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Introdução
Em teoria uma gravidez monocoriónica pressupõe patrimónios genéticos iguais. No entanto, a malformação discordante entre pares de gémeos monozigóticos

não é a exceção e está relacionada com mecanismos genéticos e epigenéticos. Descreve-se um caso de malformação discordante em gravidez

monocorónica/biamniótica (MC/BA) com cariótipo concordante.

Caso Clínico

• Grávida de 44 anos, gravidez espontânea

• IO: 5126 (5 PTE, 1 PPT, 2AE)

• Fumadora 3 cigarros/dia

• Sem antecedentes pessoais ou familiares de relevo

• Primeira ecografia: gravidez múltipla, MC/BA. Embrião 1 com CRL 22,1 mm (compatível com IG 8s+6d)

com AC+. Embrião 2 com 22,8 mm (compatível com IG 9s+5d), AC+ (Figura 1)

Figura 1

Ecografia 1º trimestre

• Feto 1 – CRL 59,2mm, TN 1mm, ossos nasais presentes, ductos venosus com fluxo normal, AC+ (Figuras

2 a 5)

• Feto 2 – CRL 43,3mm, TN 8,3mm, ossos nasais presentes, ductos venosus com fluxo normal, AC+,

hidrópsia fetal (Figs. 6 e 7), suspeita de fenda lábio-palatina (Fig. 8) e de malformação cardíaca (Fig. 9)

• Discordância de comprimento crânio-caudal de 27%

Feto 1

Feto 2

• Discutido com o casal a necessidade de amniocentese para diagnóstico genético. Informou-se ainda sobre a possibilidade de realização de feticídio seletivo

contudo, pelo risco de 20% de lesões cerebrais para o feto sem anomalias, o casal optou pela interrupção médica da gravidez, que foi realizada às 16

semanas.

• Estudo feto-patológico: discordância de anomalias estruturais entre os 2 fetos, com microcefalia e microencefalia com herniação occipital direita, fenda lábio-

palatina bilateral, hérnia diafragmática congénita, hipoplasia pulmonar, e malformação cardíaca tipo coração esquerdo hipoplásico severo, atrésias aórtica e

mitral com CIV de um dos fetos.

• Cariótipo: concordante, 46 XY

O diagnóstico de uma malformação discordante em gravidez monozigótica tem implicações para ambos os fetos podendo ser equacionadas a continuação da

gravidez, o feticídio seletivo (considerando os riscos associados para o feto sem anomalias) ou a interrupção médica da gravidez.

Conclusão
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