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Resumo 

Introdução: O higroma cístico é uma malformação congénita rara, que surge no contexto 

de um desenvolvimento anormal do sistema linfático. Atualmente, é conhecida a 

associação entre o diagnóstico pré-natal de higroma cístico e uma maior probabilidade de 

deteção de alterações cromossómicas e malformações fetais. Contudo, existe uma lacuna 

no que concerne aos fatores que permitem predizer o prognóstico perante esta 

malformação, bem como estudos que reflitam a prevalência de cada uma das anomalias 

associadas.  

Objetivo: determinar a prevalência das alterações associadas ao higroma cístico 

(alterações cromossómicas e malformações fetais) e verificar a existência de eventuais   

fatores prognósticos associados ao mesmo. 

Métodos: foi elaborado um estudo retrospetivo e descritivo de fetos com diagnóstico pré-

natal de higroma cístico no primeiro ou segundo trimestres, observados na Unidade de 

Diagnóstico e Terapêutica Pré-Natal do Centro Materno-Infantil do Norte Dr. Albino Aroso, 

no período compreendido entre janeiro de 2010 e dezembro de 2016. Foram excluídos do 

estudo todos os casos de fetos com translucência da nuca acima do percentil 95 na 

ausência de septação. Os dados foram obtidos a partir de uma pesquisa e revisão da base 

de dados do software de ecografia Astraia®, tendo sido identificados 52 casos de higroma 

cístico. 

Resultados: Determinou-se uma prevalência de higroma de 29/10000 no primeiro trimestre 

na população do CMIN. Existe uma associação entre higroma cístico e a presença 

concomitante de alterações de cariótipo, correspondendo a uma percentagem de 55,1% 

dos casos, sendo a anomalia mais frequente a Trissomia 18 (22,4%). A alteração 

ecográfica mais frequentemente registada foi a hidrópsia fetal (63,3%), seguida das 

malformações cardiovasculares (30,6%) e das malformações gastrointestinais (18,4%). 

Verificou-se a presença de higroma cístico isolado em 24,5% dos casos. Em 14,3% dos 

casos a gravidez evoluiu, não tendo sido detetadas alterações de relevo no período pós-

natal. 

Conclusões: O prognóstico do higroma cístico permanece sombrio, sendo que a presença 

de alterações de cariótipo e hidrópsia fetal conferem um pior prognóstico. A regressão do 

higroma cístico parece conferir um bom prognóstico, associando-se a uma gravidez 

evolutiva sem intercorrências e a um bom desenvolvimento pós-natal. 

Palavras-chave: Diagnóstico pré-natal; higroma cístico; ecografia pré-natal; 

anormalidades cromossómicas; medição da translucência da nuca; fatores prognósticos. 
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Abstract 

Introduction: The cystic hygroma is a rare congenital malformation, that derives from an 

abnormal development of the lymphatic system, and, currently, the association between the 

prenatal diagnosis of cystic hygroma and a higher risk of detecting chromosomal 

abnormalities and fetal malformations is well known.  However, there is a lack in terms of 

defining the prognostic factors related to this malformation, as well as studies that reflect 

the prevalence of each one of the associated anomalies. 

Objective: to determine the prevalence of the abnormalities associated with cystic hygroma 

(chromosomal aberrations and fetal structural malformations) and to verify the existence of 

possible prognostic factors associated to this entity. 

Methods: a retrospective and descriptive study was conducted, that included fetuses with 

prenatal diagnosis of cystic hygroma during the first or second pregnancy trimesters, that 

were observed at the “Prenatal Diagnosis and Therapeutic Department” from Centro 

Materno-Infantil do Norte Dr. Albino Aroso, between the period from January 2010 to 

December 2016. Fetuses with nuchal translucency above 95th percentile in the absence of 

septations were excluded from the study. The data was obtained from a research and 

revision of the database from the ultrasonography software Astraia®, with a total of 52 

cases identified. 

Results: The prevalence of cystic hygroma on the population at CMIN was 29/10000 in the 

first trimester. There is an association between cystic hygroma and the presence of 

karyotypic abnormalities, which corresponded to a percentage of 55,1% of the cases, with 

Trisomy 18 as the most frequent abnormality (22,4%). The most frequent ultrasonographic 

abnormality was hydrops fetalis (63,3%), followed by cardiovascular (30,6%) and 

gastrointestinal (18,4%) malformations. Isolated cystic hygroma occurred in 24,49% of the 

cases. In 14,3% there was a normal evolution of the pregnancy, with no significant illnesses 

detected post-natally.    

Conclusions: The prognosis of cystic hygroma remains obscure, although the presence of 

karyotypic abnormalities and hydrops fetalis are linked to a worse prognosis. The regression 

of the cystic hygroma seems to suggest a good prognosis, as it’s linked with a normal 

pregnancy evolution with no intercurrences and a good development in the post-natal 

period.   

Keywords: Prenatal diagnosis; cystic hygroma; prenatal ultrasonography, chromosomal 

abnormalities, nuchal translucency measurement; prognostic factors.  
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AE – Abortamento Espontâneo 

CCC – Comprimento crânio-caudal 

CMIN - Centro Materno-Infantil do Norte Dr. Albino Aroso 

CV - Cardiovasculares 

IG – Idade gestacional 

IMG – Interrupção médica da gravidez 

MF – Morte fetal 
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TN – Translucência da nuca 
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Introdução

O higroma cístico, ou linfangioma cístico, consiste numa malformação congénita do 

sistema linfático(1), sendo caracterizado por uma acumulação anormal de fluído na região 

nucal do feto, contendo frequentemente septos finos ou espessos(2)(Fig. 1), em duas 

cavidades simétricas separadas por um septo na região mediana, o ligamento nucal(1). 

Esta entidade parece ser a consequência de uma falência da comunicação entre os vasos 

linfáticos com as veias do pescoço e tórax superior(3). O higroma cístico pode ser detetado 

precocemente através de ecografia como parte do rastreio ecográfico incluído na 

vigilância da gravidez. 

Existe uma lacuna na literatura no que concerne à estimativa da prevalência do higroma 

cístico, sendo escassos os estudos que se referem à mesma, havendo registos de 

prevalências de 1,2/10000 no segundo trimestre e de 0,3/10000 nascimentos(4). Em 

termos de incidência, um estudo recente referiu um valor de 1/285 por ano(5). 

Atualmente, é conhecida a associação entre a deteção de higroma cístico e a presença 

de anomalias cromossómicas(6), sendo a mais comum, de acordo com a literatura, a 

monossomia do X ou 45,X0 (também designada como síndrome de Turner)(1,7,8), seguida 

das trissomias 13, 18 e 21. É de salientar a presença concomitante de diversas 

malformações fetais, realçando-se, assim, a importância do seu diagnóstico precoce. Não 

obstante, existem casos em que o higroma cístico ocorre como malformação isolada, 

havendo a possibilidade, inclusive, de regressão do mesmo(9,10) e de gravidez evolutiva, 

sendo que, neste sentido, se torna relevante objetivar quais os fatores que poderão 

predizer ou levar à regressão do mesmo de modo a otimizar a abordagem a nível pré-

natal.  

Atendendo à elevada percentagem de anomalias cromossómicas e estruturais, o 

diagnóstico de higroma cístico culmina frequentemente em IMG (interrupção médica da 

gravidez). Efetivamente, de acordo com a literatura, estima-se que apenas cerca de 9% 

dos casos de higroma cístico resultem em gravidezes evolutivas com crianças saudáveis 

e cariótipo normal, sendo que, das restantes, cerca de 89% corresponderão a gravidezes 

interrompidas e 2% a nados-vivos com anomalias cromossómicas ou malformações 

estruturais associadas(1). 

Desta forma, perante a sua evolução amplamente variável, é crucial estabelecer fatores 

de prognóstico que permitam futuramente melhorar a orientação após o diagnóstico pré-

natal. 
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Materiais e Métodos 

Foi conduzido um estudo retrospetivo baseado na consulta da base de dados do software 

de ecografia Astraia®, tendo sido selecionados os casos com o diagnóstico de higroma 

cístico em ecografias de 1º ou 2º trimestres, no período entre janeiro de 2010 e dezembro 

de 2016. Todas as ecografias foram realizadas por médicos obstetras com experiência 

em medicina materno-fetal. Os ecógrafos utilizados durante o período do estudo 

pertenciam ao sector de ecografia da Unidade de Diagnóstico e Terapêutica Pré-Natal do 

Centro Materno-Infantil do Norte Dr. Albino Aroso (CMIN), e eram da marca General 

Electric, três deles do modelo Voluson Expert 730 e um Voluson E8. A sonda abdominal 

convexa de duas dimensões terá sido preferencialmente usada, excetuando casos 

específicos em que foi utilizada a sonda transvaginal. Os restantes dados foram obtidos 

a partir do Processo Clínico Eletrónico (PCE) com recurso ao programa informático 

SClínico®. O estudo foi submetido a avaliação e recebeu aprovação pela Comissão de 

Ética do Centro Hospitalar do Porto. 

Para efeitos de seleção dos casos, foi tida em conta a medição da translucência da nuca 

(TN), definida como uma região hipoecogénica subcutânea localizada ao nível da face 

posterior do pescoço(8), sendo que os valores considerados corresponderam à maior 

distância medida (em milímetros) num corte sagital. O critério de inclusão para o presente 

estudo foi a presença de higroma cístico, sendo que a definição considerada consistiu na 

presença de uma TN com valores acima do percentil 95, em que foram observadas 

septações. 

As restantes informações obtidas da base de dados incluiram a idade gestacional (IG), a 

idade materna, o comprimento crânio-caudal do feto (CCC) em milímetros, o sexo do feto, 

a realização de exame invasivo para determinação do cariótipo fetal, o cariótipo fetal, o 

desfecho fetal (abortamento espontâneo (AE), morte fetal (MF), IMG, parto de termo e 

parto pré-termo), anomalias ecográficas adicionais detetadas ao exame ecográfico e 

evolução da criança caso o parto ocorra.  

As malformações estruturais fetais e restantes alterações encontradas ao exame 

ecográfico foram agrupadas nas seguintes categorias: alterações do volume do líquido 

amniótico, a presença de hidrópsia fetal, anomalias cranioencefálicas, defeitos do tubo 

neural, anomalias da parede torácica, anomalias do situs, anomalias do aparelho 

cardiovascular, anomalias do aparelho respiratório, anomalias do trato gastrointestinal, 

anomalias do trato genitourinário, anomalias dos membros e esqueléticas e anomalias da 

face.  
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Os dados estatísticos foram analisados com recurso ao programa de estatística IBM 

Statistical Package for the Social Sciences (IBM® SPSS®) versão 25. Foram efetuados 

cálculos de estatística descritiva, tais como frequência, média, desvio padrão e mediana. 

Foi usado o teste de normalidade Shapiro-Wilk para avaliação independente da 

distribuição das variáveis. O teste One-Way ANOVA foi aplicado nas variáveis com 

distribuição normal para avaliação de diferenças estatísticas entre as médias de 

diferentes grupos. Nas variáveis sem distribuição normal foram usados os testes Kruskal 

Wallis e de Dunn. Foram consideradas diferenças estatisticamente significativas para 

valores de p<0.05 e marginalmente significativas para p<0.10, tendo em conta a pequena 

amostragem(11). 

Foram excluídos do estudo os casos de fetos com TN acima do percentil 95 sem critérios 

de higroma cístico. De entre os casos selecionados, houve 3 perdas de follow-up, nas 

quais não foi possível obter informações acerca do desfecho fetal.  
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Resultados 

Inicialmente foram incluídos 52 casos que cumpriam os critérios de inclusão indicados. 

Destes, 3 casos consideraram-se perdas de follow-up, pelo facto da vigilância e 

investigação das gestações após o diagnóstico não terem ocorrido no nosso centro 

hospitalar, tendo sido excluídos da análise estatística. Relativamente ao desfecho fetal, 

36 (73,5%) casos culminaram em IMG, 6 (12,2%) em AE, sendo que em apenas 7 (14,3%) 

ocorreu a evolução da gravidez, não tendo sido registadas mortes dentro deste grupo até 

à data da presente investigação.  

A prevalência de higroma cístico na população do CMIN no período entre janeiro de 2010 

e dezembro de 2016, durante o qual foram efetuados 17977 exames ecográficos, foi de 

29 por cada 10000 ecografias de primeiro trimestre, tendo sido, em média, diagnosticados 

cerca de 7,43 (± 4,87) casos por ano. Relativamente à incidência de higroma cístico, o 

valor obtido foi de 1/314 novos casos por ano. 

A idade materna à data do diagnóstico pré-natal (Fig. 2) correspondeu em média a 32 (± 

5,29) anos, tendo um valor mínimo de 20 e um valor máximo de 42 anos. Nos casos de 

AE (12,2%), a média da idade materna correspondeu a 35,83 (± 6,05) anos, com um valor 

mínimo de 24 e valor máximo de 41 anos. No grupo cujo desfecho fetal foi o parto (14,3%), 

a média da idade materna correspondeu a 29 (± 5,10) anos, com um valor mínimo de 20 

e valor máximo de 37 anos. No grupo das IMG (73,5%), a média da idade materna 

correspondeu a 32 anos (± 4,94), com valor mínimo de 20 e máximo de 42 anos. 

Relativamente ao grupo das IMG com alterações de cariótipo (25 casos), a média da 

idade materna correspondeu a 33,56 (±3,99) anos. Apenas foi constatada uma diferença 

marginalmente significativa usando o teste One-Way ANOVA na comparação das médias 

de idade materna nos diferentes grupos (p=0,064).  

A IG média ao diagnóstico do higroma cístico foi de 12,47 semanas (± 0,85), com idade 

mínima de deteção às 10,43 semanas e máxima às 14,58 semanas. 

A TN correspondeu a uma mediana de 6,60 milímetros, com valor mínimo de 3,80 máximo 

de 15,40 milímetros. Dentro dos casos que culminaram em AE, a mediana da TN foi 6,50 

milímetros, com um valor mínimo de 5,00 e máximo de 10,70 milímetros. No que concerne 

o grupo das IMG, a mediana correspondeu a 6,70, com valor mínimo de 4,10 e valor 

máximo de 15,40 milímetros. No grupo das IMG com alterações de cariótipo, a mediana 

da TN foi de 6,90 milímetros, com um valor máximo de 15,40 e um mínimo de 4,10 

milímetros. Relativamente aos casos cujo desfecho foi o parto, a mediana da TN foi 4,70 

milímetros, com valor mínimo de 3,80 e valor máximo 7,40 milímetros (tabela I). Foram 
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encontradas diferenças estatisticamente significativas (p=0,036) referentes a uma TN 

superior no grupo de IMG comparativamente ao grupo dos partos.  

 

No que concerne ao CCC, a média ao diagnóstico foi de 60,02 milímetros (± 10,93), com 

um valor mínimo de 40,3 milímetros e máximo de 90,5 milímetros. 

 

Relativamente ao sexo do feto, a maioria era do sexo feminino, correspondendo a uma 

percentagem de 65,3% (32 casos). 

 

No que concerne a realização de exame invasivo (Fig. 3), este foi efetuado em 91,8% das 

grávidas (45 casos). Dos restantes, 4 não terão efetuado exame invasivo por AE que 

ocorreu previamente à decisão de realização do procedimento. 

 

55,1% dos casos apresentavam anomalias cromossómicas (Tabela II), sendo que a 

alteração mais frequentemente associada foi a Trissomia 18, correspondendo a 22,4% de 

todos casos, seguida da Trissomia 21 (14,3%), Trissomia 13 (8,2%), Síndrome de Turner 

(8,2%), havendo um único caso de mosaicismo 45,X0/46,XX (2%). É de salientar que dos 

49 casos seleccionados não foi possível obter o cariótipo em 5 (10,2%). A presença de 

cariótipo fetal normal foi constatada em 17 casos (34,7%). A tabela III relaciona o cariótipo 

fetal com o desfecho fetal.  

No presente estudo, de 17 casos com o cariótipo normal (34,7%), apenas 7 sobreviveram, 

o que equivale a uma sobrevivência neste grupo de 41,2%. 

 

É de salientar que a alteração detetada ao exame ecográfico mais frequentemente 

reportada foi a hidrópsia fetal (63,3%), seguida das malformações cardiovasculares (CV) 

(30,6%) e das malformações gastrointestinais (18,4%). As diferentes frequências 

encontram-se discriminadas na tabela IV. 

Relativamente à frequência de hidrópsia fetal, verificou-se que esta ocorreu em 63,3% 

dos casos, correspondente a 31 dos 49 casos. Neste grupo verificou-se que, 

relativamente ao desfecho fetal, foram registadas um total de 24 IMG, 5 AE e 2 partos de 

termo, perfazendo uma taxa de sobrevivência de 6,5%. 

 

Dos 49 casos analisados, 12 apresentaram ao exame ecográfico higroma cístico isolado 

(24,5%). Destes, 8 culminaram com IMG, ao passo que em 4 registou-se regressão 

completa do higroma ao exame ecográfico, sendo que nestes o desfecho foi o parto. 

Relativamente às alterações de cariótipo, no grupo dos nascimentos verificou-se a 
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presença apenas de cariótipos normais, sendo que nos restantes casos, correspondentes 

às IMG, 7 apresentavam alteração do cariótipo.  

 

Dos 49 casos considerados, apenas 7 evoluíram para o parto, não tendo sido registadas 

mortes até à data da presente investigação. Todos os nados-vivos apresentavam 

cariótipo normal, nos quais se verificou regressão do higroma cístico no período pré-natal. 

Quatro destes casos eram fetos com higroma cístico isolado, enquanto nos outros 3 o 

higroma cístico associava-se a outras anomalias ecográficas. Essas anomalias incluíam 

hidrópsia fetal, anomalias CV (AUU, CIV, estreitamento porção inicial da aorta), 

hidrâmnios e hiperecogenicidade intestinal, sendo que a maioria regrediu ou resolveu 

antes do parto.  Das 7 gestações que evoluíram para o parto, 6 constituiram gravidezes 

de termo, sendo que um deles terá culminado em parto pré-termo às 34 semanas e 5 

dias. 

 

Relativamente ao peso ao nascer, verificou-se que correspondeu em média a 2925,71 (± 

427,86) gramas, com um valor mínimo de 2280 gramas e máximo de 3330 gramas, sendo 

que em dois dos casos se verificou a presença de baixo peso ao nascer (peso abaixo das 

2500 gramas), em que apenas um destes constituiu um caso de parto pré-termo. 

 

Relativamente ao desenvolvimento pós-natal, é de referir que três das crianças se 

encontravam, à data do presente estudo, em idade escolar, sendo saudáveis, sem atraso 

no desenvolvimento psicomotor, salientando-se apenas os diagnósticos de asma num 

dos casos, plagiocefalia em duas crianças e uma displasia da válvula pulmonar. Não foi 

possível obter registos sobre o desenvolvimento pós-natal das restantes quatro crianças, 

uma vez que os pais terão optado por um seguimento no exterior.  
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Discussão 

O higroma cístico é uma anomalia que pode ser detetada com confiança através do 

exame ecográfico(12), sendo que atualmente o seu diagnóstico é efetuado numa fase 

precoce da gravidez, como é caso do presente estudo, em que o diagnóstico foi 

estabelecido, na maioria dos casos, durante o primeiro trimestre.  

A prevalência de higroma cístico na ecografia de primeiro trimestre na população do CMIN 

correspondeu a 29/10000 casos. A elevada percentagem de IMG (73,5%) e AE (12,2%) 

após o diagnóstico, corrobora a menor prevalência de higroma cístico no segundo 

trimestre de gravidez relatada por outros estudos prévios, sendo que Z. Papp et all (4) 

descreveram prevalências de 1,2/10000 no segundo trimestre e de 0,3/10000 

nascimentos no período entre janeiro de 1988 e dezembro de 1990. Não foram 

encontrados artigos recentes referentes à prevalência de higroma no 1º trimestre, pelo 

que não foi possível estabelecer a comparação direta com esse valor. Permanecem 

algumas discrepâncias a nível de prevalência entre estudos, o que poderá ser explicado 

por diferentes critérios de inclusão, nomeadamente por divergências na definição de 

higroma cístico, mas também na seleção dos grupos que o cálculo abrange atendendo 

ao desfecho fetal, já que em alguns casos apenas se consideraram aqueles em que a 

gravidez terminou em nado-vivo ou aqueles cujo desfecho foi a interrupção médica da 

gravidez (IMG), morte fetal (MF) e abortamento espontâneo (AE). Relativamente à 

incidência de higroma cístico na população do CMIN (1/314) verificou-se que esta se 

encontra próxima da incidência relatada na literatura atual (1/285)(5).  

Relativamente à idade materna, é universalmente aceite que um aumento da mesma se 

associa a um maior risco de complicações fetais, nomeadamente a alterações de cariótipo 

e, logo, a um pior prognóstico. Nesse sentido, foi calculada a média da idade materna à 

altura do diagnóstico, sendo que esta correspondeu a aproximadamente 32 anos, 

aproximando-se dos valores encontrados na literatura atual em estudos semelhantes(1,5). 

Apesar de apenas ter sido obtida uma diferença marginalmente significativa, constatou-

se que a média da idade materna foi mais elevada no grupo de casos de AE 

comparativamente ao grupo dos partos.  

No que concerne aos valores da TN, tendo em conta os resultados obtidos, valores de 

TN superiores parecem associar-se a uma maior percentagem de anomalias ecográficas 

e de cariótipo associadas, e logo, a um pior prognóstico. 

Ao contrário do que se verificou na literatura, em que a maioria dos estudos reportam o 

Síndrome de Turner como sendo a principal anomalia de cariótipo associada à presença 

de higroma cístico, no presente estudo a principal anomalia foi a Trissomia 18, 
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correspondente a 22,4% de todos os casos, comparativamente ao Síndrome de Turner 

que correspondeu a 8,2%.  

Atualmente, existem poucos relatos relativamente aos possíveis fatores prognósticos 

associados ao higroma cístico, sendo que entre eles se destacam a presença de um 

cariótipo normal. Neste grupo, a probabilidade de sobrevivência reportada na literatura, 

apesar de superior, é de apenas 27%(13), sendo que no presente estudo esta foi mais 

elevada (41,2%). De facto, de entre os dados obtidos relativamente aos casos cujo 

desfecho foi o nascimento, destaca-se a ausência de anomalias de cariótipo, o que parece 

corroborar o facto de que a presença de um cariótipo normal constitui um fator importante 

de bom prognóstico. É de salientar que neste grupo ocorreu regressão do higroma em 

todos os casos. 

A hidrópsia fetal parece, de igual modo, influenciar o prognóstico, tornando-o, se presente, 

mais sombrio. De facto, um estudo efetuado em 1992 relata uma sobrevivência de 

aproximadamente 4% em fetos hidróticos com higroma cístico(13). No presente estudo, a 

hidrópsia constituiu uma alteração patológica muito frequente, presente na maioria dos 

casos, sendo que se associou a um mau desfecho, já que deste grupo apenas dois dos 

fetos sobreviveram, perfazendo uma taxa de sobrevivência comparável à literatura 

(6,5%).  

 A presença de higroma cístico de forma isolada parece, de acordo com alguns estudos, 

constituir um fator de melhor prognóstico, associando-se a uma maior probabilidade de 

sobrevivência e regressão(13). No que concerne ao presente estudo, apesar de existirem 

alterações de cariótipo associadas na maioria dos casos de higroma na forma isolada 

(7/12) o desfecho fetal foi positivo, culminando com nascimento, nos casos em que o 

cariótipo era normal (4/12), sendo um valor potencialmente significativo atendendo ao 

facto de dos 49 casos estudados apenas 7 terem evoluído para o parto. 

O esclarecimento do mecanismo através do qual ocorre regressão do higroma cístico 

carece de mais investigação. Na verdade, foi publicado um estudo relativo a um feto com 

higroma cístico associado a hidrópsia fetal, no qual foi detetada uma anemia fetal. Após 

correção da anemia com transfusão sanguínea intrauterina, verificou-se a regressão do 

higroma em exames ecográficos posteriores(14). Deste modo, apesar da regressão poder 

não ser completamente atribuível à correção da anemia fetal, o estudo conduz a uma 

reflexão acerca de possíveis fatores que poderão influenciar o desfecho fetal e levar à 

regressão do higroma cístico e incentiva a uma maior investigação em busca dos mesmos 

já que poderia mudar a atual abordagem desta patologia. 
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Entre as limitações encontradas ao longo do desenvolvimento do presente estudo, 

destaca-se o número pequeno da amostra (apenas 52 casos ao longo de 6 anos), que 

limita a extrapolação de conclusões, sendo, no entanto, algo expectável quando tendo 

em conta o facto do higroma cístico ser uma alteração rara. É, ainda, de salientar a 

limitação na colheita dos dados através do PCE, já que houve grávidas que optaram por 

um seguimento da sua gestação no exterior, o que, por conseguinte, cria uma barreira à 

obtenção desses dados. Tendo em conta o facto do higroma cístico se associar 

frequentemente a alterações de cariótipo fetal ou a malformações estruturais, este 

diagnóstico é frequentemente acompanhado de IMG ou de AE, o que limita um estudo 

mais aprofundado relativo à história natural do higroma, bem como dos fatores que 

poderiam predizer ou conduzir a uma regressão do mesmo. Tendo em conta a ausência 

de uniformização do conceito de higroma cístico, este é, de certo, um dos fatores que 

limita o estabelecimento de comparações do presente estudo relativamente à prevalência 

desta anomalia no CMIN em relação à literatura atual. 

No sentido de compreender se poderão existir fatores maternos, e quiçá paternos, 

predisponentes para gravidezes com fetos com higroma cístico, poderia ser relevante 

conduzir estudos futuros no sentido de estudo de cariótipo de ambos os progenitores.  

Seria, ainda, interessante analisar em estudos futuros a probabilidade de recorrência de 

uma gestação com higroma cístico numa mesma mulher, de modo a averiguar se existem 

determinados fatores que propiciem o surgimento desta alteração. 
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Conclusões 

O higroma cístico é uma malformação cujo diagnóstico ocorre de forma cada vez mais 

precoce, acompanhando a evolução tecnológica dos aparelhos ecográficos, sendo que a 

sua presença deverá alertar para a provável existência de anomalias cromossómicas 

associadas e, assim, levar a uma investigação mais detalhada com o complemento dos 

exames invasivos de diagnóstico pré-natal.  

Apesar do mau prognóstico associado, é necessário ter em conta que poderá ocorrer a 

regressão do mesmo ao longo da gestação, especialmente se o cariótipo fetal for normal 

na ausência de malformações fetais significativas.  
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Apêndice 
 
Tabelas 
 
Tabela I. Desfecho fetal consoante as medições de TN (n=49). 

 TN 

Mediana Máximo Mínimo Percentil 25 Percentil 75 

Desfecho 
Fetal 

IMG 6,70 15,40 4,10 5,10 8,50 

IMG com 
alteração de 
cariótipo 

6,90 15,40 4,10 5,20 8,80 

AE 6,50 10,70 5,00 5,80 8,40 

Parto  4,70 7,40 3,80 4,30 5,50 
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Tabela II. Cariótipo fetal dos fetos com higroma cístico (n=49) 

Cariótipo Fetal Frequência % 

46, XX 12 24,5 

Trissomia 18 11 22,4 

Trissomia 21 7 14,3 

46, XY 5 10,2 

Trissomia 13 4 8,2 

45, X0 4 8,2 

Mosaicismo 45,X0/46,XX 1 2 

Sem registo 5 10,2 
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Tabela III. Desfecho fetal consoante alterações de cariótipo fetal (n=49). 

 Desfecho_Fetal Total 

IMG AE Parto 
Termo 

Cariótipo 46, XX 6 0 6 12 

46, XY 4 0 1 5 

Trissomia 21 7 0 0 7 

Trissomia 18 10 1 0 11 

Trissomia 13 3 1 0 4 

45, X0 4 0 0 4 

Mosaicismo 
45,X0/46,XX 

1 0 0 1 

Sem Registo 1 4 0 5 

Total 36 6 7 49 
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Tabelas IV. Anomalias fetais associadas ao higroma cístico (n=49) 

Anomalias fetais Frequência % 

Hidrópsia Fetal 31 63,3 

Anomalias Cardiovasculares 15 30,6 

Anomalias Gastrointestinais 9 18,4 

Anomalias dos Membros e Esqueléticas 4 8,2 

Anormalidades Crânio-encefálicas 3 6,1 

Alterações do Volume do Líquido Amniótico 3 6,1 

Anomalias da Face 3 6,1 

Anomalias da Parede Torácica 2 4,1 

Anomalias Genitourinárias 1 2,0 

Anomalias do Situs 1 2,0 

Anomalias do Aparelho Respiratório  0 0 

Defeitos do Tubo Neural 0 0 
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Figuras 

 

Figura 1. Imagem ecográfica de higroma cístico (corte sagital). 

NT – nuchal transluscency. 
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Figura 2. Distribuição da Idade Materna   
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Figura 3. Frequência Percentual de Realização de Exame Invasivo. 
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