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INTRODUÇÃO

Os defeitos do tubo neural (DTN) constituem um
grupo de malformações congénitas do neuroeixo

que podem afetar: a coluna vertebral (espinha bífida
(EB) – 50%) ou o crânio (anencefalia – 38 a 40%; e en-
cefalocelo – 10 a 12%)1,2.Têm origem no anormal en-
cerramento do tubo neural, que tem lugar entre o 21-
-28.º dia do desenvolvimento embrionário1.

A prevalência de DTN é muito variável mundial-
mente: uma revisão sistemática de 2016 estabeleceu
uma prevalência global de 0,3-199,4/10.000 nasci-
mentos2. Na Europa a prevalência média é de 9/10.000
nascimentos, registando a Turquia e o Reino Unido o
maior número de casos2. Apesar de serem malforma-
ções raras, estima-se que cerca de 80% dos países apre-
sentem uma prevalência considerada elevada:
>6/10.000 nascimentos (a prevalência expectável pe-
rante aporte periconcecional adequado de ácido fóli-
co)2,3. Esta suplementação tem permitido uma dimi-
nuição na incidência de DTN, estando recomendada
com este fim, na dose de 400 mg/dia, pelo menos dois
meses antes da conceção e durante o primeiro trimes-
tre de gravidez4,5. Esta dose deve ser de 5 mg/dia nos ca-

sos de história familiar de DTN, dado o risco de recor-
rência que, perante um filho anterior afetado (por
exemplo), é 10 vezes superior ao risco da população
geral 6,7.

São malformações com desfechos muito heterogé-
neos e de difícil previsão, variando entre lesões letais
(anencefalia) até lesões potencialmente assintomáticas
(alguns casos de espinha bífida fechada)8.

O presente artigo tem por objetivo realizar uma re-
visão da literatura mais recente acerca de métodos de
rastreio e diagnóstico de DTN, bem como dos aspetos
relacionados com a orientação da gravidez perante es-
tes achados. 

MATERIAL E MÉTODOS

Foi realizada uma revisão da literatura. A pesquisa foi
efetuada na base de dados da MEDLINE (Pubmed) uti-
lizando os termos Mesh “neural tube defects”, “anence -
phaly”, “meningomyelocele” e “spinal dysraphism”. Foram
selecionados artigos disponíveis em inglês, francês e
português, publicados entre os anos 2000 e 2017. Com
base na análise do título e abstract, selecionaram-se as
publicações que abordavam os temas em diagnóstico
pré natal. A análise das referências bibliográficas dos
artigos selecionados resultou na inclusão de artigos, no-
meadamente com data de publicação anterior ao inter-
valo de tempo estudado, atendendo à sua relevância. 
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CAUSAS

Têm sido descritas algumas condições maternas rela-
cionadas com risco aumentado de DTN, nomeada-
mente: diabetes mellitus, obesidade, hipertermia, de-
ficiência de ácido fólico e uso de fármacos antiepiléti-
cos (ácido valpróico e carbamazepina) e antagonistas
dos folatos (metotrexato e aminopterina)9–11. Destas
causas, a deficiência de folatos parece ter um papel nu-
clear na fisiopatologia do anormal encerramento do
tubo neural, conforme traduz o demonstrado benefí-
cio da suplementação periconcecional com ácido fóli-
co. Neste campo sugere-se, como principal mecanis-
mo, que a rápida divisão celular inerente ao desenvol-
vimento do tubo neural careça de uma elevada sínte-
se de nucleotídeos (essenciais à replicação de DNA), a
qual depende diretamente da disponibilidade de áci-
do fólico. Do mesmo modo, interferências em enzimas
da via de metabolização dos folatos, como a ação ini-
bitória da dihidrofolato reductase (DHFR) pelo meto-
trexato e da 5,10- metileno tetrahidrofolato reductase
(MTHFR) pelo valproato, são processos que também
ilustram o papel do ácido fólico neste contexto10,12.

Fatores hereditários constituem também causas pre-
ponderantes destes defeitos. Cerca de 70% dos DTN
relacionados com fatores genéticos são anomalias es-
porádicas (não sindrómicas) e incluem-se por isso na
denominada hereditariedade multifatorial1,8. Por ou-
tro lado, estes fetos apresentam também maior inci-
dência de anomalias cromossómicas, destacando-se as
trissomias 13 e 18 e a triploidia. A coexistência de DTN
e outras anomalias estruturais eleva a probabilidade de
presença de alterações cromossómicas de 2-10% para
cerca de 25%13–15.Estão descritos ainda múltiplos sín-
dromes genéticos mendelianos associados a DTN, in-
cluindo: síndrome Pallister-Hall, síndrome de Robert,
síndrome de Jarcho-Levin ou síndrome HARD(E) (Hy-
drocephalus, Agyria, Retinal Dysplasia, Encefalocele)16,17.
Fenótipos específicos, sem causa estabelecida, têm re-
lação com estes defeitos, caso da síndrome de bandas
amnióticas (que inclui múltiplos encefalocelos) e da
extrofia cloacal (que inclui mielocistocelos)16. As alte-
rações moleculares da via de metabolização dos fola-
tos que surgem – quer pela ocorrência de polimorfis-
mos genéticos (exemplo: mutações C677T e A1298C
da MTHFR; variante R653Q da MTHFD, metileno te-
trahidrofolato desidrogenase), quer pela presença de
autoanticorpos para os recetores dos folatos – asso-
ciam-se também a risco aumentado de DTN e eviden-
ciam o papel do ácido fólico nesta patologia10,16,18.

Mais recentemente, discute-se a causalidade do uso
de clomifeno e de técnicas de reprodução medica-
mente assistida na incidência de DTN, com os estudos
a revelar resultados contraditórios16.

DIAGNÓSTICO

Descrita pela primeira vez em 1972 por Brock e Sut-
ciffe, a elevação dos níveis de alfa-feto-proteína (AFP)
no líquido amniótico (LA) foi associada à presença de
fetos com anencefalia. No mesmo ano, um grupo ja-
ponês estabeleceu essa associação, com base em valo-
res de AFP no soro materno e, dois anos mais tarde, a
mesma evidência foi atribuída a casos de espinha bífi-
da aberta. O recurso a ecografia no diagnóstico de DTN
surge em simultâneo, contudo descrito à data apenas
para casos de anencefalia. Só na década de 80, sinais
como a diminuição de diâmetro biparietal (DBP) e al-
terações da conformação do polo cefálico e do cérebro
permitiram a deteção ecográfica de casos de espinha bí-
fida19. 

Caracterização e Diagnóstico Ecográfico 
Com o progressivo desenvolvimento da ecografia 2D,
esta tornou-se a ferramenta primária no rastreio e
diagnós tico de DTN. A sua aplicação sistemática às 18-
-22 semanas substitui o recurso ao doseamento (séri-
co ou no LA) de AFP como método de rastreio de DTN,
no 2º trimestre1,8,20–22.

Desta forma, a existência de programas nacionais
de rastreio ecográfico tem permitido o diagnóstico da
maioria dos DTN no período pré-natal, estando re-
portadas taxas de diagnóstico de 88% com este méto-
do8,18. Norem et al. atribuíram à ecografia do 2º tri-
mestre uma sensibilidade de 93, 100 e 94% na identi-
ficação de, respetivamente, espinha bífida, anencefalia
e encefalocelo20. Boyd et al., na análise de uma popu-
lação europeia, estimaram que o diagnóstico ecográfi-
co destes defeitos é feito a uma idade gestacional me-
diana de 17 semanas18. 

ANENCEFALIA

Define-se pela ausente formação da calote craniana e
de grande parte do cérebro, e constitui o DTN mais
uniformemente identificado com recurso a ecografia
obstétrica, habitualmente às 11-13 semanas23,24. Eco-
graficamente, no 1.º trimestre, a anencefalia traduz-se
em: ausência da hiperecogenecidade das estruturas ós-
seas da calote e exposição de tecido cerebral remanes-
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cente (de aparência lobulada) ou ausência do mesmo;
perda do contorno normal do polo cefálico, com as ór-
bitas a marcar o limite superior da face fetal (em corte
coronal); e comprimento crânio caudal reduzido (Fi-
gura 1). No decorrer dos 2.º e 3.º trimestres, pelo com-
promisso da deglutição, pode desenvolver-se hidrâm-
nios8,25.

Os termos acrania e exencefalia, usados frequente-
mente para descrever este tipo de lesão, correspondem
a estadios iniciais do desenvolvimento de anencefalia23.
É uma lesão fatal que culmina na morte fetal no decor-
rer da gravidez ou no parto, estando descritos casos de
morte neonatal (Figura 2)8,25,26.

CEFALOCELO

São malformações caraterizadas pela protusão das me-
ninges (meningocelo craniano) e/ou do tecido cerebral
(encefalocelo) através de um defeito ósseo no crânio.
Estima-se que a maioria dos casos (60-75%) tenha lo-
calização occipital e, só raramente, frontal, parietal ou
temporal27. As séries existentes atribuem pior prognós -
tico aos encefalocelos de localização posterior28. Eco-
graficamente, a visualização de uma descontinuidade
no tecido ósseo craniano, associado a uma massa pa-
racraniana, sugere fortemente o diagnóstico, que é pos-
sível, em até 80% dos casos, no 1º trimestre8,23,27.

Em 20,5-60% dos fetos com cefalocelo coexistem
outras anomalias29. A nível cerebral, o compromisso na
circulação do líquido cefalo-raquídeo (LCR), é respon-
sável pela hidrocefalia, encontrada em até 60% dos ca-
sos28. Está, também, descrita a associação com micro-
cefalia, malformação Dandy-Walker, agenesia do cor-
po caloso e com algumas cardiopatias. Alguns quadros

integram síndromes, destacando-se o de Meckel-Gru-
ber: encefalocelo occipital, holoprosencefalia, polidac-
tilia, rins poliquísticos, microftalmia e fenda orofacial30. 

ESPINHA BÍFIDA (EB)
Representa um conjunto heterogéneo de malformações
que podem atingir tecido ósseo, mesenquimatoso e
neural31. Estas malformações dividem-se em dois gru-
pos: EB aberta (defeito na pele, tecidos moles subja-
centes e arcos vertebrais, com exposição do tecido neu-
ral/meninges) e EB fechada (defeitos recobertos por
pele)23. No Quadro I, sistematizam-se as diferentes le-
sões de EB e, de seguida, serão descritos os defeitos
mais frequentes.

FIGURA 1. 12 semanas 2 dias; aspeto ecográfico de anencefalia
diagnosticada no 1º trimestre, com diminuição do CCC.

FIGURA 2. Anencefalia com morte fetal e parto às 36 semanas e
6 dias.

QUADRO I. CLASSIFICAÇÃO DOS PRINCIPAIS TIPOS DE
DISRAFISMOS ESPINHAIS

Espinha Bífida Aberta
Mielomeningocelo
Mielocelo

Espinha Bífida Fechada
ASSOCIADA A MASSAS

Lipomielomeningocelo/lipomielocelo
Mielocistocelo
Meningocelo

NÃO ASSOCIADO A MASSAS

Medula Ancorada
Diastomielia
Filamento terminal espessado
Lipoma intramedular
Quistos dermoides/epidermoides
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surge como uma alteração independente do desenvol-
vimento de ventriculomegália (Figura 5)38. Paralela-
mente a estes sinais, podem encontrar-se anomalias su-
pratentorias33. Ecograficamente, é possível identificar
sinais de displasia cortical e heterotopia da substância cin-
zenta, tendo sido descritos: sobredesenvolvimento da
sulcação cortical, atraso no aparecimento dos sulcos
limitantes, córtex fino, abaulamento nodular dos ven-
trículos laterais, fendas corticais e nódulos parenqui-
matosos33,39.

Para além dos sinais intracranianos, o diagnóstico de
EB aberta é apoiado pela constatação de sinais vertebrais
associados, nomeadamente: siringomielia, escoliose e
cifose. A siringomielia, definida como um espaço preen-
chido por líquido no interior do canal vertebral, é iden-
tificada mais facilmente em corte coronal, encontran-
do-se em 21-67% dos casos. A identificação de cifose
(Figura 6) (corte coronal) e escoliose (Figura 7) (corte sa-
gital) tem importância no follow-up e na planificação ci-
rúrgica, em casos de mielomeningocelo (MMC)33. 

Apesar da ecografia morfológica permitir o diagnós -
tico da maioria dos defeitos abertos, a ecografia das
11-13 semanas, não estando formalmente indicada
como método de rastreio e diagnóstico de EB, tem sido
objeto das publicações mais recentes1,23,32,33. Em 2013,
Khalil et al. determinaram uma relação significativa en-
tre um DBP inferior ao percentil 5 no primeiro trimes-
tre e o desenvolvimento de EB aberta40. Em 2015, Si-
mon et al. sugeriram melhor capacidade diagnóstica
com a utilização do ratio diâmetros biparietal/trans-
verso abdominal ≤1.41 Outros dados avançados como
possíveis marcadores no 1º trimestre incluem: a dimi-

ESPINHA BÍFIDA ABERTA

A grande maioria dos disrafismos espinhais diagnosti-
cados no período pré-natal é do tipo EB aberta. Ghi, et
al. reportaram, numa população de 66 casos de EB,
uma prevalência de 93% de defeitos abertos32. 

Este diagnóstico é facilitado pela presença de sinais
intracranianos associados, que se desenvolvem na se-
quência da fuga de LCR através do defeito, com con-
sequente diminuição da pressão hidrostática intracra-
niana e repuxamento de algumas estruturas23,33. O “le-
mon sign” (Figura 3), descrito em 1986 por Nicolaides
et al., define uma conformação da calote craniana –
num plano transverso – marcada pela concavidade dos
ossos frontais. Presente em 50-90% dos casos até às 24
semanas, tende a desaparecer com a progressão da os-
sificação. É um sinal pouco específico, possível de ser
encontrado em 1% dos fetos normais8,32,34–36. A malfor-
mação de Arnold-Chiari II (Figura 4) integra as alterações
mais sensíveis e específicas dos defeitos abertos, desig-
nadamente: cerebelo de tamanho reduzido e em forma
de crescente (“banana sign”), e diminuição/ausência da
cisterna magna. A série mais recente descreve (neste
contexto) uma prevalência desta alteração de 93-96%,
o que tem permitido atribuir à ausência destes achados,
um elevado valor preditivo negativo para EB aber-
ta32,33,37. O desenvolvimento de ventriculomegália – de-
finida como um diâmetro dos ventrículos laterais >10
mm (num plano axial, ao nível do tálamo) – ocorre em
70-90% dos fetos33–37. Relativamente à morfologia ven-
tricular, Callen e Filly descreveram ainda a existência,
em 70% dos casos, de uma conformação pontiaguda da
extremidade occipital dos ventrículos laterais, sobre-
tudo em fetos com menos de 24 semanas. Este aspeto

FIGURA 3. 20 semanas 4 dias; conformação da calote craniana
“em limão”, num caso de mielomeningocelo

FIGURA 4. 21 semanas 0 dias; sinal ecográfico de EB aberta
com: diminuição da fossa posterior, obliteração da cisterna
magna e cerebelo expressando “banana sign”
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nuição do ângulo frontomaxilar da face, a ausência de
translucência intracraniana, a diminuição do LCR in-
tracraniano e a diminuição da fossa posterior (in-
cluindo obliteração da cisterna magna)42–47. 

Mielomeningocelo. É o DTN mais comum, represen-
tando 98,8% dos casos de EB aberta numa série de 349
casos48. Ecograficamente, apresenta-se como uma lesão
complexa, que pode incluir tecido espinhal, raízes ner-
vosas, meninges e LCR (Figura 8)33. Estas estruturas
reúnem-se numa formação sacular confinada por me-
ninges, que se destaca através de um defeito ósseo (bi-
furcação do arco vertebral posterior) e dos tecidos mo-
les subjacentes. A maioria localiza-se a nível sagrado ou
lombo-sagrado31,48. 

Mielocelo. Trata-se de um defeito mais raro, seme-
lhante ao MMC, mas no qual não existe expansão das

FIGURA 5. 20 semanas 4 dias; plano axial em feto com três

FIGURA 6. 20 semanas 4 dias; cifose lombar com angulação
acentuada, associada a MMC

FIGURA 7. 21 semanas 0 dias; escoliose, com convexidade
esquerda, em feto com MMC

FIGURA 8. 21 semanas 2 dias; a. saco de MMC em corte sagital; b.
saco de MMC em corte coronal contendo porção tecido espinhal 

sinais intracranianos associados a MMC: ventriculomegália,. 
ventrículo cerebral “pontiagudo” (a tracejado) e “lemon sign"

B

A
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onfalocelo, extrofia da bexiga, malrotação intestinal e
intestino curto, polidactilias e sindactilias, bem como
outros defeitos de EB fechada52. 

Meningocelo. Descreve uma protusão das meninges
através do defeito ósseo, formando um saco, consti-
tuído por duramáter e aracnoide, que contem LCR.
Localiza-se a nível lombar e sagrado e, raramente, to-
rácico e cervical31,48.

Medula ancorada. Define-se pela presença do cone
medular abaixo do nível de L4, após as 18 semanas
(Quadro II). Apesar de constituir, por si só, um tipo de
defeito fechado, é uma lesão que está presente em até
100% dos casos de EB aberta e fechada33.

Diastomielia. Trata-se de uma divisão da espinal me-
dula, na qual se constituem duas hemi-medulas, com
revestimento dural, independente ou partilhado. Pode
existir um septo sagital ósseo/cartilaginoso e, nestes
casos, é mais frequente a presença de hidromielia e
anomalias vertebrais31,33,48.

Ecografia 3D
O uso da tecnologia 3D em ecografia obstétrica tem
reconhecida aplicabilidade na avaliação do sistema
nervoso central fetal (SNC). Nesta matéria, a ecografia
3D oferece reconhecidas vantagens, de onde se desta-
cam: permitir examinar as estruturas em planos dife-
rentes dos de aquisição facilitando a avaliação de es-
truturas de outra forma dificultada pela posição fetal;
obter planos com maior rapidez e, posteriormente, re-
ver e manipular os dados volumétricos, sem condi-
cionamento da dinâmica fetal; poder realçar diferentes
características da mesma estrutura (tecido ósseo, saco
da lesão ou superfície cutânea); facilitar a orientação e
melhor identificação das estruturas através da obser-
vação de vários planos em simultâneo; otimizar a par-
tilha de informação clínica8,53.

No que respeita aos DTN, a ecografia 3D apresenta
particulares vantagens no diagnóstico e orientação das
lesões de EB (Figura 10)54,55. A capacidade de visuali-
zação de toda a estrutura óssea na mesma imagem, ori-
ginada através de uma única aquisição – num plano sa-

meninges31,48. Por não se constituir um saco mensurá-
vel, adquire a conformação de uma lesão aplanada, jus-
tificando-se a designação alternativa de mielosquisis (Fi-
gura 9)33.

ESPINHA BÍFIDA FECHADA

As lesões de EB fechada representam uma minoria de
casos em diagnóstico pré-natal, o que se deve, em gran-
de parte, ao facto das lesões vertebrais serem habi-
tualmente pouco exuberantes e à ausência de sinais in-
tracranianos. A constante presença destes sinais nos
casos de EB aberta e a sua ausência nos de EB fechada
levou Ghi et al. a afirmar que a anatomia craniana é a
principal forma de distinguir os dois tipos de EB32. O
diagnóstico pós-natal de EB fechada associa-se a um
conjunto de marcadores cutâneos (como lipomas, ‘si-
nus’ dérmicos, hemangiomas e hipertricose), o que tem
levado alguns autores a advogarem o abandono do ter-
mo “EB oculta”48,49. 

Lipomielomeningocelo/lipomielocelo. Designa uma
massa subcutânea de tecido adiposo, habitualmente
localizada a nível lombosagrado, que atravessa o de-
feito ósseo, fixando-se na medula50,51. A elevada reso-
lução atualmente proporcionada pela ecografia per-
mite identificar lipomas como discretas massas ecogé-
nicas33. 

Mielocistocelo. Corresponde a uma dilatação quísti-
ca do canal central da medula, com herniação através
de uma lesão óssea de EB31,33,48. São lesões muito raras,
sendo mais frequente a localização terminal (sacro-
coccígeos), aos quais se associam defeitos, tais como:

FIGURA 9. 20 semanas 4 dias; corte axial de lesão vertebral com
afastamento dos arcos vertebrais posteriores (setas brancas),
sem protusão meníngea (seta laranja), compatível com 
mielocelo/mielosquisis

QUADRO II. NÍVEL DO CONE MEDULAR SEGUNDO A
IDADE GESTACIONAL 

13-18 semanas Superior a L4
19-36 semanas Superior a L3-L2
>36 semanas Superior a L2
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gital da linha média da coluna, obtida pela região dor-
sal fetal – confere a este método especial utilidade53.

Para os casos de EB do tipo aberto, Buyukkurt et al.
confirmaram a maior sensibilidade desta técnica (face
à ecografia 2D) para a determinação do nível vertebral
da lesão56. Para além disso, a capacidade de obtenção
de imagens 3D das estruturas superficiais fetais (“sur-
face mode”), permite detetar defeitos mais rasos de EB
aberta, por vezes negligenciados ao exame 2D57. Esta
reconstrução tridimensional superficial oferece uma
boa visualização de defeitos cutâneos associados a EB
aberta e põe em evidência possíveis mielomeningoce-
los, sem que, neste aspeto tenha superioridade diag-
nóstica face ao 2D53.

Para situações conhecidas de EB fechada, Lei et al.,
demonstraram especial acuidade da ecografia 3D na
correta determinação do nível vertebral onde termina
o cone medular58.

No primeiro trimestre, a ferramenta 3D é também
apontada como vantajosa no sentido que permite a fá-
cil obtenção dos planos pretendidos (após a aquisição
de uma imagem não necessariamente na posição fetal
indicada) e, dado não existir ossificação craniana, sem
limitação da janela acústica53. Sob orientação de Ni-
kolaides, um grupo identificou, com recurso a esta fer-
ramenta, o “single line sign” – correspondente ao desa-
parecimento parcial ou completo da imagem da cis-
terna magna e deslocamento do 4º ventrículo, visível
no primeiro trimestre, em fetos com EB aberta45.

Ressonância Magnética fetal
O recente desenvolvimento de técnicas de ressonância
magnética (RM) que otimizam artefactos resultantes
da movimentação fetal tem permitido alargar as suas
indicações. A RM fetal tem no estudo do sistema ner-
voso central uma das suas principais aplicações, e é
realizada habitualmente entre as 23-32 semanas1,59–61.
Na abordagem dos DTN, tem sido usada para melhor
caracterização das lesões, adquirindo especial rele-
vância na avaliação pré-cirúrgica de casos de MMC
candidatos a reparação in utero59. Esta técnica apresenta
ainda a vantagem de não ser condicionada pela obesi-
dade materna, pela posição fetal ou pela existência de
oligoâmnios62. 

Neurossonografia fetal 
Apesar das referidas vantagens da RM, tem-se debati-
do o seu valor acrescido face às técnicas de ecografia
(ecografia 2D, 3D e neurossonografia), no estudo do
SNC. A neurossografia fetal, definida como a avalia-
ção ecográfica detalhada do SNC, requerendo opera-
dor especializado e com base numa avaliação multi-
planar (que excede os 3 planos básicos do polo cefáli-
co) conforme protocolado pela International Society of
Ultrasound in Obstetrics & Gynecology, adquire especial
importância no estudo de fetos com disrafismo espi-
nhal, ao incluir os planos sagital, axial e coronal da co-
luna vertebral63. Enquanto que os principais sinais cra-
nianos de EB aberta já descritos podem ser avaliados
com recurso aos planos básicos – transventricular,
transtalâmico e transcerebelar – o estudo detalhado
das lesões vertebrais (com a identificação da lesão pro-
tuberante, da interrupção da continuidade cutânea, da
ausência de arcos vertebrais posteriores, e da localiza-
ção e dimensão da lesão) pode ser obtido por esta téc-
nica64. Na verdade, numa análise retrospetiva de 773
fetos com malformações do SNC, Paladini et al. de-
monstraram que a RM tem utilidade limitada quando
existe possibilidade de realização de neurossonografia
fetal, tendo sido dispensada na grande maioria dos ca-
sos de fetos com DTN65.

Amniocentese
A pesquisa de AFP e acetilcolinesterase no LA como
método diagnóstico de DTN aberto tem, atualmente,
interesse histórico, não estando indicada a amniocen-
tese com esta finalidade1,8. 

No entanto, esta técnica adquire relevância na ob-
tenção de um cariótipo de fetos com diagnóstico de
DTN potencialmente não letais (cefalocelo e EB). Ape-

FIGURA 10. 21 semanas 2 dias; lesão de EB em 3D – efeito
volumétrico, colocando em evidência defeito ósseo com
afastamento dos pedículos vertebrais, em feto com MMC
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sar de a sua recomendação ser mais consensual nas si-
tuações em que os DTN coexistem com outras ano-
malias estruturais, a maioria dos autores sugere a rea-
lização de cariótipo e/ou microarray em todos os ca-
sos1,8,66.

ORIENTAÇÃO

A conduta perante um DTN depende, desde logo, da
intenção parental de terminar ou não a gravidez, deci-
são que depende largamente do tipo de lesão em cau-
sa8,67. 

Tendo em conta, por um lado, o mau prognóstico
da anencefalia e cefalocelo e, por outro, o bom prog-
nóstico associado à EB fechada, as principais questões
relacionadas com o aconselhamento prendem-se com
os casos de EB aberta (dos quais o MMC é o mais fre-
quente e mais estudado). Nestes casos, o principal fa-
tor prognóstico conhecido é o nível vertebral da lesão,
que corresponde à vertebra com afastamento dos cen-
tros de ossificação posteriores localizada mais supe-
riormente. Este dado é possível de objetivar com re-
curso a ecografia8,68. De um modo geral, nas lesões lom-
bares baixas e sagradas, a capacidade de marcha está
conservada em quase todos os casos; contrariamente,
nas lesões de localização mais superior (acima de L2),
esta capacidade é improvável69. 

Assim, ainda que perante o diagnóstico pré-natal de
EB aberta, e face à descrição de muitos casos com de-
senvolvimento psicomotor considerável até à vida
adulta, o aconselhamento deve ser feito de uma forma
não direcionada, com base em dados objetivos acerca
dos desfechos a longo prazo descritos para os diferen-
tes níveis de lesão67,70.

Reparação cirúrgica 
Atualmente, com o advento da cirurgia fetal, a repara-
ção de lesões de MMC vai para além da mandatória in-
tervenção pós-natal precoce71,72. A cirurgia fetal ad-
quiriu maior expressão após a publicação em 2011, do
‘MOMS Trial’, o primeiro ensaio randomizado nesta
área, o qual evidenciou vantagens da cirurgia fetal aber-
ta vs. cirurgia pós-natal, designadamente no que res-
peita à redução da mortalidade e necessidade de shunt
ventrículo-peritoneal, e aos melhores resultados de de-
senvolvimento mental e motor. Contudo, no grupo
submetido a intervenção in utero, registaram-se maio-
res complicações maternas/neonatais, destacando-se:
parto pré-termo, descolamento prematuro de placen-

ta normalmente inserida, deiscência de histerotomia e
necessidade de transfusão materna73. 

Ultimamente, a cirurgia fetal por fetoscopia tem
apresentado resultados promissores, com o desenvol-
vimento de técnicas progressivamente menos invasivas
e o recurso a tecidos biológicos, mostrando-se capaz de
poder otimizar os resultados da cirurgia fetal aberta,
sobretudo no que respeita à morbilidade materna des-
crita70,72,74. O importante grupo americano de Michael
Belfort, tem desenvolvido uma técnica com aparentes
vantagens face ao apresentado pelos grupos brasileiro
e europeus. A publicação mais recente apresenta van-
tagens da fetoscopia com uso de duas portas, com úte-
ro exteriorizado e preenchido com CO2 e com encer-
ramento do defeito em camada única, sem uso de pat-
ches ou colas. Para além das vantagens fetais/neona-
tais, a possibilidade de parto vaginal que a técnica
oferece, surge como um benefício major, a adicionar
aos desfechos maternos75,76.

Via do Parto
Não existe, atualmente, evidência que objetive a van-
tagem da cesariana em relação ao parto vaginal nos fe-
tos com MMC1,8,69. Apesar ter sido inicialmente avan-
çado que o parto vaginal condicionaria lesão neuroló-
gica acrescida, estudos posteriores não confirmaram
diferenças significativas nos resultados. Apesar de a ce-
sariana ser a via do parto mais comum (por questões
práticas relacionadas com a necessidade de programa-
ção da reparação neonatal precoce das lesões), esta não
estará indicada por rotina na ausência de hidrocefalia,
apresentação pélvica (mais frequente nestes fetos) ou
outras indicações obstétricas69.

CONCLUSÃO

Apesar do desenvolvimento das técnicas de diagnósti-
co pré-natal e da descoberta dos efeitos preventivos da
suplementação com ácido fólico, os DTN representam
ainda um grupo de malformações consideradas fre-
quentes, apresentando uma prevalência global supe-
rior a 6/10.000 nascimentos. A ecografia 2D é o mé-
todo de rastreio e diagnóstico de eleição, não obstan-
te a aplicabilidade da ecografia 3D, da RM e, sobretu-
do, da neurossonografia, como métodos adjuntos na
melhor caraterização de algumas lesões. A EB é o tipo
de lesão mais frequente; deste grupo, apesar dos de-
feitos fechados serem de mais difícil diagnóstico, são
os defeitos abertos que conferem maior desafio, aten-
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dendo-se à repercussão clínica que podem apresentar.
A otimização das técnicas de reparação in utero por fe-
toscopia, bem como o aconselhamento genético indi-
vidualizado oferecido pela identificação dos genes im-
plicados, constituirão o alvo do fundamental desen-
volvimento científico neste campo.
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