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Resumo  

 

O Síndrome de Transfusão Feto-Fetal é uma condição mórbida perinatal 

associada a uma arquitectura placentar anormal que afecta cerca de 9 a 15% das 

gestações monocoriónicas biamnióticas1 e se apresenta habitualmente entre as 15 e 

as 16 semanas de gestação com uma incidência de aproximadamente 1-3 por 10,000 

nascimentos sendo responsável por um total de 17% da mortalidade perinatal das 

gravidezes gemelares e por cerca de 50% da mortalidade perinatal em gémeos de 

gravidezes monocoriónicas biamnióticas.2;3;4 A sobrevivência global de um dos fetos 

varia de 15 a 70% dependendo da idade gestacional ao diagnóstico e da severidade 

da doença.4 

O diagnóstico baseia-se na evidência ultrassonográfica de uma sequência 

polihidrâmnios/ oligoâmnios numa gravidez monocoriónica biamniótica estando 

definidos valores de cut-off do comprimento vertical máximo das bolsas amnióticas 

para cada uma das manifestações referidas, permitindo assim um diagnóstico preciso 

que atende também à idade gestacional à apresentação.4;5 

A história evolutiva natural deste Síndrome não é previsível uma vez que a sua 

apresentação ao diagnóstico e progressão é altamente variável. Desta forma, numa 

tentativa de descrever a severidade crescente desta patologia foi criado por Quintero 

et al um sistema de classificação com 5 estadios baseados nos achados da ecografia 

bidimensional e na velocimetria doppler da artéria e veia umbilicais, tentando 

correlacionar cada estadio com o prognóstico respectivo.3;4;6 

As diversas abordagens existentes para o tratamento deste síndrome incluem 

uma atitude expectante, amnioredução, septostomia, fotocoagulação laser das 

anastomoses placentárias e feticídio selectivo sendo a fotocoagulação a laser 

considerada na actualidade o padrão-ouro do tratamento deste síndrome, sobretudo 

nos estadios mais avançados.4 
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Abstract 

 

The Twin-to-Twin Transfusion Syndrome is a perinatal morbid condition 

associated with abnormal placental architecture that affects about 9-15 % of 

monochorionic diamniotic pregnancies1 and usually presents between 15 and 16 

weeks of gestation with an incidence of approximately 1-3 per 10,000 births and 

accounts for a total of 17% of perinatal mortality of twin pregnancies and about 50% of 

perinatal mortality in twins from monochorionic diamniotic pregnancies2, 3 4. The overall 

survival of one of the fetus varies between 15 and 70% depending on the gestational 

age at diagnosis and the severity of disease.4 

The diagnosis is based on sonographic evidence of a polyhydramnios / 

oligohydramnios sequence in a monochorionic diamniotic pregnancy being defined cut 

-off values of the maximum vertical length of amniotic sacs for each of the previously 

referred events, thus allowing a precise diagnosis that also caters to gestational age at 

presentation.4;5 

The natural evolutionary history of this syndrome is not predictable since its 

presentation at diagnosis and progression is highly variable. Thus, in an attempt to 

describe the increasing severity of this condition Quintero et al created a rating system 

with 5 stages based on the findings of the two-dimensional ultrasound and doppler 

velocimetry of the umbilical artery and vein, trying to correlate each stage with the 

corresponding prognosis.3, 4, 6 

The various existing treatment options for this syndrome include approaches 

such as an expectant attitude, amnioreduction, septostomy, laser photocoagulation of 

placental anastomoses and selective feticide, being laser photocoagulation considered 

at present the gold standard treatment for this syndrome, especially in advanced 

stages.4 
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Introdução 

 

 As gravidezes gemelares monocoriónicas biamnióticas correspondem a cerca 

de dois terços das gravidezes gemelares monozigóticas que por sua vez, 

correspondem a cerca de 31% de todas as gravidezes gemelares.1 É a corionicidade, 

mais que a zigotia, que se impõe como o maior determinante no outcome das 

gravidezes gemelares, uma vez que as gravidezes monocoriónicas possuem um risco 

acrescido de abortamento espontâneo, morte fetal, restrição do crescimento intra-

uterino, parto pré-termo, discordância do peso ao nascimento, assim como maior 

incidência de paralisia cerebral e morbilidade neurológica comparativamente com as 

gravidezes bicoriónicas.2 

 O Síndrome de Transfusão Feto-Fetal é uma grave complicação que afecta 

cerca de 9 a 15% das gestações monocoriónicas biamnióticas 3,4 com uma incidência 

de aproximadamente 1-3 por 10,000 nascimentos4. Este síndrome é responsável por 

um total de 17% da mortalidade perinatal das gravidezes gemelares e por cerca de 

metade da mortalidade perinatal em gémeos de gravidezes monocoriónicas 

biamnióticas4.  

Sem qualquer tratamento, a morte de pelo menos um feto é comum, com morte 

posterior do segundo feto em aproximadamente 10% dos casos e com morbilidade 

neurológica em 10-20% do gémeo sobrevivente.4 A sobrevivência global de um dos 

fetos varia de 15 a 70% dependendo da idade gestacional ao diagnóstico e da 

severidade da doença.4 

A maioria dos diagnósticos são realizados no 2º trimestre através de 

ultrassonografia e perante critérios estabelecidos que serão abordados 

posteriormente.4 A velocimetria por doppler da artéria e veia umbilical e do ducto 

venoso também podem fornecer dados importantes na avaliação desta complicação 

contudo ainda não existe evidência suficiente para que este seja realizado 
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rotineiramente.4,5 O diagnóstico atempado e precoce deste síndrome é de extrema 

importância uma vez que a demora no mesmo pode resultar em atraso no tratamento 

e aumento da mortalidade perinatal.5 

O sistema de estadiamento mais utilizado no síndrome de transfusão feto-fetal 

foi desenvolvido por Quintero et al em 1999 e é baseado nos achados 

ultrassonográficos e da velocimetria doppler sendo constituído por cinco estadios de 

gravidade crescente.3,4,6 

 A história evolutiva natural deste Síndrome não é previsível uma vez que a sua 

apresentação ao diagnóstico e progressão é altamente variável.3,4 

 Pensa-se que a etiologia desta patologia se encontra em alterações da 

arquitectura placentar nomeadamente em conexões vasculares inter-fetais com fluxo 

unidireccional de um feto (dador) para outro (receptor) e que levam a uma 

discrepância na volémia de ambos os fetos com depleção de volume no feto dador, 

oligúria e oligoâmnios e sobrecarga de volume no receptor com poliúria e 

polihidrâmnios e as consequências clínicas que daí podem advir.2,3,4 

Existem diversas abordagens a considerar no tratamento deste síndrome que 

incluem uma atitude expectante, amnioredução, septostomia, fotocoagulação laser das 

anastomoses placentárias e feticídio selectivo, todas as quais serão abordadas em 

pormenor neste artigo.3,4 
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Desenvolvimento 

 

Fisiopatologia 

  

Virtualmente todas as placentas de gestações monocoriónicas biamnióticas 

possuem conexões vasculares que ligam a circulação de ambos os fetos. 2,3,4 

Existem três tipos principais de anastomoses vasculares nestas placentas 

nomeadamente, arteriovenosas (AV), arterio-arteriais (AA) e venovenosas (VV).4,6 

As anastomoses AV encontram-se em cerca de 90-95% das placentas de gravidezes 

gemelares monocoriónicas biamnióticas, as AA em 85-90% e as VV em 15-20%.4 

 As conexões AA e VV ocorrem directamente vaso com vaso, são inteiramente 

superficiais e têm a capacidade de apresentar um fluxo bidireccional determinado por 

variações nas pressões hidrostáticas de base. Por sua vez, as anastomoses AV 

ocorrem profundamente no cotilédone placentário e estão ligadas através de largas 

redes capilares, possuindo um fluxo unidireccional. Pensa-se que são as anastomoses 

bidireccionais AA e VV que contrabalançam o fluxo unidireccional das anastomoses 

AV levando a um equilíbrio volémico em ambos os fetos, e que as conexões AA 

possuem um maior potencial hemodinâmico para esse equilíbrio graças ao seu 

superior diferencial de pressões.3,4.6 

 Um desequilíbrio no fluxo interplacentar pode ocorrer devido a variações no 

número, tamanho e resistência das diferentes anastomoses existentes, determinando 

assim o volume de transfusão feto-fetal que ocorre.4 

 Estudos de injecção placentar mostraram que no síndrome de transfusão feto-

fetal existe uma diminuição acentuada do número de anastomoses AA 6, 24% 

comparativamente com os 84% presentes nos controlo no maior estudo deste tipo 

realizado até ao momento6,7, e que por outro lado, existe um aumento no número de 

anastomoses AV com fluxo unidireccional do feto dador para o feto receptor 

comparativamente com as existentes no sentido contrário. Adicionalmente, 78% das 
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gravidezes com uma ou mais anastomoses AV na ausência de anastomoses AA 

desenvolvem síndrome de transfusão feto-fetal.6 Contudo, a presença de anastomoses 

AA não confere uma protecção total no que concerne ao desenvolvimento deste 

síndrome uma vez que cerca de 25 a 30% dos casos de gravidezes complicadas por 

esta afecção apresentam este tipo de anastomoses.4  

 Este desequilíbrio de fluxos sanguíneos leva então a uma hipovolémia relativa 

no feto dador e a uma hipervolémia relativa no feto receptor que desencadeia a 

libertação de numerosos mediadores vasoactivos numa tentativa de restaurar o 

volume intravascular fetal, o que resulta na perpetuação e agravamento da patologia e 

desenvolvimento das manifestações clínicas habituais deste síndrome. 

 Os níveis de hormona antidiurética (ADH) no feto dador aumentam 3 vezes o 

valor presente no outro feto.3 Por outro lado, o sistema renina-angiotensina-

aldosterona do feto dador é activado devido à hipoperfusão renal crónica com 

aumento significativo nos níveis de renina e angiotensina II que acabam por levar a 

uma perpetuação do quadro devido à vasoconstrição generalizada decorrente desses 

mediadores com diminuição do fluxo renal e desenvolvimento frequente de disgenesia 

tubular renal e agravamento da oligúria que leva então a oligoâmnios e hipoperfusão 

placentária que pode levar a atraso do crescimento intra-uterino.3,6 Estes 

acontecimentos podem culminar em anidrâmnios e no fenótipo de “stuck twin”.3 

 No feto receptor, a hipervolémia leva à libertação do péptido natriurético 

auricular (ANP) e péptido natriurético cerebral (BNP) pelas aurículas 

hiperextendidas3,6, pelo que os níveis de ANP são 3 vezes superiores e os de BNP 

duas vezes superiores aos apresentados pelo feto dador3. Estas hormonas possuem 

um efeito vasodilatador e natriurético marcado levando ao surgimento de poliúria que 

por sua vez culmina em polihidrâmnios.3,6 Concomitantemente, existe supressão do 

sistema-renina-angiotensina-aldosterona e da libertação de ADH que actua 

sinergicamente no desenvolvimento da poliúria agravando ainda mais o quadro.6 Os 

níveis de endotelina-1 também se encontram elevados3,6 estando possivelmente 
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relacionados com a disfunção placentar3 e cardíaca2 do receptor contribuindo para a 

hipertensão sistémica habitualmente presente nesse feto.8 

 As alterações cardiovasculares ocorrem predominantemente no gémeo 

receptor e ocorrem progressivamente sendo que inicialmente existe uma 

compensação da hipervolémia graças ao aumento do débito urinário contudo, com a 

deterioração do estado do feto dador os níveis de renina, angiotensina II e endotelina 

vão sendo progressivamente maiores e acabam por passar através das anastomoses 

AV placentárias para o feto receptor3,6 levando ao desenvolvimento de hipertensão no 

receptor com aumento da pressão sistólica em cerca de 2,5 vezes3 conduzindo então 

a uma queda no débito urinário e resolução do polihidrâmnios com agravamento 

progressivo das manifestações clínicas3;7. A hipertensão venosa resulta também no 

movimento de fluido intravascular para o espaço intersticial e na obstrução linfática 

funcional o que culmina no desenvolvimento de hydrops fetalis.3 

 A hipervolemia assim como as altas concentrações de mediadores vasoactivos 

levam a hipertrofia cardíaca de um ou de ambos os ventrículos (61%4) devido ao 

aumento do afterload que pode então levar a uma obstrução funcional da saída do 

ventrículo direito7,incluindo estenose/atresia da válvula pulmonar em cerca de 10% 

dos fetos receptores3;4, e ao desenvolvimento de cardiomegalia, regurgitação valvular 

aurículo-ventricular (50%4) e insuficiência cardíaca.3;7, sendo esta última 2 a 3 vezes 

mais frequente no lado direito do que esquerdo do coração. Mais de 2/3 dos fetos 

receptores apresentam disfunção diastólica evidenciada por um aumento no tempo de 

relaxamento isovolumétrico ventricular estando associado a um maior risco de morte 

fetal4. A diminuição da contractilidade miocárdica e da insuficiência tricúspide grave 

pode ser identificada graças à presença de uma onda a invertida no doppler do ducto 

venoso.3 

 Adicionalmente, o desequilíbrio hemodinâmico pode levar a uma diminuição da 

perfusão cerebral fetal levando a lesão intracerebral antenatal. As lesões cerebrais 

antenatais graves afectam 10% dos gémeos com síndrome de transfusão feto-fetal em 
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comparação com apenas 2% dos gémeos de gravidezes monocoriónicas-biamnióticas 

sem esse síndrome4.  

Essas lesões podem manifestar-se como uma variedade de apresentações 

nomeadamente leucomalácia periventricular, leucoencefalopatia multicística, 

hemorragia intraventricular, hidrocefalia e porencefalia. Estas condições são mais 

frequentes nos casos de morte intra-uterina de um dos fetos sendo que 5 a 27% dos 

fetos sobreviventes apresentam evidência de sequelas do sistema nervoso central em 

ressonância magnética ou ecografia pós-natal, sendo que apenas 8% dos fetos 

apresenta essas mesmas evidências em ressonância magnética realizada no 

momento do diagnóstico do síndrome de transfusão feto-fetal antes de qualquer 

tratamento9. 

Num estudo pós-parto em gémeos de gravidezes com síndrome de transfusão 

feto-fetal, Wee e Fisk (2002) 10 reportaram lesões da substância branca adquiridas 

anteparto em 35% dos casos sendo a maioria das lesões minor (ventriculomegalia 

moderada, pseudocistos subependimários, quistos da substância branca, 

ecogenicidade dos gânglios da base, vasculopatia do lenticuloestriado) e afectando 

tanto os receptores como os dadores. 

 Uma placentação aberrante com inserção velamentosa do cordão também foi 

implicada como possíveis contribuintes na fisiopatologia deste síndrome, uma vez que 

este tipo de inserção do cordão se encontra em cerca de 1/3 das placentas nas 

gravidezes afectadas por esta patologia4. Contudo, um estudo efectuado em 90 

placentas monocoriónicas demonstrou existir uma incidência semelhante de inserção 

velamentosa do cordão nas placentas de fetos com síndrome de transfusão feto-fetal 

(53%) em comparação com os controlos monocoriónicos não afectados (52%) 6. 

 

 

 

Diagnóstico e Apresentação Clínica 
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Todas as gravidezes gemelares devem realizar um exame ecográfico entre as 

11 e as 13+6 semanas de gestação para determinar a viabilidade, corionicidade, 

comprimento crânio-caudal e translucência da nuca dos fetos.  

Estando perante uma gravidez monocoriónica biamniótica foi proposta uma 

vigilância ecográfica, habitualmente a partir das 16 semanas de gestação, com uma 

periodicidade de cerca de 2 semanas para vigilância do possível aparecimento do 

síndrome de transfusão feto-fetal, uma vez que se trará de uma doença dinâmica que 

pode permanecer estável durante toda a gestação, ocasionalmente regredir 

espontaneamente, progredir lentamente ou progredir de forma rápida num período de 

apenas alguns dias com deterioração rápida do estado dos fetos4;5;11. Esta vigilância a 

cada 2 semanas deve ser mantida até cerca das 28 a 30 semanas de gestação sendo 

que posteriormente essa vigilância pode ser reduzida nas gestações não complicadas, 

já que a probabilidade de desenvolvimento do síndrome se torna muito menor após 

esse período5. Contudo, não existem guidelines definidas da periodicidade de 

vigilância mais acertada.4;5 

Estas avaliações ecográficas seriadas devem incluir pelo menos a medição do 

comprimento vertical máximo das bolsas amnióticas de cada saco gestacional e a 

presença ou ausência de bexiga em cada feto.4 Num estudo retrospectivo original 

Carver et al. 5 recomendaram a vigilância semanal nas gravidezes com peso fetal 

estimado ou comprimento vertical máximo das bolsas amnióticos discordantes uma 

vez que nestes casos se demonstrou um tempo significativamente menor até ao 

diagnóstico do síndrome de transfusão feto-fetal.  

Perante o achado de uma discordância no volume de líquido amniótico ou no 

crescimento fetal, devem ser considerados como diagnósticos diferenciais insuficiência 

útero-placentar, anomalias congénitas como a agenesia renal no gémeo dador 

suspeito, anomalias do cordão umbilical, infecções intra-uterinas e ruptura prematura 

de membranas de um dos sacos amnióticos.3 
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Existem diversos achados ecográficos no primeiro e no segundo trimestre que 

foram associados ao desenvolvimento do síndrome de transfusão feto-fetal4;5;11  

Antes das 14 semanas de gestação uma discrepância no comprimento crânio-

caudal entre ambos os fetos e anomalias da translucência da nuca nomeadamente 

translucência superior ao percentil 95 ou discordância superior a 25% inter-fetos e 

onda a invertida ou ausente no ducto venoso, foram associados a um aumento do 

risco de desenvolvimento de síndrome de transfusão feto-fetal.4;5;6;11. Num estudo de 

Sebire et al 6 foi reportado que 32% das gestações monocoriónicas com translucência 

da nuca aumentada desenvolveram este síndrome (likelihood ratio 3.5, 95% IC 1.9 –

6.2) embora apenas 28% dos casos foram previstos.  

No 2º trimestre os achados associados a este síndrome foram a discordância 

do perímetro abdominal interfetal, o dobramento da membrana interfetal entre as 15 e 

as 17 semanas de gestação6;9, a inserção velamentosa do cordão e 

hiperecogenicidade da porção placentária do feto dador4. Tal como referido 

anteriormente a inserção velamentosa do cordão está presente em cerca de 1/3 das 

placentas no síndrome de transfusão feto-fetal e o dobramento da membrana interfetal 

foi associada ao desenvolvimento do síndrome em mais de um 1/3 dos casos4. É um 

achado presente em cerca de 32% das gravidezes monocoriónicas sendo que 43% 

destas desenvolvem subsequentemente este síndrome6. Yamamoto et al. (2013) 

relataram ainda que no início do segundo trimestre de gestação (entre as 16 e as 18 

semanas) uma discordância no comprimento vertical máximo da bolsa de líquido 

amniótico igual ou superior a 4cm (cutoff com uma sensibilidade de 70% e uma 

especificidade de 97%) foi associado a um aumento significativo do risco de 

desenvolvimento do síndrome de transfusão feto-fetal (70% vs. 2.9% nas gestações 

em que não se verificou essa discordância; p <0.01) podendo esta discrepância ser 

um preditor precoce útil do desenvolvimento deste síndrome.11 
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Figura 1-Gravidez gemelar monocoriónica às 16 semanas de gestação afectada por síndrome de 
transfusão feto-fetal precoce que apresenta dobramento da membrana interfetal.38 
 

 

Contudo, ainda não existe uma avaliação prospectiva da utilidade clínica 

destes achados ecográficos e alguns requerem a avaliação por doppler que não é 

tipicamente realizada em gravidezes monocoriónicas biamnióticas não complicadas 

nos demais aspectos4;5;6;11. Desta forma, embora exista uma associação entre esses 

achados e o desenvolvimento do síndrome de transfusão feto-fetal e a sua detecção 

possa contribuir para a detecção mais precoce do mesmo, são necessários mais 

estudos para a sua validação como parte da vigilância de rotina destas 

gestações4;5;6;11. 

Suspeita-se habitualmente deste síndrome por achados ecográficos 

característicos, sendo a grávida habitualmente assintomática3. O diagnóstico pré-natal 

ocorre habitualmente no 2º trimeste4, sendo a idade gestacional média ao diagnóstico 

de 21 semanas6,pela evidência de uma sequência polihidrâmnios/ oligoâmnios numa 

gravidez monocoriónica biamniótica3. Antes das 20 semanas de gestação o 

comprimento vertical máximo das bolsas amnióticas no saco gestacional para 

oligoâmnios é geralmente definido como menor que 2cm e maior que 8cm para  o 
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polihidrâmnios3;4;5;11. Após as 20 semanas de gestação o comprimento vertical máximo 

para o polihidrâmnios é definido como superior a 10cm3;5. 

 

Figura 2- Síndrome de transfusão feto-fetal severo às 20 semanas de gestação. No recipiente 
poliúrico verifica-se a presença de uma bexiga de grandes dimensões e polihidrâmnios (esquerda) e 
o dador anúrico encontra-se fixo à placenta devido ao colapso das membranas do saco 
anhidrâmniótico.39 

 

Em 1999 Quintero et al propuseram um sistema de estadiamento deste 

síndrome baseado em achados ecográficos e na velocimetria doppler da artéria e veia 

umbilical e do ducto venoso, e que permanece ainda hoje o sistema de estadiamento 

mais comummente utilizado e que divide o síndrome em cinco estadios, que vão 

desde formas leves da doença com discordância isolada do volume de líquido 

amniótico até doença severa com morte intra-uterina de um ou ambos os fetos3;4;9. 

Inicialmente o objectivo deste sistema relacionava-se com a definição de parâmetros 

ecográficos e clínicos que permitissem predizer quais os casos com este síndrome 

que iriam progredir com hydrops fetalis ou morte.9 

O estadio I caracteriza-se pela presença da sequência oligoâmnios/ 

polihidrâmnios sendo a bexiga do gémeo dador visível e a velocimetria doppler de 

ambos os fetos normal. No estadio II está presente a sequência oligoâmnios/ 

polihidrâmnios, a velocimetria doppler de ambos os fetos encontra-se normal, não 

sendo contudo possível visualizar a bexiga do gémeo dador. O estadio III apresenta-se 
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com a presença da sequência oligoâmnios/ polihidrâmnios não se visualizando a 

bexiga do gémeo dador e presença de anormalidades na velocimetria doppler 

nomeadamente fluxo diastólico da artéria umbilical ausente ou invertido, fluxo invertido 

na onda a do ducto venoso ou fluxo pulsátil da veia umbilical. No estadio IV existem 

sinais de hydrops fetalis em um ou ambos os fetos e por fim, no estadio V estamos 

perante a ausência de actividade cardíaca fetal, indicativa de morte fetal, de um ou 

ambos os fetos. 

Centros de terapia fetal reportam que cerca de 11 a 15% dos casos no 

momento da sua referenciação se apresentam no estadio I,20 a 40% no estadio II, 38 

a 60% no estadio III, 6 a 7% no estadio IV e cerca de 2% no estadio V4. Cerca de ¾ 

dos casos no estadio I permanecem estáveis ou regridem sem intervenções invasivas4 

enquanto menos de 1/3 dos casos nos estadios III ou IV regridem para estadio I ou II9. 

Num dado estudo realizado por Dickinsonet al, analisando a idade gestacional no 

momento do parto de acordo com o estadio ao diagnóstico, verificou-se a presença de 

uma associação significativa entre estadios superiores da classificação de Quintero e 

partos mais prematuros9. No estadio V, após a morte de um dos gémeos 

monocoriónicos biamnióticos o risco de morte do outro feto é de 10% com um risco de 

complicações neurológicas variável entre 10 a 30% em diferentes estudos4. 

Este sistema de estadiamento possui diversas limitações importantes 

nomeadamente pelo facto de poderem existir apresentações atípicas do síndrome ou 

o facto de um caso em particular poder não seguir uma progressão ordenada pelos 

diferentes estadios3. Diversos grupos tentaram adicionar parâmetros aparentemente 

promissores para a melhoria no prognóstico da progressão da doença e do outcome 

perinatal ou pediátrico, como a função cardíaca fetal ou alterações hemodinâmicas 

sistémicas, para modificar o sistema de classificação de Quintero ou desenvolver 

novos sistemas de estadiamento contudo, estes modelos ainda não foram validados 

em estudos de coorte prospectivos não havendo portanto evidência suficiente para 
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recomendar a alteração ou o abandono do sistema de classificação de Quintero no 

síndrome de transfusão feto-fetal.4;9 

O sistema de estadiamento de Quintero possui assim algum valor prognóstico 

e fornece um método que permite a comparação dos dados de outcome de diferentes 

intervenções terapêuticas, embora os diferentes estadios não se correlacionem 

perfeitamente com a sobrevivência perinatal4. Contudo, este sistema não se 

correlaciona com o outcome em certos tipos de intervenção terapêutica como foi 

demonstrado em diversos estudos, nomeadamente na fotocoagulação a laser sendo 

uma possível explicação o facto da origem circulatória da condição patológica ser 

eliminada por este método. Este facto é reforçado por, noutras formas de tratamento 

como na amnioredução. existir essa correlação entre o estadio e o outcome 

gestacional sendo que nesta forma de intervenção o desequilíbrio circulatório original 

se mantém.9 

O rastreio para doenças cardíacas congénitas com ecocardiograma fetal deve 

ser realizado em todas as gestações gemelares monocoriónicas uma vez que o risco 

de anomalias cardíacas neste grupo é 9 vezes superior nas gestações monocoriónicas 

biamnióticas e 14 vezes superiores nos casos de síndrome de transfusão feto-fetal 

comparativamente com a população em geral cuja prevalência dessas anomalias se 

situa aproximadamente em 0,5%4 sendo de 2% nas gestações monocoriónicas 

biamnióticas não complicadas nos demais aspectos e de 5% nos casos de síndrome 

de transfusão feto-fetal particularmente nos gémeos receptores4;12. O índice de função 

miocárdica ou índice Tex avalia a função ventricular global por velocimetria doppler e 

permite a determinação da função tanto diastólica como sistólica e tem vindo a ser 

utilizada para monitorização de fetos com este síndrome3;4;12. Uma determinação da 

função cardíaca fetal pode ser útil na identificação dos casos que beneficiariam de 

tratamento e na avaliação da resposta ao mesmo, pelo que a avaliação destes dados 

como uma ferramenta para a decisão na intervenção terapêutica deste síndrome é 

importante e necessária4;9.  
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Tratamento e Outcome  

 

Existem diversas abordagens descritas para tratamento do síndrome de 

transfusão feto-fetal nomeadamente abordagem expectante, amnioredução, 

septostomia, fotocoagulação a laser por fetoscopia das anastomoses placentárias e 

feticídio selectivo 4;6;13;14. Os tratamentos avaliados em três estudos randomizados 

foram a septostomia, a amnioredução e a ablação a laser das anastomoses 

placentárias. Estes estudos fornecem dados limitados uma vez que foram terminados 

antes do recrutamento do número de sujeitos planeado contudo representam os 

melhores dados existentes na avaliação dos diferentes tratamentos4;13;15.  

O síndrome de transfusão feto-fetal foi historicamente associado a uma 

mortalidade perinatal de um ou ambos os fetos de cerca de 80-90% na ausência de 

tratamento,15;16;17 sobretudo quando aparece antes das 28 semanas de gestação15. No 

entanto, o aparecimento das diferentes técnicas terapêuticas indicadas mudou o 

paradigma de sobrevivência destes fetos com taxas de sobrevivência variáveis entre 

diferentes estudos, mas que vão de 37-65% após amnioredução 4;14;15;17, de cerca de 

86% após septostomia15;16 e após fotocoagulação a laser de cerca de 55-73%4;14;15;17. 

Na análise dos diferentes tratamentos é importante considerar o estadio da 

doença, os detalhes da intervenção e o outcome perinatal nomeadamente a 

mortalidade perinatal, a sobrevivência de pelo menos um gémeo e, se disponível, o 

outcome a longo prazo dos bebés sobretudo a nível cardíaco e neurológico.4;15 

 

 

Abordagem expectante 

 

 A abordagem expectante envolve a ausência de intervenção directa 

envolvendo apenas vigilância. Existem dados limitados acerca da evolução natural da 

doença sobretudo em estadios avançados pelo que é importante que essas limitações 
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sejam discutidas com os pacientes e comparadas com os dados existentes para as 

diferentes intervenções4;13.  

 O estadio I é frequentemente abordado de maneira expectante uma vez que 

cerca de ¾ dos casos permanecem estáveis ou regridem espontaneamente4;13. 

Contudo, uma vez que em 10 a 30% dos casos existe progressão da doença, a 

intervenção com diferentes técnicas neste estadio tem sido avaliada, não havendo 

contudo na actualidade um consenso de qual a abordagem mais correcta nestes 

casos4.  

 Num pequeno estudo retrospectivo, a intervenção através da terapia laser 

nestes doentes, foi associada a uma melhoria no outcome do neurodesenvolvimento a 

longo prazo comparativamente com a abordagem expectante (atraso no 

neurodesenvolvimento em 0/16 e 7/18 dos casos respectivamente) mas não se 

verificaram essas mesmas diferenças no que concerne à sobrevivência global que foi 

superior na ausência de tratamento (75% e 87% respectivamente) 13. 

 No estadio II ou superior não existem quaisquer estudos randomizados que 

avaliem a abordagem expectante, não existindo assim dados da história natural destes 

estadios. Desta forma, aconselha-se a intervenção terapêutica nestes doentes, assim 

como nos casos em que ocorre deterioração aguda ou crónica de um ou ambos os 

fetos4;13.  

 

 

Amnioredução 

 

 A amnioredução consiste na remoção de líquido amniótico da cavidade 

amniótica do feto receptor através de amniocentese com uma agulha de cerca de 18 a 

20 gauge guiada ecograficamente4;13. É geralmente realizada apenas quando o 

comprimento vertical máximo da bolsa de líquido amniótico é superior a 8cm, tendo 

como objectivo a sua diminuição para cerca de 5-6cm. A amnioredução pode ser 
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realizada num único procedimento ou, mais frequentemente, de forma seriada a partir 

das 14 semanas de gestação4;16;17. Alguns especialistas recomendam a remoção 

máxima de cerca de 5 litros de líquido amniótico num período de cerca de uma hora, 

uma vez que a rápida descompressão do útero pela rápida remoção de um grande 

volume de líquido pode levar a descolamento prematuro de placenta normalmente 

inserida ou bradicardia fetal13. 

Este procedimento reduz o hiperdistensão uterina, que é um factor de risco 

para parto pré-termo e descolamento prematuro de placenta normalmente inserida e 

diminui a pressão intra-amniótica e placentária facilitando a perfusão útero-placentária. 

Após as 26 semanas de gestação pode ser usada também para alívio de sintomas 

maternos relacionados com o polihidrâmnios, nomeadamente dificuldade respiratória e 

contracções uterinas pré-termo frequentes com diminuição do comprimento 

cervical.4;13 

 As complicações mais frequentes decorrentes da amnioredução são a ruptura 

prematura de membranas, parto pré-termo, descolamento prematuro de placenta 

normalmente inserida, infecção e morte fetal. Outra consideração importante prende-

se com o facto de que qualquer procedimento invasivo prévio à fetoscopia poder 

diminuir a possibilidade e o sucesso do tratamento por laser devido a hemorragia, 

separação corioamniótica, septostomia inadvertida ou ruptura de membranas. 

 Mari et al (2001)18 reportaram os resultados relativos ao outcome da maior série 

de doentes com síndrome de transfusão feto-fetal que foram sujeitos a amnioredução, 

sendo que em 6% ocorreu descolamento prematuro de placenta normalmente inserida 

em 48 horas após o procedimento, em 3% parto espontâneo, em 2% stress fetal, em 

2% morte fetal, em 1,3% abruptio placentae e em 1%. corioamniotite. Em 55% das 

gestações ambos os fetos foram nados vivos, em 31% apenas um dos gémeos estava 

vivo ao nascimento e sendo ambos nados mortos nos restantes 14%. Durante a 

primeira semana de vida cerca de 30% dos gémeos acabaram por morrer. Por fim, 

cerca de 24% dos gémeos receptores e 25% dos gémeos dadores apresentavam 
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evidência de anomalias intracranianas por ecografia transfontanelar às 4 semanas de 

vida.13 

 

 

Septostomia 

 

 Este procedimento envolve a perfuração intencional da membrana amniótica 

inter-fetal entre ambos os sacos monocoriónicos-biamnióticos permitindo, 

teoricamente, o equilíbrio do volume de líquido amniótico entre os dois sacos, 

normalizando assim as pressões entre ambas as cavidades amnióticas4;13;15;16. A 

septostomia pode ser realizada isoladamente ou em conjunto com a amnioredução, 

sendo o primeiro caso mais comummente aplicado. Uma agulha de 22 gauge é 

inserida por orientação ecográfica através do saco do dador para o saco do receptor 

sendo realizada uma única punção, uma vez que múltiplas punções podem levar a 

uma ruptura extensa da membrana inter-fetal com possibilidade de entrelaçamento 

dos cordões umbilicais e uma situação de gravidez monoamniótica funcional4;13. Após 

24 horas do procedimento é realizada uma nova ecografia para verificar se os volumes 

de líquido amniótico se equilibrararam13. Caso esse facto não se verifique, uma nova 

septostomia deve ser realizada após 48 horas do primeiro procedimento4. 

 A septostomia é actualmente um procedimento pouco utilizado uma vez que se 

acredita que não oferece vantagem terapêutica significativa comparativamente com 

outros procedimentos. Num estudo randomizado comparando a amnioredução com a 

septostomia verificou-se não existirem diferenças significativas relativas à morte fetal 

global (30% vs. 36%), morte de pelo menos um feto (50% vs. 40%) ou morte de 

ambos os fetos (24% vs. 26%) 15;16. Verificou-se ainda uma necessidade muito superior 

de procedimentos adicionais na septostomia comparativamente com a amnioredução 

(40% vs. 8%)4;15;16. 
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Fotocoagulação a Laser por Fetoscopia  

 

 A fotocoagulação a laser é considerado o tratamento padrão definitivo do 

síndrome de transfusão feto-fetal nos estadios II a IV de Quintero, entre as 16 e as 26 

semanas de gestação. 

 Este procedimento envolve a fotocoagulação das anastomoses vasculares que 

cruzam a placenta de um feto para o outro dando origem a esta doençal4;13. O 

objectivo deste tratamento é a separação da placenta em duas regiões, cada uma 

responsável por suprir as necessidades sanguíneas de cada feto4. Antes do 

procedimento, uma ecografia é efectuada para identificar os locais de inserção dos 

cordões umbilicais, uma vez que uma distância entre estes locais inferior a 1 cm é 

uma contra-indicação relativa ao procedimento, podendo alterar o sucesso da 

intervenção13. A ecografia permite também o mapeamento da angioarquitectura 

placentária essencial à realização da fotocoagulação por laser.  

Habitualmente a fotocoagulação é realizada em ambulatório, com anestesia 

local e sedação intravenosa13 sendo administrados antibióticos profilácticos 

(amoxicilina e ácido clavulânico ou cefazolina) e tocolíticos cerca de uma hora antes 

do procedimento14. Um fetoscópio com cerca de 2 a 3 mm de diâmetro é inserido no 

abdómen materno, por via percutânea ou através de mini-laparotomia, sob orientação 

ecográfica. Na cavidade amniótica este é guiado até ao saco amniótico do feto 

receptor na localização que permite o melhor acesso à placa equatorial placentária 

entre a inserção de ambos os cordões. Energia laser (20-40 watts de um laser díodo 

ou YAG) é então transmitida aos vasos levando à coagulação dos mesmos. Após a 

conclusão da fotocoagulação dos vasos placentários, o fetoscópio é removido e é 

realizada uma amnioredução até que o volume de líquido amniótico aparentemente se 

normalize à ecografia13. Cerca de 24 a 48 horas após o procedimento repete-se a 

ecografia para avaliação dos resultados, devendo realizar-se ecografias para 

monitorização fetal de 2 em 2 semanas após um procedimento bem sucedido.13 
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 A ablação selectiva dos vasos é preferível a uma abordagem não selectiva com 

coagulação de todos os vasos que cruzam a membrana interfetal, uma vez que parece 

relacionar-se com uma diminuição da morte fetal relacionada com o procedimento4;13. 

A sobrevivência de pelo menos um feto foi superior na abordagem selectiva 

comparativamente com a não-selectiva (83% vs. 61%) sendo que o melhor outcome 

se relacionou sobretudo com a menor taxa de morte de ambos os fetos após ablação 

selectiva (5,6% vs. 22%) 13.  

Esta técnica foi ainda melhorada através da fotocoagulação selectiva seriada 

dos vasos, sendo as anastomoses AV,VA e finalmente as AA coaguladas por essa 

ordem sequencial4;13. A coagulação selectiva sequencial dos vasos foi associada a 

uma redução de cerca de 40-50% no risco de morte fetal intra-uterina do feto dador e 

receptor comparativamente com a abordagem selectiva isolada, sendo também 

associada a um aumento de cerca de duas vezes na taxa de sobrevivência perinatal13.  

A dicorionização equatorial, ou técnica de Solomon, é outra abordagem que 

cria uma linha de coagulação ao longo de toda a placa equatorial placentária, na área 

da placa coriónica, entre os canais anastomóticos principais após a ablação de todas 

as anastomoses interfetais visíveis e vasos com percurso incerto13;19. Esta técnica 

parece estar associada a uma diminuição nas taxas de recorrência4;13;19, normalização 

da dinâmica do líquido amniótico, ocorrência mais tardia de complicações comuns com 

a técnica sequencial selectiva, como o descolamento prematuro de placenta 

normalmente inserida e melhoria na sobrevivência fetal19. 

Este procedimento nos EUA é habitualmente realizado entre as 16 e as 26 

semanas de gestação4;13;20 em grande parte porque a FDA limita o uso de fetoscópios 

a esse período gestacional. Contudo, um estudo da Society for Maternal-Fetal 

Medicine (2013) do qual resultou a publicação de guidelines muitas vezes utilizadas na 

Europa, recomendam o tratamento dos estadios de Quintero II a IV do síndrome de 

transfusão feto-fetal nas gestações com menos de 26 semanas4. 
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Contudo, alguns centros de terapia fetal na Europa e Canadá realizam este 

tratamento antes das 17 semanas e após as 26 semanas13;20. Antes das 16 semanas 

de gestação pode ser difícil a aplicação do laser uma vez que o âmnio e o córion 

podem ainda não se ter fundido20. Por outro lado, após as 26 semanas existem 

diversas limitações técnicas que podem cursar com uma diminuição da eficácia do 

tratamento, nomeadamente o tamanho fetal que pode interferir com a visualização 

ideal dos vasos a coagular, os vasos placentares possuem um calibre maior sendo a 

sua coagulação mais difícil de atingir com sucesso, e as distâncias uterinas superiores 

podem não ser facilmente atravessadas pelos fetoscópios existentes na actualidade13.  

Baud et al (2013) 20 publicaram um estudo retrospectivo em que compararam o 

outcome perinatal de gestações tratadas com ablação anastomótica vascular a laser 

antes das 17 semanas e após as 26 semanas, com a situação convencional de 

tratamento entre as 16 e as 26 semanas de gestação. Este foi o primeiro estudo a 

avaliar o papel potencial deste procedimento no tratamento do síndrome de transfusão 

feto-fetal severo antes das 17 semanas de gestação. O diagnóstico deste síndrome 

tão precocemente é raro e de difícil avaliação e tratamento, sendo que apenas 2,5% 

da totalidade da amostra neste estudo foi referenciada para este centro de terapia fetal 

antes das 16 semanas. Neste grupo, a duração da fetoscopia, as taxas de parto pré-

termo e o outcome neonatal foi semelhante ao dos sujeitos de controlo. A taxa de 

descolamento prematuro de placenta normalmente inserida após uma semana do 

procedimento foi superior neste grupo mas não levou a um aumento das taxas de 

parto pré-termo. Relativamente ao desenvolvimento do síndrome de transfusão feto-

fetal após as 26 semanas, as opções de tratamento incidem habitualmente na 

amnioredução ou parto pré-termo programado contudo, ambos estão associados a um 

risco significativo de morte neonatal e alta morbilidade a longo-prazo. Após as 26 

semanas, o número de casos com hidrópsia fetal (estadio IV) é significativo, estando 

associado a uma mortalidade neonatal próxima de 100%. A terapia a laser nestes 

casos pode permitir um maior tempo de recuperação das alterações hidrópticas para 
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ambos os fetos, com bebés ao nascimento mais estáveis e com uma idade gestacional 

superior e consequentemente com uma diminuição das sequelas13;20. Desta forma, 

este estudo reportou outcomes neonatais similares nos grupos tratados antes das 17 

semanas e após as 26 semanas de gestação comparativamente com o grupo tratado 

entre as 16 e as 26 semanas, o que dá ênfase à necessidade da existência de um 

registo prospectivo multicêntrico, com avaliação detalhada do outcome neonatal e 

pediátrico destas crianças para que se possa reavaliar as restrições da terapia laser 

no grupo gestacional entre as 16 e 26 semanas. 

Existem dois outros estudos europeus que analisaram a terapia laser após as 

26 semanas. Middeldorp et al (2007) 21compararam o tratamento com laser ou 

amnioredução após as 26 semanas, e embora o tamanho da amostra fosse reduzido, 

a morbilidade neonatal e as taxas de mortalidade foram superiores no grupo tratado 

por amnioredução comparativamente com o tratado por laser21;20. Valsky et al (2012) 22 

compararam 28 casos tratados por laser após as 26 semanas com 324 casos tratados 

entre as 16 e as 26 semanas de gestação, reportando a inexistência de diferenças 

significativas na duração do procedimento, nas taxas de complicações, na idade 

gestacional ao nascimento e na sobrevivência neonatal de pelo menos um feto20. 

A complicação perioperatória mais comum decorrente do tratamento por laser é 

o descolamento prematuro de placenta normalmente inserida sendo a sua taxa de 

ocorrência após uma semana do procedimento de cerca de 7%13, após 3 semanas de 

cerca de 17%13 e após 28 dias de cerca de 6%17. Morte fetal relacionada com o 

procedimento ocorre em cerca de 10 a 30% dos casos sendo uma complicação mais 

comum nos estadios mais avançados da doença4. Outras complicações possíveis 

incluem vazamento de líquido amniótico para a cavidade peritoneal materna (7%), 

sangramento vaginal (4%) e corioamniotite (2%). Um síndrome semelhante ao da 

banda amniótica também foi descrito13. Uma vez que o diâmetro do fetoscópio é 

superior ao das restantes técnicas invasivas o risco de complicações é superior em 

cerca de 3 vezes, sendo o risco global de complicações de cerca de 3%4;17. 
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A recorrência do síndrome de transfusão feto-fetal após terapia com laser é 

atribuída a anastomoses residuais que podem ocorrer uma vez que certas 

anastomoses podem ser demasiado grandes para uma coagulação eficaz, pode haver 

uma coagulação apenas parcial ou anastomoses coaguladas podem reabrir, certas 

anastomoses de pequenas dimensões podem dilatar após oclusão das anastomoses 

primárias e podem não ser aparentes devido ao seu colapso ou tamanho demasiado 

diminuto para ser visualizável por fetoscopia. Por fim, pode ocorrer neovascularização 

em locais intactos da placenta após o procedimento19. 

Em cerca de 1/3 dos casos tratados com laser, estudos de injecção placentária 

demonstraram anastomoses patentes ou residuais que podem levar a um persistência 

do síndrome de transfusão feto-fetal13;19 em cerca de 14% dos casos ou a uma 

variante do síndrome de transfusão feto fetal invertida denominada sequência 

policitemia-anemia em 2 a 13% dos casos e na qual ocorre passagem de eritrócitos do 

feto receptor para o dador levando ao desenvolvimento de anemia e policitemia 

respectivamente13.  

Senat et al (2004) 17 publicaram um estudo randomizado comparando a 

sobrevivência perinatal de pelo menos um feto, a sobrevivência de pelo menos um 

gémeo aos 6 meses de idade e a sobrevivência sem complicações neurológicas aos 

seis meses de idade em gestações afectadas pelo síndrome de transfusão feto-fetal e 

tratadas por cirurgia endoscópica a laser comparativamente com gestações tratadas 

por amnioredução. Este estudo foi interrompido precocemente uma vez que uma 

análise provisória realizada demonstrou um benefício significativo da abordagem por 

laser. Os resultados obtidos demonstraram um aumento da sobrevivência de pelo 

menos um gémeo aos 28 dias no grupo tratado por laser em comparação com o 

tratado por amnioredução (76%vs.56%),menor incidência de leucomalácia 

periventricular cística aos 6 meses também nesse grupo (6%vs.14%), maior 

probabilidade de ausência de complicações neurológicas aos 6 meses de idade 

(52%vs. 31%) e um desenvolvimento neurológico normal aos 6 anos também superior 
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no grupo tratado por laser (82% vs. 70%) mas não estatisticamente significativo4;17;23;24. 

Este estudo reportou ainda uma taxa de sobrevivência de pelo menos um feto nos 

estadios combinados I e II de 86%, com uma diminuição para 66% nos estadios 

combinados III e IV de Quintero4;17. 

Num outro estudo patrocinado pela NICHD25 (2007) os resultados obtidos 

foram na generalidade distintos. Enquanto a sobrevivência de pelo menos um gémeo 

após o período neonatal no grupo tratado por laser foi semelhante ao obtido no estudo 

referido anteriormente (65% no NICHD vs. 76%), no grupo tratado por amnioredução 

este outcome foi melhor no estudo NICHD (75%) em comparação com o obtido no 

estudo anterior (56%). Este facto pode dever-se ao protocolo agressivo utilizado no 

grupo tratado por amnioredução no estudo da NICHD, em que esta era realizada 

sempre que se verificava um comprimento vertical máximo da bolsa amniótica superior 

a 8cm4. Por outro lado, os resultados menos favoráveis obtidos para o grupo tratado 

com laser neste estudo podem estar relacionados com a severidade da 

miocardiopatia, especialmente nos fetos receptores, uma vez que o número de casos 

no estadio IV de Quintero era superior neste estudo e pelo facto da idade gestacional 

máxima incluída neste estudo ser inferior (menos de 24 semanas) comparativamente 

com a do estudo por Senat et al (menos de 26 semanas) 4. A mortalidade do gémeo 

receptor foi significativamente superior no grupo tratado por laser (70%) 

comparativamente ao tratado por amnioredução (35%) no estudo da NICHD25.  

Numa metanálise destes dois estudos15, a mortalidade global não foi 

significativamente diferente entre o grupo tratado por laser e o tratado por 

amnioredução. Estes dados da terapia com laser aplicam-se sobretudo aos estadios II 

e III devido ao número limitado de casos nos estadios I e IV em ambos os estudos 

randomizados existentes4;17;25. 

Rossi et al (2011) 26 publicaram uma revisão sistemática avaliando o outcome 

neurológico das gestações complicadas pelo síndrome de transfusão feto-fetal e 

tratadas por laser reportando uma incidência de morbilidade neurológica de cerca de 
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6,1% ao nascimento, sem diferença significativa entre os gémeos dadores e 

receptores. A incidência de qualquer grau de disfunção neurológica dos 6 aos 48 

meses de idade foi de 11,1%, sem diferenças significativas entre os receptores e 

dadores e entre gestações com um ou dois gémeos sobreviventes. A paralisia cerebral 

foi responsável por 39,7% do outcome neurológico anormal a longo-prazo. Contudo, 

estes riscos não foram significativamente distintos dos verificados em gestações 

gemelares monocoriónicas não complicadas nos demais aspectos, sendo que se 

atribui a maioria da morbilidade neurológica à prematuridade e complicações 

relacionadas com a prematuridade em vez de directamente relacionado com este 

síndrome ou a complicações decorrentes da terapia laser. 

Um suporte adicional da efectividade da terapia laser foi possível graças a 

outra metanálise por van Klink et al (2013) 27 que comparou lesões cerebrais pós 

terapia laser e amnioredução demonstrando que a presença de lesões cerebrais em 

nados vivos do grupo tratado por amnioredução foi mais de 7 vezes superior às 

apresentadas pelos nados vivos tratados por laser, sendo que a idade gestacional no 

momento da intervenção foi semelhante (entre as 20 e as 22 semanas de gestação). 

Contudo, a idade gestacional média ao nascimento foi menor no grupo tratado por 

amnioredução comparativamente com o grupo tratado a laser (28 a 31 vs. 32 a 34) 

podendo especular-se que o aumento de lesões cerebrais no grupo da amnioredução 

se deveu à maior taxa de prematuridade13. 

 Outros estudos de seguimento a longo prazo em doentes com síndrome de 

transfusão feto-fetal tratados com terapia laser incluíram investigação dos sistemas 

cardiovascular e renal13. Um estudo por Mieghem el al (2009) 28 relativo à avaliação da 

função cardíaca antes e após tratamento a laser deste síndrome demonstrou que a 

função cardíaca do gémeo dador é habitualmente normal, contudo alterações 

transitórias pós-operatórias podem ocorrer. Por outro lado, a função cardíaca do 

gémeo receptor encontra-se com frequência severamente comprometida no momento 

do diagnóstico normalizando-se num período de cerca de 4 semanas após terapia 
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laser. Num outro estudo, Moon-Grady et al (2011) 29 reportaram que as anomalias da 

válvula pulmonar, que afectam cerca de 20% dos gémeos receptores em estadios 

avançados deste síndrome também sofrem regressão ou melhoria acentuada dessas 

anomalias após a terapia com laser, com menos de 1/3 dos casos de sobreviventes 

apresentando defeitos persistentes da válvula pulmonar com necessidade de 

correcção cirúrgica após o parto. Num estudo de seguimento a longo prazo da função 

cardíaca de nasciturnos com síndrome de transfusão feto-fetal tratados por este 

método, Herberg et al (2006) indicaram que 87% dos gémeos receptores 

apresentavam ecocardiogramas normais numa idade média inferior a 2 anos30. 

Apenas um estudo avaliou os efeitos renais a longo prazo de gémeos com 

síndrome de transfusão feto-fetal tratados por fotocoagulação a laser, sendo que não 

foram encontradas diferenças significativas na função renal dos gémeos receptores 

comparativamente com a dos gémeos dadores31.  

 Relativamente ao momento ideal para o parto após a fotocoagulação a laser , 

não existem estudos que tenham conseguido identificar um cut-off ideal para o parto 

electivo4. Stirnemann et al (2012) 32 realizaram um estudo na tentativa de definir esse 

cut-off comparando os riscos intra-uterinos com o outcome pós-natal nas gestações 

monocoriónicas afectadas pelo síndrome de transfusão feto-fetal após tratamento por 

fotocoagulação a laser contudo, não conseguiram demonstrar existir um período ideal 

para o parto electivo, embora tivessem reportado uma baixa taxa de morbilidade a 

partir das 32 semanas de gestação. Desta forma, o momento ideal do parto deve ser 

escolhido baseando-se num risco pós-natal potencial aceitável de complicações 

relacionadas com a prematuridade32, pesando-se factores como o estadio e 

severidade da doença, progressão, efeitos de quaisquer intervenções realizadas e 

resultados de testes ante-natais4. 

A fotocoagulação a laser, apesar dos seus riscos e limitações aparenta então 

ser o tratamento mais indicado existente na actualidade nos estadios II-IV, no entanto 
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é importante ressalvar que mesmo com esta terapia a sobrevivência de ambos os 

gémeos com síndrome de transfusão feto-fetal é de apenas cerca de 50%.4 

 

Feticídio Selectivo  

  

 O feticídio selectivo ou redução selectiva envolve a interrupção do fluxo 

sanguíneo do cordão umbilical de um dos fetos levando à sua morte, com o objectivo 

de melhorar o outcome do feto sobrevivente4;13. Esta pode ser a melhor opção de 

intervenção quando o síndrome de transfusão feto-fetal se complica com uma 

anomalia com risco acentuado de morte de um dos fetos ou após falha da ablação a 

laser13 em casos no estadio III e IV4.  

 Este procedimento é habitualmente realizado por ablação por radiofrequência 

ou coagulação do cordão4. A coagulação do cordão é geralmente realizada por ultra-

sons com fórceps de cauterização bipolar com cerca de 3mm. A utilização de laser 

com visualização directa do cordão por fetoscopia também é uma opção viável 

contudo, este procedimento demonstra taxas de insucesso de cerca de 5% 

comparativamente com o método de coagulação anterior cujas falhas são raras. Uma 

última opção é a utilização de radiofrequência para ablação do local de inserção do 

cordão umbilical utilizando uma agulha especializada13. 

 O feto escolhido é habitualmente o que apresenta menor probabilidade de 

sobrevivência, não existindo dados que demonstrem existir diferenças na 

sobrevivência de acordo com o feto escolhido para redução selectiva, seja o dador ou 

o receptor33. Se for utilizada a cauterização bipolar, a redução do receptor é 

tecnicamente mais fácil uma vez que devido à presença de polihidrâmnios a 

visualização do cordão a flutuar no líquido amniótico se torna mais fácil13. Contudo, o 

gémeo dador pode ser intervencionado através da membrana interfetal após a entrada 

pela cavidade amniótica do gémeo receptor. Este procedimento porém resulta numa 

septostomia com risco de entrelaçamento dos cordões. Para contornar este problema, 
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quando o dador é o alvo primário, pode ser realizada uma amnioinfusão para facilitar a 

visualização do cordão umbilical e o acesso do fórceps bipolar13;34;35. 

 A experiência com o feticídio selectivo é limitada e está associada, de forma 

óbvia, a um máximo de sobrevivência global de 50% tendo em consideração ambos os 

fetos. Um estudo por Taylor et al (2002) 34 reportou uma sobrevivência de 87% do 

gémeo não intervencionado contudo, ocorreu descolamento prematuro de placenta 

normalmente inserida em 20% das gestações num período de três semanas após a 

intervenção. Em dois outros estudos, Robyr et al (2005) 35 reportaram uma 

sobrevivência de 77% do feto não seleccionado, com um caso de atraso do 

desenvolvimento aos 16 meses após o nascimento e Lewi et al (2006) 33 reportaram 

uma sobrevivência de 92% com um caso com atraso leve do desenvolvimento motor 

aos 18 meses após o nascimento. 
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Conclusão 

 

O Síndrome de Transfusão Feto-Fetal é uma possível complicação grave das 

gestações monocoriónicas biamnióticas sendo responsável por uma percentagem 

significativa da mortalidade perinatal das gravidezes gemelares e por cerca de metade 

da mortalidade perinatal em gémeos de gravidezes monocoriónicas biamnióticas4.  

Em todos os estadios de Quintero existe um risco aumentado de morte 

perinatal e morbilidade grave a curto e longo prazo em comparação com as gestações 

não afectadas por este síndrome, nomeadamente a nível cardiovascular, neurológico e 

de desenvolvimento9. 

De momento, a teoria mais aceite quanto à etiologia desta patologia encontra-

se em alterações da arquitectura placentar, designadamente em conexões vasculares 

inter-fetais com fluxo unidireccional do feto dador para o receptor, levando a uma 

discrepância na volémia de ambos os fetos com depleção de volume no feto dador, 

oligúria e oligoâmnios, e sobrecarga de volume no receptor com poliúria e 

polihidrâmnios2;3;4, sendo estes achados de particular importância no diagnóstico deste 

síndrome. 

O diagnóstico ocorre habitualmente no 2º trimestre, havendo contudo alguns 

sinais precoces presentes desde o 1º trimestre de gravidez que estão associados ao 

desenvolvimento frequente deste síndrome, podendo no futuro permitir um diagnóstico 

mais precoce e resultar na possibilidade de um tratamento em fases menos 

avançadas da gravidez com consequente diminuição da mortalidade e morbilidade 

perinatais. 

Relativamente ao tratamento, a evidência actual aponta para o facto de que os 

estadios mais avançados deste síndrome podem beneficiar em termos de morbilidade 

e mortalidade da intervenção terapêutica activa através de fotocoagulação a laser4;15. 

No entanto, ainda não existe um consenso absoluto relativamente à abordagem 

terapêutica ideal sendo necessários mais estudos randomizados. Os estadios mais 
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precoces, particularmente o estadio I, são objecto de ainda maior discordância 

relativamente à melhor abordagem devido à elevada percentagem de casos que se 

mantêm estáveis durante toda a gestação ou que regridem36;37, sendo poucos os 

estudos que analisam a história natural da doença neste estadio, assim como o papel 

das diferentes intervenções4;9;36;37. Assim, estes casos devem ser avaliados 

individualmente e a decisão de abordagem tomada pelos pais, em conjunto com a 

equipa médica4. 
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