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As displasias esqueléticas constituem um grupo heterogéneo de condições que afetam o desenvolvimento ósseo. A caracterização de cada 
tipo de displasia pode ser complexa, sendo de particular importância a identificação pré-natal das situações letais. 

INTRODUÇÃO

CASO CLÍNICO

A displasia tanatofórica tipo 1 é uma doença autossómica dominante, resultante de uma mutação de novo na maioria dos casos. O risco de
recorrência atribuído neste aconselhamento genético é reduzido (cerca de 2%).  
Assim, o diagnóstico pré-natal é essencial na deteção atempada dos casos letais, devido à insuficiência respiratória e/ou compressão 
medular, típicas desta displasia. 

CONCLUSÃO

✓ Grávida 30 anos
✓ G6P4 (4 partos eutócicos)
✓ Rastreio combinado do 1ºT risco 

reduzido
✓ Sem antecedentes pessoais relevantes

Ecografia morfológica no 
exterior:

ENCURTAMENTO DOS 
OSSOS LONGOS NO P3

Referenciada ao 
nosso Centro 
Hospitalar

Amniocentese

QF-PCR: exclusão das principais aneuploidias

Estudo citogenético:: variante patogénica
c.742C>T (p.Arg248Cys) em heterozigotia no gene FGFR3

23 sem + 6 d Inativação fetal 

Anatomo-patológico em curso

Ecografia morfológica no CHEDV 21 sem

✓encurtamento dos ossos longos < p3

✓racio perímetro torácico/perímetro abdominal 
<0.6 (fig.1)

✓micromelia grave das 4 extremidades (fig.3)

✓hipoplasia torácica (fig.2)

✓relação fémur/abdómen < 0.16
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Uma das variantes mais comuns em casos de displasia tanatofórica tipo I
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23 sem + 3 d Solicitação de IVG 

Figura 1. Rácio perímetro torácico/perímetro abdominal <0.6

Figura 3. Micromelia grave de 2 extremidades 

Figura 2. Hipoplasia torácica
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