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A agenesia do ducto venoso é uma
condição rara, que se associa em muitos
casos a aneuploidias, síndromes
genéticos, assim como malformações
cardíacas ou extracardíacas. O
prognóstico depende da presença de
condições associadas.
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CASO CLÍNICO 

Primigesta, 35 anos, saudável

Ecografia do 1º trimestre, com diagnóstico de
agenesia do ducto venoso. TN normal, ossos
do nariz visíveis. Observada regurgitação da
válvula tricúspide. Rastreio combinado de
baixo risco (1:1045).

Amniocentese com cariótipo 46,XX e micro
array aCGH normal.

Ecografia descreveu agenesia do rim e artéria
renal esquerda, circulação porto-hepática
anormal, artéria umbilical única, vesícula não
visualizada, polegar esquerdo fixo em
abdução, e confirmação de agenesia do ducto
venoso, com a veia umbilical a drenar para a
aurícula direita.

Ecocardiografia fetal, com descrição de
agenesia do ducto venoso. Restante exame
cardíaco normal.
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INTERRUPÇÃO MÉDICA DA GRAVIDEZ

RELATÓRIO DA PATOLOGIA FETAL:
Confirmação dos achados em ecografia às 19s, e
hipoplasia da bexiga e do útero, em contexto de um
provável Síndrome Mayer Rokitansky Kuster Hauser.
Este síndrome, também conhecido por aplasia
Mülleriana, caracteriza-se por aplasia do útero e da
parte superior da vagina em crianças do sexo feminino
com cariótipo normal (46,XX).

Sendo o ducto venoso um marcador de síndromes
genéticos raros, a confirmação da presença deste deve
ser realizada por rotina na ecografia do 1º ou 2º
trimestre.

AGENESIA DO DUCTO VENOSO: Importância do seu diagnóstico

Fig. 1 Anomalia do sistema porto-hepático

Fig. 2 Veia umbilical a drenar para aurícula direita

Fig. 3 Artéria renal única

Fig. 4 Polegar abduto
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