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Gravidez múltipla: identificação 
de riscos e conduta

Descritores
Gravidez gemelar; Transfusão feto-fetal; TAPS;  Monocorionicidade; Ultrassonografia Doppler 

Como citar? 
Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia (FEBRASGO). Gravidez 
múltipla: identificação de riscos e conduta. São Paulo: FEBRASGO; 2021. (Protocolo FEBRASGO-
Obstetrícia, n. 18/Comissão Nacional Especializada em Medicina Fetal). 

Introdução
A gestação gemelar é associada a risco aumentado de complicações 
maternas e fetais. Sua incidência vem aumentando como consequ-
ência de mais acesso às técnicas de reprodução assistida, mais fre-
quência de gestações em idade maternal avançada, em geral acima 
de 37 anos, e de história familiar de gemelidade. Em geral, complica-
ções da gemelidade estão associadas à corionicidade.(1-3)

Classificação
Gestações múltiplas podem ser classificadas:(1-3)

• Quanto à zigoticidade
 - Gestações monozigóticas: resultam da divisão de massa em-

brionária inicial comum, gerando produtos conceptuais com 
carga genética idêntica. Representam de 25% a 30% das ges-
tações gemelares naturalmente concebidas. 

* Este protocolo foi elaborado pela Comissão Nacional Especializada em Medicina Fetal e 
validado pela Diretoria Científica como Documento Oficial da FEBRASGO. Protocolo FEBRASGO de 
Obstetrícia, n. 18. Acesse: https://www.febrasgo.org.br/

Todos os direitos reservados. Publicação da Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e 
Obstetrícia (FEBRASGO). 
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 - Gestações polizigóticas: resultam da fecundação de mais de 
um óvulo e geram produtos conceptuais com materiais gené-
ticos distintos. Representam aproximadamente dois terços 
das gestações gemelares naturalmente concebidas.

• Quanto à corionicidade
 - Gestações dicoriônicas (DCs) diamnióticas: quando a divi-

são do blastocisto ocorre até 72 horas após a fertilização e 
cada massa embrionária desenvolve cório e âmnio próprios. 
Representam cerca de um quarto dos casos. Gêmeos com se-
xos diferentes são sempre dizigóticos e DCs.

 - Gestações monocoriônicas (MCs) diamnióticas: quando a 
divisão do blastocisto ocorre entre o quarto e o oitavo dia 
após a fertilização e a diferenciação das células que dão ori-
gem ao cório já ocorreu, as massas embrionárias comparti-
lharão a mesma placenta, mas serão formadas duas cavida-
des amnióticas. 

 - Gestações MCs monoamnióticas: quando a divisão do blasto-
cisto ocorre entre o 8o e o 13o dia após a fertilização e a placa 
coriônica e o saco amniótico já estão formados, então as mas-
sas embrionárias compartilharão os mesmos cório e âmnio. 
Representam cerca de 1% dos casos. Gestações MCs são sem-
pre monozigóticas.

 - Gêmeos unidos são resultantes de falha na separação com-
pleta dos embriões, quando esse processo de divisão ocorre 
tardiamente, entre o 14o e o 17o dia após a fertilização.

Diagnóstico ultrassonográfico: determinação 
da corionicidade e datação(1,2)

A corionicidade pode ser definida com mais acurácia, próxima a 
100%, no período entre 6 semanas e 13 semanas e 6 dias. 
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A presença de dois sacos gestacionais ou o sinal de lâmbda con-
figuram a gestação DC. Um saco gestacional único com dois embri-
ões em seu interior ou a presença do sinal de “T” entre as membranas 
amnióticas determinam gestação MC.

A amnionicidade pode ser definida a partir de oito semanas de 
gestação. A presença da membrana interamniótica determina gesta-
ção diamniótica.

Quando a ultrassonografia é realizada em idade gestacio-
nal acima de 14 semanas, o diagnóstico da corionicidade pode 
ser incerto. O sinal de lâmbda, que define a gravidez DC, está 
presente até 15 semanas em todas as gravidezes DCs, porém, em 
idades gestacionais mais avançadas, sua presença é menor. Na 
16a semana, está presente em 97% e, na 20a semana, em apro-
ximadamente 87% das gestações DCs. Portanto, a ausência do 
sinal de lambda após 16 semanas não constitui evidência de MC, 
consequentemente não exclui a possibilidade de DC. Não sendo 
possível definir a corionicidade em gestações mais avançadas, o 
seguimento deve ser efetuado como o preconizado para a gesta-
ção MC (Figuras 1 a 4).

Membrana interfetal: quando não visualizada, deve-se des-
cartar a síndrome da transfusão feto-fetal, em que, na presença de 
oligoidrâmnio de um dos fetos, pode-se confundir com a falta de 
membrana.(2-5)

Todo exame de ultrassonografia realizado em gestação gemelar 
deve ter, na primeira frase da conclusão, a caracterização da corioni-
cidade e da amnionicidade.
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Figura 1. Gestação gemelar DC diamniótica em gestação 
com menos de dez semanas. Nota-se espessa membrana 
interamniótica separando os dois sacos gestacionais contendo 
cada um seu embrião.

Figura 2. Imagem ultrassonográfica de gestação gemelar MC 
com menos de dez semanas. Notam-se saco gestacional único 
(medida) e dois embriões e membranas amnióticas envoltas em 
cada embrião (diamniótica).
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Figura 3. Imagem ultrassonográfica de gestação DC diamniótica 
entre 11 e 13 semanas e 6 dias. Nota-se sinal de lambda que 
define a corionicidade.

Figura 4. Imagem ultrassonográfica de gestação MC diamniótica 
entre 11 e 13 semanas e 6 dias. Nota-se sinal de “T” que define a 
corionicidade _ fina membrana interamniótica sem propagação de 
córion em seu interior.
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Datação da gestação(1-5)

• O melhor parâmetro para determinar a idade gestacional nas 
gestações múltiplas é o comprimento cabeça-nádega (CCN) 
do maior embrião. Essa medida deve ser feita, preferencial-
mente, no primeiro trimestre da gestação, por via transvagi-
nal, até nove semanas, ou, posteriormente, por via abdominal, 
independentemente do número de embriões ou da diferença 
de tamanho entre eles.

 A discordância de CCN maior de 10% (CCN feto maior - CCN 
feto menor/CCN feto maior x 100) está associada ao aumento 
de resultados adversos na gravidez, tanto nas gestações MCs 
quanto nas DCs (aborto, morte fetal superior a 24 semanas, 
discrepância de peso no nascimento, parto prematuro e mal-
formações), embora o valor preditivo seja baixo e a utilidade 
clínica, limitada. 

• Quando a idade gestacional é superior a 14 semanas, deve-se 
usar a maior circunferência cefálica para datar a gestação.

Marcação dos fetos
• Determinar o feto A como o feto da direita e o feto B como o feto 

da esquerda. Deve-se aumentar a identificação do feto acrescen-
tando se está superior ou inferior, localização da placenta, inser-
ção do cordão umbilical em relação às bordas placentárias e a 
topografia da inserção da membrana.

Rastreamento das anomalias cromossômicas
O rastreamento de aneuploidias em gestações gemelares deve ser rea-
lizado como nas gestações únicas, preferencialmente no primeiro tri-
mestre, por meio do teste combinado: bioquímica materna (PAPP-A e 
β-hCG livre) e medida da translucência bucal (TN) entre 11 semanas e 3 
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dias e 13 semanas e 6 dias (CCN: 45-84 mm). No entanto, existem algu-
mas diferenças no cálculo do risco combinado no primeiro trimestre 
que se deve saber:(1,2,5)

• Gemelares DCs: risco individual para cada feto de acordo com o 
valor da TN de cada feto. 

• Gemelares MCs: risco único para os dois gêmeos. Para o cálcu-
lo, deve ser utilizada a TN média de ambos os fetos. É a triagem 
de primeira escolha que possui taxa de detecção de trissomia 21 
próxima a 90%, semelhante à detecção em gestações simples, 
com taxa de falso-positivo de 5% a 6%.
Recomenda-se a utilização do software de risco para correção 

dos parâmetros bioquímicos de acordo com características mater-
nas, assim como os parâmetros ultrassonográficos. 

Marcadores ultrassonográficos adicionais (osso nasal e ducto 
venoso) podem ser adicionados ao cálculo de risco. Na gestação MC, 
a discordância de TN, ducto venoso com onda A reversa ou refluxo 
da tricúspide pode ser uma manifestação precoce de transtornos he-
modinâmicos da síndrome da transfusão feto-fetal (STFF). Por isso, 
recomenda-se reavaliação ultrassonográfica com 16 semanas, com 
a finalidade de diferenciar STFF (mais provável) ou suspeita de cro-
mossomopatia (amniocentese).

• Gestação multifetal (três ou mais fetos): a bioquímica materna 
não é aplicada. Deve-se realizar rastreamento ultrassonográfi-
co (TN) com CCN entre 45-84 mm + idade materna. No caso de 
rastreamento baseado só em TN e idade materna (caso de indis-
ponibilidade da bioquímica materna em gestações gemelares), 
apresentam-se menor taxa de detecção de trissomia 21 (75%) e 
taxa maior de falso-positivo (5% para cada feto DC e 8% para 
cada MC e 15% em gravidezes triplas TC). 
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Procedimentos invasivos(2,6,7)

A indicação do procedimento invasivo é baseada no resultado do ras-
treamento do primeiro trimestre, idade gestacional, localização das 
placentas, experiência do operador e da necessidade do resultado 
mais ou menos urgente na gestação.

Quando o cálculo de risco final for maior que ou igual a 1 em 250, 
em um ou ambos os gêmeos, dá-se preferência à biópsia do vilocorial 
(BVC) – no caso da gravidez MC, uma única amostra é suficiente e a 
gravidez DC requer amostra de ambos. A taxa de perda gestacional 
pós-BVC em gemelares é de aproximadamente 4,6% até o término 
da gestação. 

 A amniocentese pode ser realizada a partir de 16 semanas, po-
dendo ser puncionada uma ou duas cavidades amnióticas. Na gesta-
ção MC, é coletado líquido amniótico apenas de uma bolsa, enquan-
to na gestação DC, da cavidade amniótica do feto de interesse ou dos 
dois fetos se indicado. Após a realização de amniocentese, a litera-
tura descreve taxas de perda da gestação gemelar até 20 semanas de 
2% a 5,1% (média de 3,2%) e taxas de perda até o término da gestação 
de 2,7% a 9,4% (média de 5,6%).

DNA fetal livre em sangue materno(8)

Até o momento, a casuística é limitada nos estudos para o rastrea-
mento de aneuploidias no DNA fetal livre em sangue materno de 
rotina, em mulheres com gravidez múltipla. Entretanto, estudos 
demonstram performance do teste semelhante à gestação única. 
Sensibilidade e falso-positivo para trissomia do 21 em gemelares 
foram de 100% e 0,003%, respectivamente. Para trissomia do 18, 
foram estudados 14 casos, tendo sido 13 com teste pré-natal não in-
vasivo (NIPT) positivo para trissomia 18 e um caso de trissomia do 18 
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retornou com NIPT normal. As taxas de não obtenção do resultado 
são maiores entre os gemelares (5,6% na primeira coleta e 50% na 
segunda coleta) comparadas a 1,7% e 32,1% entre as gestações de feto 
único. Aconselha-se a não o usar quando houver óbito de um dos 
fetos (vanishing twin), em razão dos possíveis resultados falso-posi-
tivos ou falso-negativos para o feto vivo. A falha do teste também 
aumenta em gemelares de mães obesas e pós-fertilização in vitro. 
Na gestação gemelar, pós-ovodoação, a técnica de sequenciamento 
por sem pré-natal (SPN) não pode ser utilizada. A técnica por SNP na 
gestação gemelar é capaz de identificar a zigoticidade, estabelecer a 
fração fetal para cada feto e no NIPT ampliado identificar o risco da 
deleção 22Q11.2. 

Prevenção da prematuridade
Aproximadamente metade dos partos das gestações gemelares é 
prematura. A identificação das gestantes de risco para prematuri-
dade eletiva pode ser feita pela avaliação ultrassonográfica trans-
vaginal do comprimento do colo uterino entre 20 e 24 semanas. 
O colo inferior ou igual a 25 mm é considerado de risco para pre-
maturidade. Em uma metanálise publicada por Romero et al., em 
2017, verificou-se redução de 31% no parto prematuro abaixo de 33 
semanas, em gestante com colo uterino menor que 25 mm em uso 
de progesterona vaginal. No entanto, o benefício da progesterona 
foi influenciado por um único estudo responsável por dois terços 
da casuística, estudo esse não randomizado, sem grupo placebo e 
com exclusão dos casos com colo uterino abaixo de 20 mm. O uso 
de progesterona para todos os casos de gemelares, independente-
mente da condição do colo uterino, também não se mostrou efi-
caz. Quanto ao uso de pessário, dois estudos randomizados e com 

12

Gravidez múltipla: identificação de riscos e conduta

Protocolos Febrasgo  |  Nº18  |  2021



casuística grande apresentam resultados contrários em relação à 
redução da prematuridade em gestantes com colo uterino curto. 
Um estudo de Goya et al.(9) observou redução de partos abaixo de 
34 semanas com uso de pessário (OR: 0,18; IC95%: 0,08-0,37). Já 
o estudo de Nicolaides et al.(10) não apresentou redução de partos 
prematuros (parto abaixo de 34 semanas; OR: 1,12; IC95%: 0,76-
1,72). Uma metanálise também não demonstrou redução da pre-
maturidade nem de resultados neonatais adversos Dessa forma, 
ainda não existem evidência a favor do uso de pessário em gesta-
ções gemelares.(11)

A cerclagem de rotina ou nas gestantes de colo uterino curto 
aumentou as taxas de parto prematuro e de rotura prematura 
das membranas. A cerclagem em gemelares deve ser reserva-
da a gestantes com antecedentes sugestivos de incompetência 
cervical.

Periodicidade do controle pré-natal 
e da avaliação ultrassonográfica
A periodicidade do controle pré-natal e a frequência das avaliações 
ultrassonográficas dependem da corionicidade da gravidez. Os obje-
tivos do ultrassom são:(2,6)

• Avaliação do crescimento fetal devido a risco aumentado de res-
trição de crescimento intrauterino (RCIU).

• Medição periódica do comprimento cervical pelo risco aumen-
tado da prematuridade.

• Em gravidez MC: diagnóstico precoce das complicações próprias 
da corionicidade: STFF (12%), sequência de anemia-policitemia 
(TAPS) (5%) (Figuras 5 e 6).
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Gestação gemelar dicoriônica

-Datação
-Identi�cação da Corionicidade

-Rastreamento de trissomia do 21 

-Avaliação detalhada da anatomia
 -Biometria fetal 

-Avaliação do líquido amniótico
-Comprimento do colo 

-Avaliação do crescimento fetal 
-Avaliação do líquido amniótico

-Doppler fetal 

11-14 semanas

20-22 semanas

24-26 semanas

28-30 semanas

32-34 semanas

36-37 semanas

Parto

Fonte: traduzido de Khalil A, Rodgers M, Baschat A, Bhide A, Gratacos E, Hecher K, et al. 
ISUOG Practice Guidelines: role of ultrasound in twin pregnancy. Ultrasound Obstet Gynecol. 
2016;47(2):247-63. [Erratum in: Ultrasound Obstet Gynecol. 2018;52(1):140]. Figure 2, 
Ultrasound monitoring pathway in uncomplicated dichorionic twin preganancy; p. 250.(2)

Figura 5. Seguimento ultrassonográfico em gestação gemelar DC 
não complicada. Exame ultrassonográfico a cada quatro semanas 
e parto com 38 semanas.
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Gestação gemelar monocoriônica

Datação, identi�cação, 
Corionicidade

Rastreamento de trissomia do 21 

Avaliação detalhada da anatomia
Biometria, Avaliação do �uído amniótico

IP da AU, PVS da ACM
Comprimento do colo

CRESCIMENTO FETAL
MAIOR BOLSÃO VERTICAL
IP DA ARTÉRIA UMBILICAL

Avaliação do crescimento fetal 
Avaliação do líquido amniótico

IP da AU, PVS da ACM

11-14 semanas

16 semanas

18 semanas

20 semanas

22 semanas

24 semanas

26 semanas

28 semanas

30 semanas

32 semanas

34 semanas

36 semanas

Fonte: Traduzido de Khalil A, Rodgers M, Baschat A, Bhide A, Gratacos E, Hecher K, et al. 
ISUOG Practice Guidelines: role of ultrasound in twin pregnancy. Ultrasound Obstet Gynecol. 
2016;47(2):247-63. [Erratum in: Ultrasound Obstet Gynecol. 2018;52(1):140]. Figura 3. 
Ultrasound monitoring pathway in uncomplicated monochorionic twin pregnancy; p. 250.(2) 
IP: índice de pulsatilidade: PVS: pico de velocidade sistólica; AU: artéria umbilical; ACM: artéria 
cerebral média. Nas gestações MCs, avaliação ultrassonográfica a partir de 20 semanas, a cada 
duas semanas, e parto com 36 semanas

Figura 6. Seguimento ultrassonográfico em gestação gemelar MC 
não complicada
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Complicações fetais em gestações 
gemelares monocoriônicas
Síndrome de transfusão feto-fetal 
A STFF ocorre em 10% a 15% das gestações MCs e está associada ao 
aumento de morbimortalidade perinatal. Existem anastomoses vas-
culares conectando as duas circulações fetais. A STFF ocorre quando 
há um desequilíbrio entre o processo hemodinâmico e de líquido am-
niótico. O diagnóstico, então, da STFF requer um desequilíbrio dos lí-
quidos amnióticos. Assim, o feto doador apresenta diâmetro vertical 
do maior bolsão de líquido amniótico menor do que 2 cm (oligoâmnio) 
e o feto receptor apresenta diâmetro vertical do maior bolsão maior do 
que 8 cm (polidrâmnio). Na Europa, diferencia-se o polidrâmnio pela 
idade gestacional (IG). Em gestação com IG < 20 semanas, considera-
-se polidrâmnio maior bolsão vertical (MBV) > 8 cm e em IG > 20 sema-
nas, MBV > 10 cm. Discordância de peso normalmente é encontrada, 
porém não é necessária para o diagnóstico de STFF.(12,13)

Classificação de Quintero para STFF:(13)

• Estágio 1: MBV > 8 cm no receptor e menor que 2 cm no doador.
• Estágio 2: não visualização da bexiga no doador. 
• Estágio 3: Doppler anormal (diástole zero ou diástole reversa na 

artéria umbilical, ducto venoso com onda A reversa, pulsação na 
veia umbilical).

• Estágio 4: hidropsia de um ou ambos os fetos.
• Estágio 5: óbito de um ou ambos os fetos.

Os estágios não são necessariamente gradativos, podendo, por 
exemplo, o estágio 1 evoluir para 4 ou 5, sem passar por 2 e 3.

Tratamento e resultados
O tratamento de eleição é a ablação a laser das anastomoses vascu-
lares e dicorionização equatorial (técnica de Solomon) para os está-
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gios 2 e superiores entre 17 e 28 semanas gestacionais. No estágio 1, 
o acompanhamento é conservador com ultrassonografia e Doppler 
semanalmente ou duas vezes por semana. No estágio 1, a presença de 
polidrâmnio acentuado que causa desconforto materno e colo uterino 
menor que 25 mm podem ser considerados indicação para realização 
de laser. Após o tratamento a laser, a taxa de recorrência da STFF é de 
aproximadamente 14% e a de sequência da anemia-policitemia entre 
gêmeos (TAPs), 12%.(1,2,12) Após a viabilidade fetal ser atingida, com 26 
semanas na maioria dos berçários, a indicação de laser deve ser consi-
derada na presença de equipe experiente. Na ausência de equipe trei-
nada para cirurgia fetal ou na dificuldade de transferência da paciente 
para centro especializado, amniodrenagem seriada torna-se uma op-
ção terapêutica.

Sequência anemia-policitemia
A origem da sequência de anemia-policitemia, conhecida como 
TAPS (Twin Anemia-Polycytemia Sequence), é a mesma que da STFF, 
ou seja, presença de um padrão de anastomoses vasculares que pro-
move passagem de sangue desequilibrada de um gêmeo para outro 
devido às anastomoses muito pequenas (< 1 mm), do tipo arteriove-
nosas (AV) e unidirecionais, sem anastomose arterioarterial (AA) 
acompanhante, o que permite a passagem lenta de células verme-
lhas de um gêmeo para outro, elevando gradualmente os níveis de 
hemoglobina. O gêmeo receptor torna-se policitêmico e o gêmeo 
doador, anêmico. A lentidão do processo permite uma compensação 
hemodinâmica, que é a hipótese da ausência de discordância do vo-
lume do líquido amniótico. No entanto, policitemia grave pode levar 
a tromboses fetal e placentária, enquanto a anemia grave pode oca-
sionar hidropisia fetal.(13)

Essa condição apresenta duas formas:
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• Espontânea: afeta aproximadamente 3% a 6% nas gestações 
MC/DA, geralmente sendo diagnosticada no final do segundo 
ou terceiro trimestre. 

• Pós-tratamento com ablação a laser: ocorre em 2% a 13% dos 
casos (geralmente, na técnica de ablação seletiva dos vasos 
placentários).

Diagnóstico
O diagnóstico é baseado na avaliação do pico de velocidade sistólica 
da artéria cerebral média (PVS-ACM) pelo Doppler, cujas mudanças 
estão relacionadas à presença de alterações no nível do hematócrito 
fetal. Os critérios diagnósticos são:(1,2,13,14)

• diagnóstico confirmado da monocorinicidade;
• PVS-ACM > 1,5 MoM feto doador;
• PVS-ACM < 1 MoM feto receptor.

A discordância placentária é tipicamente observada na ultrasso-
nografia: o doador anêmico possui placenta hiperecoica e espessada 
e o receptor pletórico, uma placenta hipoecoica mais fina, com de-
marcação clara entre os territórios do doador e do receptor. Também 
pode haver discordância de crescimento. O diagnóstico pós-natal é 
feito por uma diferença de hemoglobina entre os gêmeos igual ou 
superior a 8 g/dL associada a uma relação de reticulócitos entre os 
gêmeos maior que 1,7 (contagem de reticulócitos do gêmeo doador 
dividida pela contagem de reticulócitos do gêmeo receptor) e à pre-
sença de pequenas comunicações vasculares na superfície placentá-
ria.(3,5,9,14)

Classificação
A gravidade da TAPS pode ser estagiada no pré-natal da seguinte 
forma:
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• Estágio 1: VPS-ACM > 1,5 MoM no doador e < 1,0 MoM no receptor.
• Estágio 2:VPS-ACM > 1,7 MoM no doador e < 0,8 MoM no receptor.
• Estágio 3: estágio 1 ou 2 associado a sinais de comprometimento 

cardíaco: fluxo diastólico ausente ou reverso na artéria umbili-
cal, fluxo pulsátil na veia umbilical, aumento do índice de pulsa-
tilidade ou fluxo reverso no ducto venoso.

• Estágio 4: hidropsia do doador.
• Estágio 5: morte de um ou ambos os fetos.

Tratamento: conduta expectante com avaliação semanal de 
Doppler nos estágios 1 e 2. A partir do estágio 3, pode-se optar pela abla-
ção a laser, transfusão intrauterina ou resolução da gravidez, mas a con-
duta a seguir deve sempre ser avaliada de acordo com a idade gestacio-
nal, disponibilidade de recursos e fatores que influenciam a dificuldade 
da intervenção, posição da placenta, líquido amniótico etc.).(15)

Perfusão arterial invertida em gêmeos (TRAP)
A ocorrência de gêmeo acárdico é de 1 em 35 mil nascidos vivos e 
representa aproximadamente 1% das gestações MCs.(15)

Doença exclusiva da gravidez MC. Na sequência TRAP, o feto 
bomba mantém a circulação e esta flui através de anastomoses ar-
terioarteriais placentárias para a artéria umbilical e, eventualmente, 
para a circulação sistêmica do cogêmeo receptor, assim criando uma 
circulação “reversa” nesse gêmeo. A presença de anastomoses arte-
rioarteriais permite que o sangue seja bombeado do gêmeo normal 
para o gêmeo acárdico sem passar por um leito capilar.(3,5,14)

Diagnóstico
Deve-se suspeitar de TRAP em gestações MCs quando um feto parece 
anatomicamente normal e o outro não possui estruturas cardíacas 
aparentes nem/ou atividade. O diagnóstico definitivo é feito quando 
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o fluxo pulsátil é visto na artéria umbilical indo para o acárdico. O 
fenótipo acárdico varia de extremidades inferiores bem desenvolvi-
das, pelve e abdômen a uma massa de tecido não facilmente reco-
nhecível como partes do feto. O crânio pode estar ausente ou apre-
sentar defeitos cranianos, como anencefalia. 

Outras possíveis anormalidades incluem defeitos dos membros 
e da parede abdominal anterior e ausência de pulmão, rim, baço e/
ou fígado. O gêmeo bomba pode ter sinais de insuficiência cardíaca 
de alto débito: polidramnia, cardiomegalia, derrames pericárdicos e 
pleurais, ascite e regurgitação tricúspide. Esse risco é maior quando 
a proporção de peso do gêmeo acárdico para o gêmeo da bomba ex-
cede 0,7.

Conduta
Fetos entre 18 e 26 semanas de gestação, com sinais indicativos de 
mau prognóstico, são candidatos à intervenção (discordância de 
peso > 0,7 e/ou hidropsia). O tipo de tratamento pode ser ablação 
a laser por fetoscopia ou por punção de agulha (laser intersticial) 
por radiofrequência (RFA), de acordo com a experiência do servi-
ço. Tratamento cirúrgico é indicado quando há comprometimento 
cardíaco do feto “bomba”, crescimento da massa do acárdico e/ou 
polidrâmnio. A sobrevivida do feto bomba após o laser é em torno 
de 80%. Há resolução das gestações TRAP entre 34 e 36 semanas de 
gestação. A resolução via cesárea é indicada se houver má apresenta-
ção, sofrimento fetal do feto bomba ou outras contraindicações para 
parto vaginal.(1,2,15,16)

Gêmeos conjugados
A união de gêmeos (xifópagos) acomete cerca de 1 em 50 mil gesta-
ções. Seu diagnóstico é ultrassonográfico, mediante a identificação 
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de gestação gemelar com massa placentária única, em gestação mo-
noamniótica e observando-se que os fetos não se separam. 

Tipo
• Craniópagos: união pelo polo cefálico.
• Toracópagos: união pela face anterior do tórax.
• Onfalópagos: união pela face anterior do abdome.
• Parápagos: união pela face lateral com união das pelves e sínfise 

púbica única.
• Isquiópagos: união pela face anterior da região da pelve, com 

dois sacros e duas sínfises púbicas.
• Pigópagos: união pela face posterior da região pélvica.
• Cefalópagos: união do ápice da cabeça até a região umbilical.
• Nos toracópagos, o tipo de união cardíaca dita a sobrevida pela 

possibilidade de separação dos corações fetais. A classificacão 
de Andrews et al.(17) é utilizada para classificar a união cardíaca: 
 - Grupo A: corações e pericárdio separados. 
 - Grupo B: corações separados e pericárdio comum. 
 - Grupo C: fusão dos átrios e ventrículos separados. 
 - Grupo D: fusão dos átrios e ventrículos. A fusão cardíaca tipo 

D impossibilita a separação do coração, mesmo que seja ape-
nas para um feto, fechando a definição de letalidade.

Conduta
O prognóstico perinatal depende da topografia, da extensão e dos ór-
gãos envolvidos. Além da avaliação morfológica, o exame ecocardio-
gráfico é fundamental para avaliar o comprometimento cardíaco dos 
fetos e a possibilidade de separação. Nos casos sem possibilidade de 
sobrevida pós-natal, pode-se oferecer interrupção judicial da gestação. 
Nesses casos, pode-se tentar parto vaginal, dependendo da idade gesta-

21

CNE em Medicina Fetal

Protocolos Febrasgo  |  Nº18  |  2021



cional, apresentação dos fetos e história obstétrica prévia.(2,4,17) Nos ca-
sos com viabilidade pós-natal, pode-se realizar parto cesárea logo após 
a confirmação da maturidade pulmonar. Não há literatura suficiente 
para orientar o tempo específico da resolução; as decisões são tomadas 
caso a caso. A incisão uterina ideal depende dos fatores específicos da 
paciente, incluindo idade gestacional, nível da união e prognóstico ne-
onatal. As incisões abdominais e uterinas devem ser suficientemente 
grandes para entregar os gêmeos sem traumas obstétricos.(1-3,17)

Restrição de crescimento intrauterino 
seletivo (RCIU seletiva)
RCIUs afetam de 10% a 25% das gestações gemelares MCs. A defini-
ção mais atual de restrição do crescimento fetal (RCF) é baseada em 
consenso, difere de acordo com a corionicidade e leva em considera-
ção parâmetros isolados e parâmetros contributivos. Peso fetal esti-
mado de um dos fetos abaixo do percentil 3 é considerado fator iso-
lado para diagnóstico de RCFs tanto para gêmeos monocoriônicos 
como dicoriônicos. Nas gestações MCs, devem constar pelo menos 
dois dos quatro fatores contributivos a seguir: peso fetal estimado 
< percentil 10, discordância de peso fetal estimado ≥ 25%, índice de 
pulsatilidade da artéria umbilical do feto menor > percentil 95, cir-
cunferência abdominal < percentil 10. 

Nas gestações DCs, pelo menos dois dos três fatores contributi-
vos a seguir, como peso fetal estimado < percentil 10, discordância 
de peso fetal estimado ≥ 25% e índice de pulsatilidade da artéria um-
bilical do feto menor > percentil 95 em um dos fetos, indicam RCFs. 
Em gestações DCs, RCFs podem ser decorrentes de insuficiência pla-
centária, anormalidades de inserção do cordão umbilical ou causas 
genéticas. A resolução da gestação será baseada na piora do bem-es-
tar fetal, na idade gestacional e nas chances de sobrevida dos fetos. 
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Nas DCs, o óbito de um dos fetos não afeta diretamente o outro feto 
e o acompanhamento da vitalidade e Dopplervelocimetria são iguais 
aos das gestações únicas.(18)

Nas gestações MCs, as causas envolvidas podem ser: distribui-
ção desigual do território placentário entre os fetos, desbalanço no 
fluxo das comunicações vasculares placentárias e anormalidades 
na inserção do cordão umbilical). A Dopplervelocimetria da arté-
ria umbilical é usada para monitorar esses casos. Na gestação MC, 
devido à presença de anastomoses vasculares placentárias, o acom-
panhamento e a resolução da gestação dependerão do tipo de fluxo 
na artéria umbilical. Gratacós et al. propuseram um sistema de clas-
sificação de RCIUs em gêmeos MCs baseado no Doppler da artéria 
umbilical (UA) do gêmeo menor:(19) 

Três grupos diferentes (fluxo diastólico em AU): 
• Tipo I (persistentemente positivo).
• Tipo II (persistentemente ausente ou reverso).
• Tipo III (intermitentemente positivo/ausente/reversa).

Tratamento
O tratamento é diferente de acordo com o tipo de RCIUs:

• RCFs tipo I sem STFF: conduta expectante e acompanhamen-
to ultrassonográfico com Doppler semanal ou quinzenal. 
Resolução: piora do Doppler da AU. Em geral, o parto ocorre com 
34 a 36 semanas. A sobrevida de ambos os gêmeos é de 95%.

• RCFs tipo I com STFF: ablação endoscópica a laser dos vasos 
placentários.

• RCFs tipo II sem STFF: deve-se considerar ablação a laser das 
anastomoses placentárias até 26 semanas A sobrevida do feto 
maior é de 70% e do menor, se ducto venoso (DV) com diástole 
positiva, é de 40%, e se diástole do DV zero ou reversa, sobrevida 
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de apenas 10%. O momento do parto é definido pelo seguimen-
to rigoroso do ducto venoso (deterioração fetal) realizado, sema-
nalmente, até 26/28 semanas e, diariamente, após esse período. 
A idade gestacional média do parto é de 29 semanas. O risco de 
lesão cerebral em recém-nascidos é de 20% para partos abaixo 
de 26 semanas e 5% quando o parto ocorre após 32 semanas.(16,19)

 A partir de 26 semanas, a melhor conduta é expectante com monito-
ramento rigoroso e parto, se DV alterado (diástole zero ou reversa).

• RCFs tipo II sem STFF: ablação endoscópica a laser dos vasos 
placentários.

• RCFs tipo III: de prognóstico intermediário, a idade gestacional 
média do parto é de 32 semanas. Pela proximidade dos cordões 
umbilicais, a cirurgia a laser pode ser impossível. A conduta é 
monitoramento rigoroso e parto, dependendo da diástole do DV 
do feto pequeno. 

Monoamnióticos
Resulta da divisão da massa embrionária nove dias após a fertiliza-
ção. Aspectos diagnósticos envolvem: 

• ausência de membrana entre os fetos;
• cordões com inserções próximas na placenta e presença de 

anastomoses grandes entre as circulações;
• entrelaçamento de cordões ao Color Doppler, que, na maioria 

dos casos, ocorre desde o primeiro trimestre.(20)

Acompanhamento
Ultrassonografia com Doppler a cada duas semanas, a partir de 16 se-
manas, para avaliação do crescimento fetal, dano cerebral, volume de 
líquido amniótico, Doppler da artéria umbilical, artéria cerebral mé-
dia e DV dos dois fetos. Se houver alteração nos parâmetros, dever-
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-se-á realizar acompanhamento semanal. A STFF é rara na gestação 
monoamniótica e é suspeitada pelo polidrâmnio, e presença e ausên-
cia de bexiga nos fetos receptor e doador, respectivamente. A ablação 
a laser das anastomoses não é possível, em razão da proximidade dos 
cordões. Opções terapêuticas para o tratamento da STFF são amnio-
drenagem, parto ou secção endoscópica do cordão de um dos fetos. 

Não é necessário hospitalização da gestante e o parto cesárea é 
preconizado com 32 semanas.(2)
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