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• Descrição do caso

• Introdução

• Conclusão

A hidrópsia fetal atinge cerca de 1 em cada 2000 nascimentos. Pode ser de etiologia
imune ou não-imune, sendo a última mais frequente. O seu prognóstico depende da etiologia.

Apresentamos um caso de hidrópsia fetal idiopática de diagnóstico precoce e
resolução pré-natal espontânea completa. O diagnóstico foi realizado após achado numa
ecografia de bem-estar fetal. Tal como este caso em que houve resolução espontânea antes da
realização da ecografia morfológica, poderão existir outros casos não diagnosticados.
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• Perda hemática – administrada gamaglobulina anti-D
• Rastreio combinado 1º T – baixo risco
• Ecografia sem alterações visíveis

• Consulta para aconselhamento 
• Ecografia de bem-estar fetal: hidrópsia fetal com derrame pleural bilateral, edema 

da pele e edema da nuca
• Ecocardiograma fetal – pequena CIV e sinais de disfunção ventricular ligeira
• Estudo serológico: negativo
• Microarray LA e painel de Noonan: normais

• Parto eutócico de termo, de feto feminino com 3340g e índice de Apgar 9, 10 e 10 
ao 1º, 5º e 10º minutos respetivamente. 

• Teve alta ao 3º dia de vida.

• Reavaliação ecocardiográfica: suspeita de artéria subclávia aberrante, que não se 
verificou no ecocardiograma pós-natal

• Resolução completa do derrame pleural mantendo uma prega na nuca de 7,3mm

• Manteve vigilância obstétrica apertada, apresentando evolução ponderal, dinâmica
fetal e índice de líquido amniótico normais.

Fig. 1 – corte transversal de tórax  às 16 
semanas

Fig. 2 – corte transversal de tórax  às 16 
semanas

Fig. 3 – Corte transversal de crânio com 
prega da nuca de 7,3 mm às 19 semanas

Mulher de 37 anos, caucasiana, G3P1, um filho saudável e dois abortos espontâneos. Sem 
antecedentes de relevo. 


