
Espectro da não visualização da vesícula biliar 
De achado transitório a marcador de patologia grave

arrayCGH sem alterações

Detetadas duas variantes em heterozigotia, 

classificadas como patogénicas, no estudo dirigido ao 

gene CFTR 
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Discussão e Conclusão

Grávida de 35 anos
IIIG IP
- GNT e PE sem 
complicações em 2017 

Encaminhada para o Centro de Diagnóstico Pré-
Natal às 14 semanas por rastreio combinado do
1º trimestre de alto risco

1: 87 T21
1: 34 T18

1: 511 T13

NIPT 
baixo risco

Ecografia morfológica 

Ecografia (24s4d): Não se identifica vesícula biliar RM fetal (24s6d): não se observam imagens da VB 
com a sua conformação normal distendida

IMG 

Estudo anátomo-patológico do feto

Diagnóstico genético – Fibrose Quística
No estudo anátomo-patológico do feto, foi identificada vesícula biliar de 

dimensões reduzidas 

Aconselhamento genético do casal: 
25% probabilidade de recorrência em futuras gestações

Possibilidade de diagnóstico pré-natal orientado em futuras gestações

O estudo dos progenitores permitiu determinar que 

estas variantes estão em trans

• A não visualização ecográfica da vesícula biliar é um evento com prevalência de 1:1000 fetos às 20 semanas de gestação, sendo que na maioria

dos casos constitui um achado transitório (75%). A não visualização da VB em ecografias seriadas poderá significar doença grave no feto,

nomeadamente por agenesia das vias biliares (3%) e fibrose quística (10%).

• Outros sinais ecográficos sugestivos de fibrose quística são ansas intestinais hiperecogénicas e/ou dilatadas, sendo rara a apresentação por não

visualização da vesícula biliar de forma isolada.

Amniocentese às 22s4d 
Estudo arrayCGH

Estudo mutações frequentes associadas à FQ

Morfologia aparentemente normal, não se visualiza vesícula biliar

Ecografia (21s5d): Não se identifica vesícula biliar Ecografia (22s4d): Não se identifica vesícula biliar

Caso Clínico


