de PFE pela ultra-

sonografia, depois daquele realizado na população da mesma região onde a curva foi 

originada 11. Frequentemente os estudos que trabalham com curvas de crescimento 



fetal têm utilizado a curva de Hadlock et al. 14 como referência para avaliar o 

crescimento fetal na população brasileira 17, 18. A opção deste estudo em não utilizar a 

curva de Hadlock como padrão-ouro deveu-se ao fato de que uma curva de crescimento 

fetal construída com dados de uma amostra da população brasileira, provavelmente 

seria mais adequada para populações de países em desenvolvimento, e que esta 

hipótese deveria ser averiguada. 

Há uma ampla variação no desempenho da medida da AU como método de 

rastreamento dos desvios de crescimento fetal. A sensibilidade para detectar fetos PIG 

na literatura tem variado de 26,4% a 86%. Vários estudos têm mostrado discrepância 

entre as curvas de AU apresentadas na literatura quando aplicadas a outras populações 

diferentes das que foram parâmetros para sua construção. Supõe-se que a variação do 

desempenho diagnóstico entre as curvas de crescimento de AU seja influenciada não 

apenas por características sócio-demográficas, mas também por fatores de ordem 

metodológica entre os estudos, pela padronização da técnica de medida da AU 

utilizada, população estudada (gestantes de alto ou baixo risco), e principalmente pelos 

critérios de definição da restrição de crescimento fetal.   

Belizan et al. 2 relataram índices de sensibilidade de 86% e de especificidade de 90%, 

com 10% de falsos positivos, e concluíram que a medida da AU no pré-natal poderia ser 

utilizada como um teste de rastreamento para restrição de crescimento fetal. O estudo de 

Ghate et al. 19 avaliou o desempenho da curva de crescimento da AU na predição de 

neonatos com baixo peso ao nascer. A medida da AU foi capaz de predizer a categoria de 

peso do neonato com sensibilidade de 87,5%, especificidade de 90% e valor preditivo 

positivo de 77,8%. Concluíram então que a AU, quando relacionada com a idade 

gestacional, pode predizer acuradamente a categoria de peso ao nascer. No presente 

estudo, se a sensibilidade de 51,6% da curva de AU em detectar PIG pelo PFE já é 

suficiente para recomendar seu uso na prática clínica do rastreamento pré-natal de desvios 



de crescimento fetal, a sensibilidade de 85,7% da AU em detectar PIG entre os recém-

nascidos do presente estudo reforça essa recomendação de forma clara, por apresentar um 

desempenho bem superior ao da curva padronizada pelo Ministério da Saúde. 

Estudos de Villar & Belizan 20 e de Engstrom & Sittler 21 indicaram que a medida da 

AU é um importante procedimento auxiliar no diagnóstico clínico, não só utilizada para 

rastreamento de desvios do crescimento, como também para identificar complicações na 

gravidez e erros na estimativa da idade gestacional. Os gráficos construídos podem auxiliar 

na identificação de neonatos com baixo peso e permitir que intervenções apropriadas 

sejam realizadas no período pré-natal em nível de atenção primária à saúde da gestante. 

Fescina et al. 4 realizaram um estudo longitudinal com 47 grávidas obtendo 1.074 

medidas de AU para construção de uma curva-padrão de AU em função da idade 

gestacional. Verificaram uma sensibilidade de 50% e especificidade 93%, e concluíram 

que a medida de AU é um excelente método para identificar o grupo de fetos com peso 

adequado para idade gestacional. Esta curva foi aceita pelo Centro Latino-Americano 

de Perinatologia e Desenvolvimento Humano (CLAP) como padrão de referência para 

América Latina e Caribe em 1984, e posteriormente pelo Ministério da Saúde do Brasil 1. 

Sabendo-se que uma característica desejável para um bom método de rastreamento é ter 

alta sensibilidade 22, a aplicação dos resultados desse estudo para a realidade brasileira pode 

ser, no mínimo, questionável. Mesmo considerando que uma taxa de sensibilidade de 51,6% 

está aquém do desejado para um excelente método de rastreamento, a sensibilidade da 

curva de Freire et al. 12 no contexto da prática clínica mostrou melhor desempenho que a 

curva do MS. Outros estudos nacionais também apontaram para um melhor desempenho de 

outras curvas analisadas 5 em comparação com a curva do MS. Portanto, parece fazer 

sentido a recomendação de validação de outras curvas derivadas de populações brasileiras 

que talvez melhor se adaptassem à realidade nacional, melhorando talvez a capacidade de 

rastreamento dos desvios de crescimento fetal quando utilizadas no pré-natal. 



Freire et al. 12 demonstraram que a curva de crescimento de AU construída com 

gestantes atendidas na rede pública de João Pessoa, PB, difere significativamente da 

curva adotada pelo MS. Alguns estudos têm demonstrado curvas construídas a partir de 

gestantes da população brasileira. Porém, estas curvas apresentam diferenças 

metodológicas com a curva de Freire, principalmente no que se refere à técnica de 

medida da AU e variação interobservador. Em um dos estudos brasileiros 5, a medida 

da AU foi obtida com a técnica do bordo cubital da mão, que difere daquela 

recomendada pelo MS e adotada na elaboração da curva-padrão.  

Apesar de Nielson et al. 23 afirmarem que a medida da AU na assistência pré-

natal está desprestigiada de evidências que indiquem o seu real benefício, ainda há 

recomendação dos principais protocolos de assistência pré-natal em diversos países 

para a sua utilização na prática clínica, desde que aplicada em curvas de referência 

própria da população assistida 24. 

É importante ressaltar que a ultra-sonografia obstétrica, mesmo com a sua evolução 

tecnológica, quando aplicada na rotina clínica como método de rastreamento de restrição de 

crescimento fetal em populações de baixo risco, ainda não teve o seu real benefício 

subsidiado por fortes evidências científicas 25, 26. Se considerarmos que mesmo em países 

desenvolvidos, estima-se que aproximadamente 50% dos fetos PIG não são identificados até 

o seu nascimento ou morte, e que este número provavelmente é maior em países em 

desenvolvimento, parece razoável aceitar um método de baixo custo como a medida da AU, 

mesmo não tendo excelente sensibilidade. Em recente estudo publicado, Lindqvist e Molin 27 

mostraram que fetos PIG sem diagnóstico antenatal têm risco quatro vezes maior de 

desfechos desfavoráveis quando comparados a fetos que tiveram PIG com diagnóstico 

antenatal. Esses dados apontam a necessidade da valorização de métodos de rastreamento 

viáveis e adequados à realidade no contexto da assistência à saúde materno-infantil.  



Devem ser ressaltadas algumas limitações deste estudo. Como apenas 122 casos 

(16,2 % da amostra) tiveram o peso neonatal determinado até 7 dias após a medida da AU e 

do PFE, não foi possível correlacionar o desfecho neonatal com todos os elementos da 

amostra. Entretanto, nessa subamostra analisada verificou-se uma alta correlação entre o 

PFE e o peso neonatal (r = 0,94) 15. Este achado deu base para que neste estudo o PFE 

classificado pela curva de Cecatti et al. 10 fosse adotado como padrão-ouro para o 

diagnóstico dos desvios de crescimento fetal. O que se procurou foi validar a curva de AU 

com um padrão de referência que fosse mais útil na prática clínica da equipe que presta 

assistência pré-natal, com vistas a permitir a detecção antenatal de fetos com maior 

risco de apresentar desvios do crescimento, já que o peso neonatal permite apenas o 

diagnóstico retrospectivo e, portanto, de maior utilidade na assistência pediátrica.  

Outra limitação de nosso estudo pode ter sido o seu desenho de corte transversal. 

Como cada gestante teve sua medida de AU avaliada uma única vez, não foi possível 

avaliar o padrão individualizado de crescimento de AU. Assim, hipoteticamente, alguns 

casos não detectados de PIG (falso-negativos) poderiam apresentar uma redução na 

velocidade de crescimento da AU entre duas medidas consecutivas. Esta hipótese é 

coerente com os novos aspectos conceituais de restrição do crescimento fetal, que 

consideram a detecção de uma redução na velocidade de crescimento fetal um critério 

diagnóstico mais importante que a utilização de pontos de corte pré-estabelecidos em 

curvas de peso fetal 28-31.  

Os resultados deste estudo apontam para um importante questionamento no 

âmbito da saúde pública: Qual seria o impacto econômico e no desfecho perinatal da 

utilização de uma nova curva de AU na população brasileira, a qual apresentou neste 

estudo de validação externa um melhor desempenho diagnóstico que a curva 

atualmente utilizada pelo MS?  
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Tabela I . Distribuição percentual das gestantes segundo algumas características 

demográficas e obstétricas. 

Características N % 
Idade (anos)   

14 – 19 105 13,9 
20 – 24 188 25,0 
25 – 29 217 28,8 
≥ 30 243 32,3 

Fenótipo racial predominante   
Branca 351 46,6 
Parda 341 45,3 
Negra 61 8,1 

Índice de massa corporal (IMC)   
Baixo peso 142 18,9 
Adequado 390 51,8 
Sobrepeso 162 21,5 
Obesidade 59 7,8 

Fumo    
Sim 18 2,4 
Não 735 97,6 

Número de gestações   
1 360 47,8 
2 229 30,4 
3 109 14,5 
≥ 4 55 7,3 

Paridade    
0 380 50,5 
1 252 33,5 
2 96 12,7 
≥ 3 25 3,3 

Antecedente de Cesárea   
Sim 145 19,3 
Não 608 80,7 

Antecedente de Aborto   
Sim 86 11,4 
Não 667 88,6 

Idade gestacional    
27 -31 150 19,9 
32 – 36 282 37,5 
≥ 37 321 42,6 
   

Total 753 100,0 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 . Distribuição das medidas da altura uterina (AU) pelos pontos de corte 
(percentis 10 e 90) da curva de Freire et al. (2006) 
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Figura 2.  Distribuição das medidas do peso fetal estimado (PFE) pelos pontos de corte 
(percentis 10 e 90) da curva de Cecatti et al. (2000) 
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Tabela II.  Desempenho da curva de Altura Uterina para o diagnóstico de pequenos para 
idade gestacional (PIG) e de grandes para idade gestacional (GIG) tendo a curva de 
peso fetal estimado pela ultra-sonografia como padrão-ouro (n=753) e comparação com 
a curva de AU do Ministério da Saúde (MS) 
 

Altura Uterina 

(Curva de Freire et al., 2006) 

Peso Fetal Estimado pela ultra-sonografia 

(Curva de Cecatti et al., 2000 ) 

 PIG Não-PIG 

PIG 33 46 

Não-PIG 31 643 

Total 64 689 

   

 GIG Não-GIG 

GIG 91 99 

Não-GIG 70 493 

Total 161 592 

 Desempenho  

 PIG GIG 

 Freire (%) MS (%) Freire (%) MS (%) 

Sensibilidade 51,6 * 12,5 * 56,5 84,5 

Especificidade 93,3 98,4 843,3 52,9 

Valor Preditivo Positivo 41,8 42,1 47,9 32,8 

Valor Preditivo Negativo 95,4 92,4 87,6 92,6 

(*) diferença significativa; χ² de McNemar com correção de Yates= 23,04 ;  p<0,0001 

 
 
 

 



Tabela III.  Desempenho da Altura Uterina para o diagnóstico de pequenos para idade 

gestacional (PIG) e de grandes para idade gestacional (GIG) tendo a curva de peso 

neonatal como padrão-ouro (n=122) e comparação com a curva de AU do Ministério da 

Saúde (MS) 

 

Altura Uterina 

(Curva de Freire et al., 2006) 

Peso Neonatal 

(Curva de Lubchenco et al., 1963 ) 

 PIG Não-PIG 

PIG 12 7 

Não-PIG 2 101 

Total 14 108 

   

 GIG Não-GIG 

GIG 8                20 

Não-GIG 10 84 

Total 18 104 

                                                      Desempenho  

 PIG GIG 

 Freire (%) MS (%) Freire (%) MS (%) 

Sensibilidade 85,7* 42,9* 44,4 88,9 

Especificidade 93,5 99,1 80,8 51,0 

Valor Preditivo Positivo 63,2 85,7 28,6 23,9 

Valor Preditivo Negativo 98,1 93,0 89,4 96,4 

(*) diferença significativa 
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