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RESUMO 

Objetivo: Estudar de forma retrospectiva a evolução e o resultado de massas orais e 

cervicais congênitas (MOCC), diagnosticados como teratomas e malformações venosas 

linfáticas gigantes, que foram submetidos à avaliação por ressonância magnética (RM) 

durante o pré-natal. Material e Métodos: 15 gestantes entre 21 e 38 anos com gestações entre 

29 e 40 semanas, apresentaram fetos diagnosticados com MOCC durante exame 

ultrassonográfico de rotina e que foram encaminhados para avaliação complementar por RM 

no período de 2010 a 2016. A avaliação por RM utilizou-se aparelho 1,5T (Magneton Aera, 

Siemens, Alemanha). Dados pós-natas foram coletados e registrados. Resultados: As MOCC 

foram predominantes no sexo feminino (3:2), com a malformação venosa linfática como 

diagnóstico mais frequente (71% dos casos). 53.3% dos casos apresentaram massas císticas e 

46.7% eram massas sólidas. Esôfago e traqueia estavam desviados em 46.6%. Malformações 

associadas foram diagnosticadas em 13.3% dos casos. A RM fetal apresentou concordância 

diagnóstica pós-natal dem 100% dos casos. 40% das gestações apresentaram complicações 

materno-fetais, com a internação em Unidade de Terapia Intensiva Neonatal em 46.6% dos 

casos, com tempo médio de 15 dias de internação. Dois óbitos neonatais ocorreram por 

complicações, ambos diagnosticados com Epignatus. A ressecção cirúrgica foi realizada em 

33.3% dos casos, e 26.6% tiveram ressecção completa. A escleroterapia foi utilizada em 

53.3% dos casos, com remissão completa em metade dos casos. Conclusão: As MOCC 

apresentam bom resultado pós-natal, exceto em casos de Epignatus, que apresentou alta 

mortalidade neonatal. O tratamento cirúrgico foi eficiente na maioria dos casos e a 

escleroterapia é terapia satisfatória em casos com remanescentes intratorácicos. A RM 

apresenta submetidos à tratamento cirúrgico tiveram bom prognóstico para tratamento dos 

teratomas e MVL, e em 36,3% dos casos de MVL houve necessidade de seguimento para 

avaliação e continuidade do tratamento dos remanescentes intratorácicos.  

 

 

 

PALAVRAS CHAVE: Ressonância Magnética, Massa Oral e Cervical Congênita, Teratoma 

Congênito, Linfangioma cístico congênito, Diagnóstico pré-natal, tumor congênito. 
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ABSTRACT  

 Objective: To study retrospectively the evolution and outcome of congenital oral 

and cervical masses (MOCC), diagnosed as teratomas and giant lymphatic venous 

malformations, which were submitted to magnetic resonance imaging (MRI) during prenatal 

care. MATERIAL AND METHODS: Fifteen pregnant women between the ages of 21 and 38 

with gestations between 29 and 40 weeks, presented fetuses diagnosed with MOCC during 

routine ultrasonographic examination and were referred for complementary evaluation by 

MRI. The evaluation by MRI was used a 1.5T device (Magneton Aera, Siemens, Germany). 

Outcome data were collected and recorded. Results: MOCC were predominant in females (3: 

2), with lymphatic venous malformation being the most frequent diagnosis (71% of cases). 

53.3% of the cases presented cystic masses and 46.7% were solid masses. Esophagus and 

trachea were diverted by 46.6%. Associated malformations were diagnosed in 13.3% of the 

cases. The fetal MRI showed post-natal diagnostic concordance in 100% of the cases. 40% of 

the pregnancies presented maternal-fetal complications, with hospitalization in the Neonatal 

Intensive Care Unit in 46.6% of the cases, with an average time of 15 days of hospitalization. 

Two neonatal deaths occurred due to neonatal complications, both diagnosed with Epignatus. 

Surgical resection was performed in 33.3% of the cases, and 26.6% had complete resection. 

Sclerotherapy was used in 53.3% of the cases, with complete remission in half of the cases. 

Conclusion: MOCC presents good postnatal outcome, except in cases of Epignatus, which 

presented high neonatal mortality. Surgical treatment was efficient in most cases and 

sclerotherapy is a satisfactory therapy in cases with intrathoracic remnants. The MRI 

presented patients undergoing surgical treatment had a good prognosis for the treatment of 

teratomas and MVL, and in 36.3% of cases of MVL there was a need for follow-up for 

evaluation and continuity of treatment of the remaining intrathoracic remnants.  

 

KEY WORDS: Magnetic Resonance, Oral and Cervical Mass, Congenital Teratoma, 

Congenital Cystic Lymphangioma, Prenatal Diagnosis, Congenital Tumor. 
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1. INTRODUÇÃO  

O diagnóstico pré-natal dos tumores de face e pescoço é de grande importância no 

planejamento do acompanhamento pré e perinatal. Na grande maioria dos casos, o diagnóstico 

desses tumores é feito durante a avaliação de rotina por ultrassonografia (USG) e os achados 

incluem massas de crescimento rápido e vascularização periférica ao estudo com doppler. A 

aquisição de volumes 3D/4D pode ajudar na avaliação do tamanho real da massa, muito 

embora o estudo por Ressonância Magnética (RM) é capaz de prover melhor avaliação das 

bordas, infiltração e relação com estruturas adjacentes1,2. 

A ultrassonografia é o método de escolha para avaliação da morfologia fetal devido à 

sua disponibilidade, segurança e baixo custo. Entretanto, com o avanço da tecnologia, a 

Ressonância nuclear magnética (RM) se tornou um método complementar à ultrassonografia 

na avaliação fetal. Ao contrário da ultrassonografia o método não é influenciado pela estática 

fetal, pela oligodramnia, pela sobreposição óssea ou obesidade materna3,4.  

A RM é uma ferramenta diagnóstica complementar a ultrassonografia, em casos 

inconclusivos que necessitem de investigação diagnóstica complementar na definição do 

manejo da gestação. Possui um papel fundamental no diagnóstico pré-natal das massas 

cervicais fetais, torácicas e abdominais, por ser um exame multiparamétrico e multiplanar 

permite uma avaliação detalhada do sistema respiratório, gastrointestinal e geniturinário 

especialmente com imagens em sequência pesada T2 (T2-W), com boa resolução do contraste 

tecidual.  

As massas orais e cervicais congênitas (MOCC) mais comuns, por ordem de 

frequência, são teratoma, a malformação linfática cística e o hemangioma, o diagnóstico 

diferencial dessas massas deve incluir lesões menos frequentes como cisto cervical tímico e o 

neuroblastoma. A RM tem papel fundamental no estudo da natureza dessas lesões (cística, 

vascular, neoplásica, etc...), determina a severidade da malformação, avaliando sua extensão, 

e visualiza se a lesão está confinada à região cervical ou invade o mediastino. Além disso, 

define com precisão quando a massa comprime estruturas anatomicamente importantes como 

traquéia ou esôfago. A avaliação da invasão ou compressão de estruturas pela massa através 

da RM fetal tem sua importância no prognóstico, planejamento, conduta e tratamento pós-

natal5,6.  

A extensão de uma massa cervical e a visualização das vias aéreas superiores 

dificilmente visualizadas através da ultrassonografia, são demonstradas pela RM através das 

imagens em T2, evidenciando a imagem tipicamente hiperintensas das vias aéreas 

preenchidas por líquido, o que permite a adequada avaliação da presença e severidade da 
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obstrução, sua extensão para o mediastino e a eventual compressão vascular ou esofagiana. A 

compressão é um fator que piora o prognóstico das massas cervicais7, assim como a 

hidropisia, a polidramnia e o tamanho da lesão (> 5 cm)8. Adicionalmente a RM e útil na 

detecção da hipoplasia pulmonar especialmente quando a localização da massa é anterior9 e 

na compressão ou deslocamento traqueal, decisivos para realização da Ex-uterus Intrapartum 

Treatment (EXIT)10,11.  
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2. OBJETIVOS 

O Objetivo deste trabalho foi realizar um estudo retrospectivo da evolução e resultado 

de 15 casos com diagnóstico prévio de MOCC e que foram submetidos à avaliação por RM. 

 Relacionar o diagnostico de referência, feito por USG durante a rotina de 

acompanhamento pré-natal, com o diagnóstico feito por RM e os dados adicionais 

acrescentados por este método 

Adicionar dados de diagnóstico e resultados à literatura atual, que se mostra tão 

escassa. 
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3. JUSTIFICATIVA 

A  avaliação dos casos de MOCC por RM realizada de forma sistemática pode 

melhorar o prognóstico dos recém nascidos acometidos, ao facilitar a avaliação do tamanho 

da lesão, os limites e o acometimento de estruturas adjacentes (seja por invasão ou por 

compressão) proporcionando um melhor planejamento do manejo perinatal, mais acurado e 

adaptado às necessidades de cada caso. A revisão da evolução e resultado alcançados nesta 

série de casos acrescenta mais dados à literatura já existente, ajudando a condução e melhor 

compreensão desses casos, assim como auxiliar o aconselhamento das famílias. Por fim, 

propor a utilização de RM fetal, como avaliação pré-cirúrgica, substituindo o exame realizado 

no período neonatal que apresenta altos custo e grau de dificuldade. 
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4. REVISÃO DE LITERATURA 

 

4.1. TUMORES GIGANTES DE CABEÇA E PESCOÇO 

 

As grandes massas cervico-facias fetais são de extrema importância, pois, embora 

raras, oferecem grande risco ao concepto tanto no período pré-natal quanto no peri e pós-natal 

devido à compressão e ao comprometimento das estruturas adjacentes ao tumor. A 

compressão causada por uma grande massa no complexo traqueoesofágico pode levar à 

dificuldade de deglutição do feto, polidramnia, trabalho de parto prematuro, posição anômala, 

distocia, hipoplasia pulmonar, obstrução das vias aéreas e óbito. Além disso, a presença de 

massa nessa região, pode alterar o desenvolvimento das estruturas presentes na face e 

pescoço.  Não é incomum que nesses casos os fetos acometidos apresentem deformidade da 

mandíbula, músculos cervicais com desenvolvimento assimétrico ou comprometido, posição 

anômala do pescoço (torcicolo) e sinais de disfunção de nervos craniais. Em alguns casos 

pode ocorrer sobrecarga cardíaca causada pelo tamanho do tumor e pela sua vasculatura 

exuberante, podendo levar a hidropisia e falência cardíaca7.  

Arnstein e col.12 propuseram que tumores congênitos fossem definidos como aqueles 

que são diagnosticados em até 60 dias após o nascimento.  Em 1973 Jellinger e Sunder-

Plassmann13 sugeriram  uma classificação alternativa em que os tumores são divididos em 

verdadeiramente congênitos, quando o recém-nascido apresenta sintomatologia associada até 

duas semanas após o nascimento; provavelmente congênita, quando os sintomas aparecem 

durante o primeiro ano de vida; e possivelmente congênito, quando a sintomatologia aparece 

após o primeiro ano de vida. 

  O uso da USG como rotina no acompanhamento pré-natal e a associação à RM  como 

adjuvante, acabou com as incertezas no diagnóstico dos tumores congênitos. 

 

4.1.1. TERATOMAS 

 

Do grego Teras, que significa “monstro” e o sufixo –oma, que denota “tumor” ou 

“neoplasia”, temos o Teratoma – tumor monstruoso, denominado dessa forma, pois 

tipicamente esses tumores contêm cabelos, dentes, ossos e tecidos dos mais variados. 

Os teratomas são a forma mais comum de tumor de células germinativas (TCG) e são 

também os mais comuns dentre os tumores congênitos possíveis de serem  diagnosticados 

durante o pré-natal. A maioria destes tumores são benignos e conduzidos com tratamento 
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cirúrgico5. Como são tumores de células germinativas, caracterizam-se pelo crescimento 

intrauterino rápido.  

 

4.1.1.1 TUMORES DE CÉLULAS GERMINATIVAS 

 

Tumores de células germinativas (TCG) são tumores raros e representam 1-3% dos 

tumores na infância. Cerca de 20% são malignos, embora essa incidência varie de acordo com 

a idade e localização6. Apresentam um amplo espectro de subtipos histológicos que variam 

desde os tipos benignos como o Teratoma maduro até os subtipos que têm comportamento 

maligno, como o agressivo tumor embrionário.  

 Apesar da grande heterogeneidade, tanto de sítio quanto histopatológico, são 

considerados uma única entidade. Sua diversidade é atribuída ao potencial de 

desenvolvimento das células germinativas em diferentes estágios de desenvolvimento14. A 

Classificação dos tumores de células germinativas feita pela Organização Mundial de Saúde 

(OMS) é a base para as classificações mais recentes e ainda a mais usada. De acordo com esta 

classificação, os tumores de células germinativas são divididos em 7 categorias histológicas e 

os teratomas constituem uma das categorias dos tumores extragonadais. 

 As diferentes categorias de tumores compartilham a sua origem em células 

germinativas primordiais  pluripotentes, com várias teorias propostas para as suas origens 

embriológicas. 

 Alguns investigadores defendem a teoria da migração anormal de células germinativas 

primordiais provenientes da parede da vesícula vitelínica. Essas células migrariam durante a 

4ª semana, passando por todo o mesentério dorsal até o sulco genital, onde se encontram as 

gônadas em desenvolvimento (15-18) e são consideradas as células que dão origem aos TCG 

gonadais (seminoma e disgerminoma). Acredita-se que a migração anormal dessas células 

explicaria a presença de tumores germinativos em locais extragonadais como retroperitônio, 

mediastino e Sistema Nervoso Central. 

  Há também os que defendem que a origem dos tumores em regiões extragonadais 

resultam de células provenientes do notocórdio,  da persistência de resquícios da linha 

primitiva como no caso do teratoma sacrococcígeo(19) ou falha no fechamento das três 

camadas germinativas (teratomas craniais e cervicais).  

A incidência varia de acordo com idade e gênero. Um levantamento  sobre o padrão de 

incidência dos TCG gonadais e extragonadais na população da Inglaterra entre 1979 e 2003, 

realizado por Ramandeep S. Arora et Col., com total de 33364 casos de TCG (31740 
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masculinos e 1624 femininos) concluíram que esses tumores respondem por 0.7% de todos os 

tumores (11.2% em pacientes de até 30 anos) e que, embora a incidência de TCG seja maior 

no sexo masculino e predominantemente gonadal em ambos os sexos, ocorre variação de 

localização conforme a idade. E mesmo que a incidência de localização extragonadal  tenha 

sido apenas de 3.2% do total de casos avaliados, quando avaliada a incidência na faixa etária 

de 0-14 anos, os TCG extragonadais passam a responder por 42% do total de casos,  sendo 

que no sexo feminino o pico de incidência de TCG extragonadais ocorre  de 0-4 anos e no 

sexo masculino de 5-14 anos. O sítio extragonadal mais comum em ambos sexos foi o intra-

cranial, seguido de mediastino e tórax no sexo masculino, e no sexo feminino o abdome e 

pelve (incluindo sacrococcígeo)(15). 

 Outro levantamento feito na Finlândia, que avaliou a incidência de TCG malignos em 

40 anos(19) mostrou que, assim como a Inglaterra, os TCG extragonadais no sexo feminino é 

maior  (67%) na faixa etária menor que 15 anos, contra masculino (22%). 

Teratomas são um subtipo histológico comum de TCG. São definidos 

histologicamente como tumores contendo tecidos provenientes das três camadas 

germinativas: ectoderma (que produz pele, dentes, unhas, plexo coroide, neuroglia e 

neurónios), mesoderma (que dá origem ao tecido adiposo, ossos, cartilagem e músculos) e 

endoderma (que origina os epitélios respiratórios e intestinais, as glândulas exócrinas e os 

órgãos sólidos)(20). Embora na maioria das vezes essa neoplasia congênita se comporte de 

forma benigna, quando presentes no período neonatal podem estar associados ao aumento do 

risco de mortalidade, devido a maior incidência de prematuridade. 

Encontram-se frequentemente na linha média ou gônadas, sendo a região 

sacrococcígea a mais comum em recém–nascidos e primeira infância, com predominância no 

sexo feminino na razão de 4:121. 

Em 2004, Hart Isaacs Jr22 realizou revisão com todos os relatos de casos de tumores de 

células germinativas de diagnóstico perinatal, revendo quinhentos e trinta e quatro casos de 

fetos e neonatos que apresentaram teratomas. O teratoma sacrococcígeo foi o mais frequente 

(214 casos, 40%). Seguido do intracranial (71 casos, 13.3%), cervical (70 casos, 13.1%), da 

nasofaringe e palato (41 casos, 8%), cardíaco (40 casos, 7.5%), gástrico (14 casos, 2.6%), 

mediastinal (13 casos, 2.6%), orbital (13 casos, 2.4%), facial (8 casos, 1.5%) e teratomas 

placentários (8 casos, 1.5%). 17 casos (3%) foram relatos de teratomas nos mais variados 

sítios, como língua, tonsila, fígado, retroperitônio, olho, mesentério, íleo, testículos, vulva e 

anorretal.  
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Os teratomas são classificados  em maduros ou imaturos baseado na presença de 

elementos neuroectodermais imaturos23 (Tabela 1).  Muito embora, tanto os teratomas 

maduros quanto os imaturos sejam considerados lesões benignas e tratados apenas 

cirurgicamente, uma revisão de teratomas imaturos da Infância demonstraram associação 

entre Teratoma imaturo grau 3 e focos microscópicos de tumor de vesícula vitelínica 

(endodermal) o que enfatiza a necessidade de avaliação histopatológica minuciosa em todos 

os casos(24,25). 

 

Tabela 1: Classificação de Teratomas23 

 

Teratomas Grau Campo com atipia nuclear / tecido 

embrionário imaturo 

Maduros 0 Ausente 

Imaturos 1 1 campo 

Imaturos 2 menos que 4 

Imaturos 3 Maior que 4 

 

 

 

Os Teratomas geralmente apresentam dois comportamentos clínicos: massas gigantes 

com lesão predominantemente externa, que são detectadas durante o pré-natal ou ao 

nascimento e que raramente se comportam de forma maligna; ou criança de maior faixa 

etária, que apresentam tumores não muito aparentes, com o diagnóstico mais tardio e que 

apresentam um risco maior de malignização26,27. 

Dentre os tumores com diagnóstico perinatal, o achado inicial mais comum é de 

massa, com sinais e sintomas compressivos associados ao sítio de origem do tumor, seguidos 

de polidramnia, dificuldade respiratória e óbito fetal-neonatal. Achados menos comuns são 

hidropisia fetal, prematuridade, apresentações anômalas (apresentação de face) e distocias22. 
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4.1.1.2 TERATOMAS CERVICAIS E ORAIS 

 

Os teratomas de cabeça e pescoço representam 2 a 9% de todos os teratomas e sua 

localização mais comum é a cervical. Ocorre em 1:40.000 nascidos vivos  com incidência 

maior no sexo feminino na razão de 3:128. 

Kountakis et al.29 sugeriram que os teratomas são originários de focos de tecido 

embrionário que migraram de forma anormal, e notaram também que é possível associar os 

sítios mais comuns de ocorrência de teratomas de cabeça e pescoço, como as áreas nas quais 

as camadas germinativas se fundem durante a migração embrionária. Dessa forma é possível 

concluir que os teratomas nasofaringeanos (Epignatus) podem ser  originários da bolsa de 

Rathke por conterem neuroectoderma, endoderma e mesoderma adjacentes, assim como a 

migração anormal de tecido tireoidiano primitivo junto com a retenção de mesoderma e 

ectoderma adjacentes proveniente do forame cego da língua pode ser a possível origem dos 

teratomas cervicais e orais. 

Em geral, esses tumores se apresentam como grandes massas e podem se estender 

desde o músculo trapézio na região posterior do pescoço, até região mastoidea, clavícula e 

mediastino. Os teratomas cervicais podem também causar hiperextensão acentuada do 

pescoço causando apresentações anômalas e distocia. Outra associação comum é a 

polidramnia, causada pela dificuldade de deglutição, resultado da obstrução e distorção 

anatômica, com oclusão da boca e compressão da faringe causada pela massa28, 30. 

O tratamento dos teratomas consiste em ressecção cirúrgica e a época ideal para a 

exérese depende da idade do feto-neonato à época do diagnóstico do tumor e das 

comorbidades apresentadas pelo feto ou neonato. O prognóstico dos casos diagnosticados 

durante o pré-natal é pior que os casos diagnosticados no período neonatal22. Da mesma 

forma, o feto diagnosticado após as 30 semanas de gestação apresenta 75% de sobrevivência, 

em contraste com 7% dos que são diagnosticados antes31. A presença de hidropisia e 

placentomegalia também está associado ao aumento da incidência de óbito fetal. 

Prematuridade é o fator que mais contribui para o índice de mortalidade.  

Epignatus (do latim “da mandíbula”) são malformações congênitas raras que ocorrem 

na orofaringe. O termo foi proposto por Ehrich em 1945 quando fez a classificação de 

teratomas de orofaringe de acordo com sítio de origem32 e, embora atualmente  o  termo 
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geralmente seja aplicado a qualquer tumor de orofaringe sem referência ao sítio de origem, 

inicialmente o termo se referia apenas aos tumores surgidos na mandíbula.  

O Epignatus não apresenta diferença histológica de outros teratomas e na maioria das 

vezes é classificado como teratoma maduro e raramente associado a componentes imaturos e 

sinais de malignidade33. A incidência desse tipo de malformação chega a 1 para 200 000 

nascidos vivos e predomina no sexo feminino na razão de 3:134. 

Acredita-se que o aparecimento desse tipo de teratoma seja devido à migração 

anômala de células germinativas provenientes da bolsa de Rathke e do endoderma e 

mesoderma adjacentes pois, a maioria dos tumores Epignatus têm seu sítio de origem na base 

do crânio, na parte posterior da nasofaringe próximo à bolsa de Rathke e do canal 

cricofaríngeo na linha média, envolvendo o palato duro e osso esfenóide34. 

A apresentação clínica depende do tamanho e da localização do tumor, mas em geral 

apresenta-se como massa volumosa que preenche e protude da boca. As lesões podem ser 

múltiplas. Normalmente a ocorrência do Epignatus está associada polidramnia por dificuldade 

de deglutição do feto e edema placentário secundário a descompensação cardíaca causada 

pela extensa vascularização do tumor.  

A associação destes tumores com outras malformações ocorrem em torno de 6% dos 

casos. (33). A fenda palatina de origem mecânica é a malformação associada mais comum. O 

tumor impede a fusão do palato na linha média que ocorre por volta da oitava semana. Pode 

ocorrer também nariz bífido e língua bífida e ptótica, que nestes casos indica desenvolvimento 

precoce do tumor por impedir a fusão dos brotos primitivos e o posicionamento da língua. 

Existem relatos de duplicação hipofisária e hipoplasia de corpo caloso28,35, 36. 

O tratamento do Epignatus consiste em ressecção cirúrgica radical do tumor, quando 

não há extensão intracranial. A degeneração maligna pode ocorrer em 5% a 30% dos casos35. 

Em geral, não ocorre recorrência do tumor após a ressecção e o acompanhamento pós-

operatório requer acompanhamento multidisciplinar devido às deformidades e malformações 

resultantes do tumor37. 
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4.1.2 MALFORMAÇÃO VASCULAR LINFÁTICA (LINFANGIOMA) 

Malformação Vascular Linfática (MVL) são lesões vasculares benignas que ocorrem 

por alterações no desenvolvimento do sistema linfático, causando dilatação de canais 

linfáticos ou formação de cistos cujas paredes são formadas por células endoteliais com 

fenótipo linfático.  

Existe um amplo espectro de patologias relacionadas ao desenvolvimento anômalo, 

incluindo as lesões císticas, angioqueratoma, malformação linfática destrutiva óssea 

(syndrome de Gorham-Stout), linfoedema, entre outros38,39.  

 As MVL podem ser encontradas em qualquer região anatômica, mas são mais comuns 

em regiões ricas em vascularização linfática, como cabeça e pescoço, axila, mediastino, 

região inguinal e retroperitônio. As regiões mais frequentemente acometidas são as regiões 

cervico-facial e axilar. 

Do ponto de vista do desenvolvimento embrionário, acredita-se que as malformações 

linfáticas se originam pelo “sequestro” de tecido linfático durante o desenvolvimento dos 

sacos linfáticos-venosos na 6ª semana de gestação, ocorrendo posteriormente falha no 

estabelecimento de comunicação com o sistema venoso e linfático remanescente38,39. Com a 

evolução da gestação, ocorre dilatação desse tecido causando o aparecimento das lesões 

císticas. Uma das características do aparecimento das MVL é o fato de que a localização mais 

comum desses tumores coincide com a localização das formações primordiais do sistema 

linfático durante a embriogênese, o que levanta a suspeita de que o aparecimento desses 

tumores está relacionado às anomalias na maturação do sistema linfático. 

Existem poucos estudos epidemiológicos sobre malformações vasculares e pode-se 

dizer que de uma forma geral, são malformações raras. Em revisão realizada em 5573 

crianças de 3 anos40, foram encontradas 43 crianças com malformação vascular (1.2%), 

dessas apenas 5 apresentavam alguma anomalia  linfática  (0.14%), podendo ser linfedema ou 

malformação linfática.  

A maioria das malformações linfáticas costumam ser diagnosticadas precocemente, 

seja no rastreio pré-natal ou nos primeiros anos de vida, embora seja possível haver 

manifestação em qualquer faixa etária. Em geral, quando o diagnóstico é feito mais 

tardiamente, a malformação costuma estar posicionada em regiões mais profundas no tecido 
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mole e aumentam de tamanho na ocorrência de evento como trauma ou infecção42. A 

incidência entre sexo masculino e feminino é 1:1, não havendo descrição de relação entre 

sexo e ocorrência da malformação42-47.  

Como já explanado, acredita-se que as MVL cervicais sejam resultados do 

desenvolvimento embrionário anormal dos sacos jugulares, quando ocorre falha dessa 

estrutura em se conectar ou em drenar para o sistema venoso, jugular interna (em alguns casos 

é possível encontrar dilatação venosa próxima as más formações linfáticas). Assim sendo, 

essas malformações costumam ser mais frequentes em regiões anatômicas ricas em 

vascularização linfática, como cabeça, pescoço (45-52%), axila, mediastino, virilhas e 

retroperitônio48,49. Algumas malformações podem ocorrer nos braços e pernas sendo 

associados à linfedema.  

Existem três tipos morfológicos, que baseiam a classificação radiológica de lesões 

linfáticas císticas: Macrocística, microcística e combinada 

- Macrocísticas: são grandes lesões, geralmente regulares e translúcidas, que podem 

ser comprimidas ou não. A pele pode ter a coloração normal ou levemente azulada. A maioria 

das lesões macrocísticas são estruturas multiloculadas constituídas de múltiplos cistos de 

tamanhos variados. Frequentemente localizadas abaixo do músculo  milo-hióideo e abrangem 

os triângulos cervicais anterior e posterior. 

- Microcísticas: se apresentam como pequenas vesículas translúcidas que permeiam os 

músculos e tecido subcutâneo. São frequentemente encontradas acima da região do músculo 

milo-hióide, envolvendo cavidade oral, orofaringe, língua, glândulas parótidas e 

submandibulares e espaço pré-epiglótico. As vesículas costumam ser firmes 

- Lesões mistas: são formadas por  micro e macrocistos, e são mais comuns nas 

regiões abaixo da cabeça e pescoço. 

Histologicamente as malformações císticas linfáticas são compostas por espaços 

vasculares preenchidos por fluido eosinofílico  rico em proteínas. As paredes dos canais 

linfáticos são formadas por uma camada única de epitélio pavimentoso e as paredes dos vasos 

apresentam espessuras variadas em sua extensão formada por fibras musculares lisas 

aberrantes (mal formadas). O tecido conectivo presente costuma conter coleções de linfócitos. 

São comuns áreas hemorrágicas entre os espaços císticos que podem indicar trauma ou 
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sangramento espontâneo50. 

 

4.1.2.1 EMBRIOLOGIA DO SISTEMA LINFÁTICO 

A vascularização linfática foi identificada pela primeira vez no século XVII por 

Gasparo Aselli48 que identificou os vasos linfáticos no intestino de cães e os nomeou de 

“venae alba et lactae” ou vasos brancos e lácteos51.  

Em 1880, Budge deu início aos estudos sobre a origem e o desenvolvimento do 

sistema linfático (Budge, A.: Vber ein Kanalsystem im Mesoderm von Huhnerembryonen. 

Arch. Anat. Entw.· Gesch., 320-328 (1880)).   

Os primórdios do sistema linfático podem ser identificados entre a sexta e a sétima 

semana do desenvolvimento humano. Essas formações, os sacos linfáticos, consistem em dois 

sacos jugulo-axilares na área de confluência das veias subclávia e jugular interna, e é de onde 

surge a parte do sistema linfático que abrange cabeça, pescoço e braços. As outras formações 

primitivas são o saco linfático lombo-ilíaco como sendo a origem dos vasos linfáticos da 

região inferior do corpo, saco linfático retroperitonial, ducto torácico  e a cisterna quilosa 

(Cistena de Pecquet).  

Em 1969, Kampmeier publicou extensa revisão de literatura sobre o surgimento do 

sistema linfático (Kampmeier, O. F.: Evolution and comparative morphology of the lymphatic 

system. Thomas, Springfield, U.S.A. (1969)). Nessa publicação ele foi capaz de identificar 

duas teorias sobre o desenvolvimento do sistema linfático. De um lado, investigadores 

defendiam que o sistema linfático se formava a partir do sistema venoso, do outro 

acreditavam que o sistema linfático se originava pela confluência de espaços presentes no 

mesênquima que posteriormente se comunicariam com o sistema venoso52,53. 

TEORIA DO DESENVOLVIMENTO CENTRÍFUGO 

A grande defensora e pesquisadora desta vertente foi Florence Sabin. Ela acreditava 

que os vasos linfáticos se formavam a partir de um processo em que células endoteliais 

derivadas de veias centrais, se disseminavam nos tecidos adjacentes de algumas determinadas 

áreas. Essas células demonstravam seu potencial linfático quase que imediatamente. A partir 

destas células se multiplicavam e confluíam novas células que se depositavam nos espaços 
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(gaps) intercelulares perivasculares, aumentando e dando origem a novas derivações que 

cresciam e alcançavam regiões mais periféricas do embrião54,55.  

Sabin identificou dois estágios no desenvolvimento inicial do sistema linfático 

humano. Durante a primeira fase ela considerou embriões entre 8 e 20mm de comprimento 

cabeça-nádega (CCN). Nestes os sacos linfáticos jugulares se desenvolvem de forma bilateral 

justapostos a confluência das veias cardinais anterior e posterior. Inicialmente estes pequenos 

sacos semelhantes a vasos são distendidos por células sanguíneas e se abrem para as veias por 

pequenas fendas. Em pouco tempo ocorre um aumento importante dessas estruturas 

permanecendo a comunicação com as veias. Durante a segunda fase, outros sacos linfáticos, o 

duto torácico e cisterna quilosa se desenvolvem. De alguma forma, essas formações 

primordiais continuam se desenvolvendo tomando a direção cranial, indo de encontro a 

extensões dos sacos linfáticos jugulares que acompanha a Aorta descendente. Esta 

comunicação estabelecida entre os sacos inferiores e superiores formam o sistema linfático 

primordial, e a partir dele se origina o restante do sistema linfático que alcança as regiões 

mais periféricas. Em suma, alguns autores acreditavam que sistema linfático se desenvolvia a 

partir de algumas células endoteliais provenientes de veias, muito provavelmente bipotentes, 

capazes de expressar características linfáticas e que logo as expressam, crescem de forma 

centrífuga comunicando-se entre si e, posteriormente, se estendendo para regiões mais 

periféricas54.  

Em pesquisa publicada por van de Putte em 1975, foram examinados 40 embriões  

humanos entre 8 e 33 mm de CCN (aproximadamente 35 a 65 dias de fertilização)56. Nesse 

estudo van der Putt provou que o início do sistema linfático se dá quando o embrião se 

encontra com 10 a 14mm. Neste estágio ele foi capaz de identificar o aparecimento dos 

primórdios do sistema linfático de forma sequencial; bilateralmente: os sacos linfáticos 

jugulares e axilares, os plexos torácico interno e paratraqueal, os dutos torácicos, e os plexos 

linfáticos lombar e ilíaco. Todas estas estruturas primordiais se desenvolveram próximas as 

veias cardinais posterior e anterior e suas tributárias, mas apenas a conexão linfática-venosa 

da região jugular foi constante. Os sacos jugulares e axilares aumentam de tamanho e se 

fundem formando um saco único, o jugulo-axilar. nos estágios de desenvolvimento seguintes, 

(CCN 15 a 20 e 20 a 25mm) as estruturas primordiais continuam  crescendo e se 

anastomosando entre si. Nos estágios seguintes surgem novas derivações que alcançam 

regiões mais periféricas do embrião. Desta forma, van der Putt, foi capaz de corroborar com 

os achados de Sabin publicados no inicio do século, que sugeria que a origem do sistema 
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linfático seriam células provenientes das veias presentes e que o seu crescimento se dá por 

crescimento centrífugo diferenciando apenas quanto ao  número de unidades primordiais.  Em 

1999, Wigle et al 57 assim como Jain e Pandera58 confirmaram a suposição da origem venosa 

das células linfáticas, demonstrando o mecanismo de indução da diferenciação das células  

endoteliais das veias cardinais, que são inicialmente bipotentes, em células diferenciadas 

linfáticas. 

TEORIA DO DESENVOLVIMENTO CENTRIPETO  

A teoria de Sabin foi duramente atacada por Huntington,59 Mc Clure60 e Kampmeier53. 

Eles eram da opinião que o sistema linfático não era originário de células provenientes de 

veias já existentes, mas que se desenvolviam de forma independente no mesênquima. De 

acordo com estes investigadores os vasos linfáticos se formavam em regiões mais periféricas 

do embrião pela confluência de numerosos espaços similares existentes no tecido 

mesenquimal. De acordo com a teoria centrípeta ocorreriam anastomoses desses espaços e 

posteriormente com o sistema venoso em determinados lugares e as células mesenquimais se 

tornariam celulas endoteliais pelo achatamento dessas células causado pela pressão54. 

TEORIA COMBINADA DA ORIGEM VENOSA -MESENQUIMAL 

Esta teoria é uma combinação  das duas teorias já descritas e advoga que a origem do 

sistema linfático é venosa e mesenquimal. Foi implementada por Jagt61 e Kutsuna62. Eles 

sugeriram que os vasos linfáticos centrais surgem a partir dos sacos linfáticos e, desta forma, 

têm origem venosa. Já os vasos linfáticos periféricos surgem "in situ”, por diferenciação de 

células mesenquimais, tendo, desta forma, origem no mesênquima. Desta forma, esta teoria 

propõe que ambas teorias anteriores ocorrem de forma simultânea. 

 

4.1.2.2. PATOGÊNESE DAS MALFORMAÇÕES VASCULARES 

LINFÁTICAS 

MVL são malformações benignas do sistema linfático. Morfologicamente, as MVL 

são formadas por canais vasculares dilatados que formam cistos de paredes finas revestidos 

por células endoteliais quase imperceptíveis e preenchido por fluido linfático proteico. 

Geralmente, eles crescem de forma proporcional ao crescimento corporal do paciente e 

quando ocorre aumento súbito de tamanho, normalmente é desencadeado por doença 
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infecciosa. 

As MVL se distribuem de forma igualitária entre os sexos e raças e sua incidência fica 

em torno de 6% de todos os tumores benignos da infância. Na maioria dos casos, as MVL são 

diagnosticados durante o pré-natal ou ao nascimento e cerca de 80-90% são diagnosticados 

até aos dois anos de vida. Cerca de 60% das MVL ocorrem na região da cabeça e pescoço e 

atingem principalmente a língua e base da boca62-64. 

 Landing e Farber classificaram as MVL de acordo com o tamanho dos espaços 

vasculares. De acordo com essa classificação, a MVL poderia ser simples quando são 

formados por vasos semelhantes a capilares, Higroma cístico ou linfangioma cístico que são 

compostos por grandes cistos multiloculados. MVL cavernoso é composto por canais 

linfáticos dilatados formados por uma ou mais camadas de endotélio. 

 Uma das características das MVL, é o fato de que elas surgem em locais onde, durante 

a embriogênese, ocorre a formação dos primórdios do sistema linfático, os sacos linfáticos.  

Dessa forma, parece ser óbvio que o desenvolvimento das MVL está fortemente relacionado à 

maturação do sistema linfático. 

 Existem diversas discussões para as possíveis causas do surgimento de MVL. Falha do 

sistema linfático ao se conectar com o sistema venoso, falha na diferenciação das células 

linfáticas quando ocorre a derivação das mesmas da veia cardinal, trauma, infecções e 

inflamações crônicas durante o período da embriogênese fazem parte dos mecanismos 

suspeitos de serem os responsáveis de induzir o surgimento desses tumores65.  

• Sequestro do tecido linfático: Alguns autores defendem que as MVL se 

formam como resultado do encarceramento de determinadas porções do 

sistema linfático primitivo durante o período embrionário, o que causa a não-

conexão dessas porções ao sistema linfático normal, impedindo a drenagem 

da linfa. As áreas onde houve o sequestro desse tecido pode se tornar evidente 

em área delimitada quando ocorre aumento de tamanho, geralmente induzido 

por trauma ou infecção. Essa teoria pode explicar o surgimento de pequenas 

MVL periféricas66.  

• Derivação anormal de vasos linfáticos: Alguns estudos assumem que o 

desenvolvimento das MVL ocorre devido a uma migração/proliferação 
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anormal de vasos linfáticos oriundos dos primórdios do sistema linfático. 

Essas estruturas apresentam potencial de crescimento e por perderem a 

conexão nessa fase precoce, não apresentam sistema de drenagem, formando 

a MVL66-67.  

• Falta de fusão ao sistema venoso: Baseado na teoria da origem do sistema 

linfático no mesênquima, alguns autores acreditam que a falta de  anastomose 

dos sacos linfáticos ao sistema venoso leva ao desenvolvimento das MVL68. 

Outros autores acreditam que a falta de conexão entre o saco linfático 

primordial e o sistema venoso causa o isolamento dos canais linfáticos que 

dilatam formando as MVL. Este mecanismo é tido como o responsável pela 

formação do higroma cístico no pescoço. Estudo feito por Zadvinskis e col67, 

parece corroborar esta teoria, quando revelaram que a falta de drenagem do 

saco linfático jugolo-maxilar para a veia jugular interna e ser o mecanismo 

responsável pelo surgimento de higroma cístico. Resultados encontrados por 

Van Der Putt54, foram capazes de mostrar que a presença de higroma cístico 

está associado à ausência de conexão entre o sistema linfático e o sistema 

venoso da região jugulo-subclávia. 

• Outras teorias propõem que a MVL é causado pela obstrução dos vasos 

linfáticos eferentes, causando acúmulo de linfa e dilatação dos canais 

próximos à obstrução desenvolvendo a MVL. 

• MVL em adultos: mesmo que a grande maioria das MVL sejam 

diagnosticados em fetos, recém-nascidos e crianças, algumas MVL poderão 

aparecer mais tarde durante a vida adulta. Nesses casos, a maioria dos estudos 

assume que a alteração ou malformação linfática sempre existiu, mas estava 

compensada enquanto o paciente permanece saudável. Quando ocorrem 

patologias que levam ao aumento do volume linfático, esta poderá levar à 

formação da MVL. Uma infecção ou trauma pode ser o gatilho para o 

desenvolvimento e aparecimento súbito da MVL ao estimular o 

desenvolvimento e proliferação de um conjunto de células linfáticas 

previamente seqüestradas69,70.  
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 CARACTERÍSTICAS MOLECULARES DAS MVL 

 Estudos recentes concluíram que as células presentes nas MVL apresentam 

comportamento proliferativo semelhante a tumores e assim crescem de forma semelhante à 

neoplasias62. Este mecanismo leva a uma rede inicial de vasos linfáticos que são incapazes de 

realizar anastomoses com vasos linfáticos maiores, em número suficiente. Enziger e Weiss71 

levantaram a hipótese que as MVL têm sua origem na hiperplasia de células endoteliais 

linfáticas. Essa hiperplasia é causada pela desregulação de fatores de crescimento, sendo que 

neste caso a regulação aberrante dos fatores de crescimento pode modular a patogênese da 

MVL. 

 O fator de transcrição Prox-1 é um fator de crescimento relacionado ao surgimento das 

MVL e embora ele se expresse em uma grande variedade de células, a sua expressão em 

células endoteliais do sistema vascular ocorre apenas nas células endoteliais linfáticas e 

linfangioblastos. A expressão do Pox-1 também pode ser detectado endotélio de linfangiomas 

em humanos. Considerando a teoria da origem venosa do sistema linfático, é possível que o 

fator de transcrição proxi-1 seja o responsável pela separação e diferenciação dos vasos 

linfáticos originários da veia cardinal. Estudos com embriões de Rato deficientes em proxi-1, 

revelaram que nesses espécimes não ocorre a disseminação de células provenientes da célula 

cardinal, não havendo o desenvolvimento do sistema linfático, enquanto o sistema venoso se 

desenvolve sem qualquer alteração72.  

 Outro fator que parece estar associado a ocorrência de MVL é o fator VEGF-C. No 

modelo de ratos, esse fator induz a proliferação e de células linfáticas no período embrionário, 

sem atuar na proliferação ou hiperplasia das células endoteliais os vasos, e que em 

concentrações normais, o fator é essencial para o desenvolvimento normal dos vasos 

linfáticos. Foi também possível confirmar que a expressão do fator é limitada ao 

desenvolvimento dos vasos linfáticos em períodos mais adiantados do desenvolvimento 

embrionário. Alguns estudos confirmaram que a expressão do receptor VEGRF-3 do fator 

VEGF-C está exacerbada quando ocorrem MVL73. Baseados nesses achados, discute-se a 

possibilidade da utilização do fator VEGF-C e do seu receptor VEGFR-3 como marcadores 

para MVL74. 
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4.1.2.3 MVL CERVICAIS 

Em geral as massas cervico-facias gigantes apresentam um padrão de malformação e 

costumam acometer língua, base da boca, pescoço e mediastino. Esse padrão de apresentação 

pode causar desfiguração e déficit funcional significante além de  apresentar dificuldade de 

tratamento pela posição e íntima relação com várias estruturas vitais.  

Existem quatro tipos de MVL que ocorrem na região cervical, são elas capilar, 

cavernoso, cístico e venolinfático. De todas essas formas, o tipo cístico é o mais comum, e 

representa cerca de 5% de todos os tumores benignos da infância, mas todas as quatro formas 

podem ser encontradas em uma só lesão quando da avaliação histológica e acredita-se que 

todas as formas sejam manifestações do mesmo processo patológico50,75. Em geral, as 

malformações gigantes são compostas por macro e micro-cistos e costumam circundar e 

infiltrar tecidos e estrutura adjacentes. Embora seja uma patologia benigna, a MVL pode se 

comportar clinicamente de forma maligna podendo causar não só alteração estética como 

comprometer função respiratória com obstrução de vias aéreas, comprometer a ingestão, 

causar sangramentos, dor e ulcerações de difícil controle e outros comprometimentos 

funcionais. 

O diagnóstico pré-natal da MVL é essencial para melhoria do prognóstico. As MVL 

fetais são entidades raras, mas são associadas à alta morbimortalidade, principalmente pela 

compressão das vias aéreas superiores. 

A maioria dos diagnósticos são feitos no período pré-natal durante a rotina de 

rastreamento morfológico. A avaliação da extensão, infiltração e compressão das estruturas 

adjacentes, principalmente laringe e traqueia, são de difícil visualização à USG. O uso da RM 

possibilita a avaliação da presença de fluidos nas vias aéreas (líquido amniótico), e  possibilita 

melhor avaliação da extensão e da localização da obstrução. A RM auxilia também a 

avaliação da extensão da lesão, principalmente o acometimento do tórax, o envolvimento das 

estruturas presentes na cabeça e pescoço (língua, parótidas, órbitas) e a relação entre a massa 

e os grandes vasos do pescoço76. 

O diagnóstico pré-natal de massa cérvico-facial volumosa, a avaliação correta de sua 

extensão e da sua relação com as estruturas adjacentes podem sinalizar a necessidade de 

intervenção no período perinatal para manutenção e controle das vias aéreas, antecipando a 

necessidade de hospital estruturado e equipe treinada no manejo desses recém-nascidos. (7) 



 20 

Em 1995 Serres et col77, baseados no acompanhamento de 56 casos de malformações 

linfáticas de cabeça e pescoço, propuseram um estadiamento baseado na localização das 

lesões em relação ao osso hioide e no percentual de complicações ocorridas em cada grupo 

(Tabela 2). Eles observaram que o percentual de complicações aumentava na medida que as 

massas eram mais extensas, bilaterais e comprometiam a região acima do osso hioide. 

Tabela 2 -  Estadiamento de malformações linfáticas proposta por Serres77 

ESTAGIO LOCAL DA LESÃO NÚMERO DE 

PACIENTES  

COMPLICAÇÕES 

I UNILATERAL INFRA-

IOIDE 

12 17% 

II UNILATERAL SUPRA-

IOIDE 

17 41% 

III UNILATERAL SUPRA 

E INFRA IOIDE 

15 67% 

IV BILATERAL SUPRA-

IOIDE 

5 80% 

V BILATERAL SUPRA E 

INFRA IOIDE 

6 100% 

 

 Embora tenha sido uma forma amplamente usada para traçar condutas e prognósticos, 

o sistema de estadiamento proposto por Serres apresenta limitações ao igualar a complexidade 

das malformações, não levando em conta sintomatologia e  a relação das lesões com as 

estruturas do entorno. Além disso, o estadiamento não é flexível de modo a acompanhar a 

melhora nos métodos de diagnóstico e o  resultados dos novos tratamentos adotados, como a 

escleroterapia que vem sendo usada em lesões de diferentes complexidade obtendo bons 

resultados e baixa morbidade78,79, e no uso adjuvante do mapeamento e monitoramento de 

nervos faciais durante o tratamento cirúrgico caso indicado80.  

O tratamento depende da apresentação clínica, localização anatômica e complicações 

associadas. 
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Várias sugestões têm sido feitas como métodos de tratamento para as MVL cervico-

facias que dependem do tipo e da localização, como a ablação a laser, ressecção cirúrgica e 

escleroterapia. Vários agentes para escleroterapia já foram descritos para tratamento de  

MVL, incluindo doxiciclina, bleomicina, OK-432, etanol e ácido acético mesmo em paciente 

com microcistos e de difícil manejo. Na maioria dos casos, a escleroterapia é usada como 

única terapia mas seu uso como terapia adjuvante para redução do tamanho da lesão antes de 

intervenção cirúrgica também é aceito. O tratamento cirúrgico também se mostra efetivo 

quando ocorre uma cuidadosa seleção dos pacientes e acompanhamento multidisciplinar. 

Normalmente a ressecção cirúrgica está indicada quando a MVL se encontra em região 

acessível, em lesões macrocísticas pois estas apresentam bordas e limites claros, apresentando 

um risco mais baixo de iatrogenia e lesão das estruturas vizinhas81. 

Em 2016, Cheng et Bastidas39, baseados na observação de 17 casos de malformação 

linfática e na existência de novas terapias e de métodos de diagnósticos mais acurados, 

propuseram uma estratégia para acompanhamento desses pacientes (Tabela 3), levando em 

conta o tipo radiológico, localização e o local anatômico da lesão, embora sejam taxativos ao 

recomendar que o tratamento nesta malformações deva ser sempre individualizado, 

acompanhado por equipe multidisciplinar e que o manejo dos pacientes com malformações 

linfáticas gigantes continua sendo desafiador e difícil. 

Tabela 3 - Sistema de classificação e terapia proposta por Cheng et Bastidas39 

Tipo Localização Descrição 

(Macrocistico, 

Microcistico e 

Mista) 

Topografia Conduta e 

acompanhamento 

I Focal Qualquer Qualquer, excepto 

região profunda do 

pescoço 

Conduta expectante, 

modalidade 

terapêutica única  

II Difusa Macrocistica ou 

mista 

Face, pescoço Conduta expectante, 

modalidade 

terapêutica única 

III Difusa Macrocistica ou 

mista 

Região profunda do 

pescoço e orbita 

Terapia única ou 

considerar 
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adjuvante 

IV Difusa Microcística Qualquer multiterapia 

 

4.2 DIAGNÓSTICO DAS MALFORMAÇOES FETAIS 

4.2.1 ULTRASSONOGRAFIA 

Em 1957 Tom Brown e Ian Donald inventaram e construíram o protótipo do primeiro 

ultrassom B-mode. A tecnologia evoluiu e em 1965 Walter Krause e Richard Soldner 

desenvolveram o primeiro aparelho capaz de processar as imagens em tempo real. Em 1966 

iniciou-se o uso da tecnologia para o acompanhamento obstétrico, sendo um dos seus 

primeiros usos  o auxílio à realização de amniocentese para o rastreamento de Síndrome de 

Down em gestações de mulheres mais velhas82. 

 Desde então a USG obstétrica vem gradativamente se consolidando como ferramenta 

propedêutica fundamental no acompanhamento da gravidez. Atualmente é o principal método 

para avaliação fetal de rotina tanto para o rastreio da maioria das anormalidades estruturais  e 

das anomalias cromossômicas de maior incidência, quanto para o acompanhamento do bem 

estar fetal ao permitir avaliar o crescimento fetal ao estimar o peso, quantidade de líquido 

amniótico e função placentária. Esse papel de destaque ocupado pela USG na rotina de 

acompanhamento pré-natal se dá pela sua segurança e a inocuidade ao binômio feto/mãe, 

execução relativamente simples, baixo custo, e grande disponibilidade em nosso meio.  

 É de grande importância  realização do rastreio de anomalias realizado entre as 18 e 

23 semanas de gestação, pois esse rastreamento oferece a chance do pequeno paciente se 

beneficiar de terapia intrauterina, assim como melhor planejamento e preparo do parto em 

hospitais terciários oferecendo maiores chances de sobrevida ao recém-nato (como nos casos 

de malformações cardíacas e nos casos de malformações que obstruam as vias aéreas) e 

também o simples preparo psicológico e emocional à família do concepto quando não há 

possibilidades terapêuticas82. 

 Atualmente preconiza-se a realização de ao menos três avaliações por USG durante a 

gestação.  

No primeiro trimestre, quando a gestação se encontra entre as 11 e 13+6 semanas, é 

indicada a primeira avaliação. Neste período é realizado o rastreio para cromossomopatias 
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com a avaliação dos marcadores principais nomeadamente a transluscência  nucal, presença 

do osso nasal, fluxo sanguíneo no ducto venoso e avaliação do fluxo sanguíneo através da 

válvula tricúspide. Nesse período é também possível detectar anomalias estruturais 

importantes como acrania, holoprosencefalia, megabexiga, onfalocele, entre outras83. 

No segundo trimestre é indicada a ultrassonografia para avaliação da morfologia fetal. 

O exame é realizado entre 18 e 23 semanas de gestação quando o tamanho e a orientação do 

feto permite uma melhor avaliação das estruturas, como o coração fetal. Neste período, 

obedecendo critérios de imagem, é possível detectar com grande acurácia (índice de detecção 

em torno de 90%)82  condições como anencefalia, espinha bífida, fenda labial e palatina, 

hérnia diafragmática, gastrosquise, onfalocele, agenesia renal, displasia esquelética e 

malformações cardíacas mais graves. 

As avaliações realizadas durante o terceiro trimestre visam acompanhar o crescimento 

fetal com a estimativa de peso, quantidade de líquido amniótico, posição da placenta em 

relação ao colo e o bem estar fetal. 

  

 

4.2.2 RESSONÂNCIA MAGNÉTICA 

O uso da RM para avaliação fetal foi primeiro descrita em 1983 e o seu uso na 

obtenção de imagens e no estudo fetal vem crescendo exponencialmente84.  

A característica mais importante da RM é a resolução de contraste tecidual, daí sua 

oportunidade de utilização em Obstetrícia. O período considerado ideal para a realização do 

exame encontra-se a partir da vigésima semana de gestação. A RM fornece informações 

relevantes da anatomia fetal e acerca das modificações dos órgãos e tecidos maternos durante 

a gestação. As principais indicações para a realização da RM são: oligodramnia com suspeita 

de anomalia fetal; confirmar o diagnóstico de uma anomalia fetal feita previamente pela USG, 

placenta prévia, avaliar massas anexais e gestação ectópica. 

Embora a USG continue como a modalidade de escolha para a rotina do exame pré-

natal, devido ao seu baixo custo, maior disponibilidade de aparelhos, segurança, boa 

sensibilidade e capacidade de análise em tempo real, a RM tem um grande potencial na 

avaliação morfológica daqueles fetos difíceis de serem bem estudados pela USG.  
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Até o momento, não se conhece nenhum efeito biológico da RM sobre o feto. As 

orientações do “Internationa Society of Ulrtrasound in Obstetrics and Gynecologists 

(ISUOG)” sugerem evitar o exame no primeiro trimestre da gestação85.  

O exame é realizado com a paciente posicionada em decúbito dorsal ou lateral 

esquerdo, com a cabeça ou os pés entrando em primeiro lugar no magneto. Não há 

necessidade de um preparo prévio ao exame. Em alguns casos, como na presença de 

polidramnia acentuada, pode ser necessária uma sedação materna prévia utilizando-se 

benzodiazepínicos (5 a 10 mg) pela via oral, cerca de 15 minutos antes da realização do 

exame. O objetivo da sedação é reduzir a ansiedade materna ou possíveis movimentos fetais, 

que são responsáveis pela degradação da imagem. Uma vez posicionada a paciente no 

magneto, a localização fetal é inicialmente realizada a partir de sequências multiplanares 

(planos axial, coronal e sagital). O tempo de realização do exame é de aproximadamente 40 

minutos. A sequência mais utilizada é a T2 “single shot echo-train spin echo (half-fourier 

snapshot turbo spin echo – HASTE) ou single shot fast spin echo (SSFSE)”. Trata-se de uma 

sequência rápida, de cerca de 20 segundos, com a necessidade de um pequeno período de 

apnéia, facilmente tolerada pela paciente.  

Nestes últimos anos, a RM vem tomando um lugar expressivo na exploração do feto. 

A RM não tem o
 
intuito de substituir a USG, mas sim complementá-la, oferecendo imagens 

adicionais da estrutura fetal. Trata-se de um exame essencialmente morfológico.  

 Por não apresentar radiação, pode ser usada sem contra indicações na gravidez. O seu 

uso deve ser restrito aos casos em que o resultado ultrassonográfico seja duvidoso. Sua 

acurácia diagnóstica melhora com o aumento da idade gestacional, não sendo perturbada pela 

oligodramnia acentuada, obesidade materna ou estática fetal, que são responsáveis pela baixa 

qualidade de imagem na USG.  
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5. PACIENTES, MATERIAL E MÉTODOS 

Este estudo foi realizado na Clinica de Diagnóstico por Imagem, no Rio de Janeiro e 

abrangeu pacientes encaminhadas para avaliação por RM fetal. Os exames  foram realizados 

entre os anos de 2007 e 2015, e as pacientes foram encaminhadas ao serviço para realização 

de avaliação complementar à USG de segundo e terceiro trimestre com achados de 

malformação congênita. 

As gestantes foram submetidas à RM para esclarecer dúvidas que surgiram durante a USG de 
rotina foram consultadas sobre a possibilidade de participarem da pesquisa, no momento do 
exame e as que aceitaram a participação no projeto assinaram o termo de consentimento livre 
e esclarecido.  

. O Comitê de Ética em Pesquisa do Instituto Fernandes Figueira (IFF/FIOCRUZ) 

aprovou este estudo. 

 O critério de Inclusão utilizado foi a presença de massa cervical gigante fetal à 

avaliação por ressonância. Foram revisados os exames de RM de 16 pacientes cujo 

diagnóstico pela RM havia sido de Malformação Vascular Linfática Cervical Gigante, 

Teratoma Cervical Gigante e Epignatus.  

O exame de RM foi realizado com um aparelho 1,5 T (Magnetom Avanto e Aera, 

Siemens, Alemanha). As pacientes são posicionadas em decúbito dorsal ou decúbito lateral 

esquerdo, de acordo com a posição em que se sintam mais confortáveis, iniciando a 

introdução no aparelho pelos pés, no intuito de diminuir a sensação de claustrofobia. Foi 

utilizada bobina de superfície posicionada sobre o abdômen da gestante com o seguinte 

protocolo: as sequências pesadas T2 (tempo de repetição (TR) = 140 milissegundos (ms) e 

tempo de eco (TE) = 140 ms; field of view (FoV) = 300-200 mm; matriz 256 x 256 mm) com 

cortes de 4 mm de espessura, tempo de aquisição de 18 segundos e 40 cortes nos planos axial, 

coronal e sagital do feto e TRUFI (TR = 3.02 ms e TE = 1.34 ms; FoV = 340 mm; matriz 256 

x 90–256 mm), com cortes entre 1,0 e 1,6 mm, tempo de aquisição de 26 segundos e 96 a 136 

cortes. O tempo total de exame não excedeu 40 minutos.  

As orientações para o plano ideal de aquisição de imagem foram feitas sempre usando 

como localizadora a sequência adquirida anteriormente, a fim de minimizar os efeitos da 

movimentação fetal. As sequências que apresentaram artefatos de movimento foram repetidas 

até que fossem conseguidas imagens de qualidade. No caso de a paciente sentir-se mal 
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durante o exame, este foi interrompido até que ela se sentisse apta para continuar e então ele 

foi reiniciado. Não foi utilizado contraste endovenoso.  

As Pacientes foram contactadas por telefone após o nascimento das crianças. 

Dos 16 casos diagnosticados durante o período selecionado, uma paciente não foi 

incluída neste estudo por não ter sido possível realizar follow-up. Foram revisadas 

informações demográficas das gestantes (idade, paridade e idade gestacional ao exame por 

RM), intercorrências durante a gestação, achados à RM como a presença de polidramnia, 

hidropisia, as características (cística, sólida ou mista), localização, lateralidade e extensão das 

massas, malformações associadas, gênero fetal e diagnóstico sugerido pela RM. As 

informações obtidas no pós-natal incluem idade gestacional ao parto, tipo de parto, peso fetal, 

complicações durante o período neonatal e confirmação sobre as malformações encontradas à 

RM. As informações coletadas de longo prazo incluíram tratamento, idade à excisão se 

realizada,  comorbidades, diagnostico histopatológico e estado atual. 
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6. RESULTADOS 

6.1. CARACTERÍSTICAS DEMOGRÁFICAS DA AMOSTRA  

Foram diagnosticados 16 fetos com MOCC encaminhadas ao Serviço de Radiologia 

da Clinica de Diagnóstico por Imagem no Rio de Janeiro no período entre os anos de 2007 e 

2015. Destas pacientes, uma foi excluída por não ser possível realizar o acompanhamento de 

longo prazo (perda de contato). Dentre as 15 pacientes selecionadas apresentaram mediana e 

variação para a Idade Materna de 33 anos (21-38 anos), Idade Gestacional de 29 semanas à 

RM (22 a 37 semanas), Idade Gestacional ao parto de 38 semanas (29 a 40 semanas), Peso ao 

nascimento 3100g (1020 a 3800g) e Tempo de acompanhamento pós-natal de 5 anos (2 a 12 

anos) (Tabela 4). 

Tabela 4: Dados demográficos  

Caso Idade 

Materna 

Paridade Idade 

gestacional à 

RM (semanas) 

Gênero 

fetal 

Diagnóstico de 

referência 

Diagnóstico à 

Ressonância 

Diagnóstico 

neonatal 

1 34 G1 P0 A0 34 F Higroma Cístico MVL MVL 

2 26 G2 P1 A0 29 F Linfangioma MVL MVL 

3 29 G1 P0 A0 33 F Linfangioma MVL MVL 

4 26 G1 P0 A0 26 F Linfangioma MVL MVL 

5 21 G1 P0 A0 26 F Linfangioma MVL MVL 

6 35 G2 P0 A1 22 M Linfangioma MVL MVL 

7 38 G2 P0 A1 28 F Linfangioma MVL MVL 

8 35 G1 P0 A0 32 M Linfangioma MVL MVL 

9 32 G1 P0 A0 26 M Teratoma Teratoma Teratoma 

10 38 G7 P2 A4 29 M Epignatus Epignatus/Terat

oma 

Epignatus/Ter

atoma 

11 33 G1 P0 A0 37 M Linfangioma MVL MVL   
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12 32 G1 P0 A0 32 F Linfangioma MVL MVL 

13 32 G1 P0 A0 30 F Teratoma Teratoma teratoma 

14 35 G1 P0 A0 24 M Tumor Renal Epignatus Epignatus 

15 36 G2 P1 A0 24 F Linfangioma MVL MVL 
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6.2 CARACTERÍSTICAS PRÉ-NATAIS DAS MCCO   

O diagnóstico de massa cervical congênita foi realizado durante os exames de rotina 

do segundo e terceiro trimestre em todos os casos. O achado foi mais predominante no sexo 

feminino (razão de 3:2). Se separarmos por diagnóstico, a predominância se mantêm apenas 

nos casos de MVL onde 8 foram do sexo feminino e 3 no sexo masculino. Os teratomas 

foram predominantes no sexo masculino na razão de 3:1 (se acrescentarmos o caso sem 

seguimento subiria para 4:1) (Tabela 5). 

A MVL foi o tipo mais comum, ocorrendo em 11 casos (73.3%). Dos 4 casos de 

teratoma, 2 foram cervicais e 2 Epignatus. Quanto à localização, a região predominante foi 

cervical à esquerda com 6 casos (40%). Se separados por etiologia as MVL foram mais 

frequentes à esquerda com 6 do total dos 11 casos e os teratomas foram todos em linha média. 

Quanto à característica das massas, 53.3% foram massas císticas e 46.7% tinham 

características mistas.  

O esôfago e traqueia apareciam deslocados pela massa em 7 casos (46.6%). Em 7 

casos (46.6%) ocorreu a posição anômala/viciosa fetal, mas apenas 5 destes casos (71.4%), o 

posicionamento anômalo estava associado ao deslocamento de traqueia/esôfago. Apenas 1 

caso tinha outra malformação associada (6.6%), um caso dos casos de MVL associado a 

atresia de esôfago.  

O diagnóstico sugerido pela USG concordou com o da RM em 73% dos casos. O 

diagnóstico da RM concordou com o diagnóstico pós-natal em todos os casos. 
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Tabela  5: Achados na RM 

Paciente Diagnóstico RM Característica 
da massa 

Posição Esôfago Traqueia Posição 
viciosa 

Estômago Liquido 
Amniótico 

1 MVL Cístico Hemitorax superior esquerdo Desvio Desvio Não visível normal 
2 MVL Cístico Tórax e cervical à esquerda Desvio Desvio Não visível normal 
3 MVL Misto Região póstero superior + 

Cervical esquerda 
Não Não Não visível normal 

4 MVL Misto Anterior cervical desvio desvio Sim visível normal 
5 MVL Cístico Maxilar direita Não Não Não não polidramnia 
6 MVL Cístico Cervical direita Não Não Não visível normal 
7 MVL Cístico Cervical esquerda Não Não Não não polidramnia 
8 MVL Cístico Cervical esquerda Não Não Sim visível normal 
9 Teratoma Misto Tóraco-cervical direita Desvio Desvio Sim visível polidramnia 

10 Teratoma/Epignatus Misto Palato, orofaringe Desvio Desvio Sim não polidramnia 
11 MVL Cístico Cervical direita Não Não Não visível normal 
12 MVL Misto Cervical esquerda Não Não Sim visível normal 
13 Teratoma Misto Submandibular e cervical 

anterior 
Desvio Desvio Sim visível normal 

14 Epignatus Misto Face com acometimento de 
palato orofaringe, boca e 

mandíbula 

Não Não Não visível polidramnia 

15 MVL Cístico face e base da língua, região 
submandibular bilateral 

Não Não Não visível normal 
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6.3. RESULTADOS PERINATAIS 

Em 6 gestações (40%) ocorreram complicações materno-fetais, 5 casos de polidramnia 

e 1 caso de descolamento prematuro de placenta. Apenas um caso, teratoma Epignatus, 

evoluiu para parto prematuro consequente à polidramnia, com parto cesariana realizado em 

hospital terciário e o feto submetido ao procedimento de tratamento extra útero intraparto 

(EXIT) para assegurar a ventilação,  mas apesar dos cuidados evoluiu a óbito na unidade de 

tratamento intensivo (UTI) poucas horas após o parto devido ao sangramento do tumor 

causado pelo procedimento. O segundo caso de óbito neonatal ocorreu também  em outro 

caso de Epignatus, quando a cesariana de emergência por descolamento prematuro de 

placenta não permitiu o planejamento do parto e preparo da equipe, não sendo possível a 

realização do procedimento de EXIT (Figura 1). O suporte ventilatório realizado não foi 

suficiente para assegurar a ventilação adequada do neonato que evoluiu a óbito seis dias após 

o parto. A internação em UTI foi necessária em mais 5 casos, com o tempo de internação 

média de 15 dias (variando de 6 a 90 dias) (Tabela 7). 

 

Tabela 6: Resultados Perinatais 

Paciente Idade Gestacional 
ao Parto 

Via de Parto Peso nascimento EXIT Diagnóstico 

1 37s Cesariana 2900 Não MVL 
2 40s Cesariana 3400 Não MVL 
3 39s Cesariana 3100 Não MVL 
4 36s Cesariana 2085 Não MVL 
5 37s 6d Cesariana 2100 Não MVL 
6 37s Cesariana 3800 Não MVL 
7 37s 4d Cesariana 2390 Não MVL 
8 38s Cesariana 3100 Não MVL 
9 38s Cesariana 3210 Não teratoma 

10 37s Cesariana 2400 Não teratoma/epignatus 
11 39s Cesariana 3225 Não MVL 
12 38s Cesariana 3270 Não MVL 
13 37 s 4d Cesariana 3250 Não teratoma 
14 29 s Cesariana 1020 Sim teratoma/epignatus 
15 39s 6d Cesariana 3700 Não MVL 
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FIGURA 1: Caso 10 – Paciente de 38 anos, G7 P3 A3, foi encaminhada com 29 

semanas de gestação para avaliação complementar de feto apresentando diagnóstico de 

teratoma cervical e oral gigante. À RM foi evidenciada massa gigante heterogênea em região 

cervical e presença de massa em região oral com as mesmas características. Foi também 

evidenciado aumento de líquido amniótico e não foi possível evidenciar com clareza as vias 

aéreas superiores. O parto ocorreu às 37 semanas, por cesariana de urgência devido a 

descolamento prematuro de placenta. O RN permaneceu internado por 6 dias em unidade de 

tratamento intensivo evoluído a óbito por dificuldade de manutenção de ventilação. A e B -

Avaliação por ressonância. C, D-Imagens de USG.  E reconstrução em 3D na USG. A USG 

não permite a visualização completa da massa, devido o seu tamanho. F- Recém nascido. 
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6.4. RESULTADOS DE LONGO TERMO 

Os tratamentos escolhidos foram ressecção cirúrgica em 5 casos, escleroterapia em  7 

casos e expectante em 1 caso (Tabela 7). 

Em nossa série de casos, ocorreram dois óbitos, os dois casos de teratoma Epignatus 

(13.4%). Dos 5 casos submetidos a ressecção cirúrgica, dois foram por teratoma e 3 de MVL. 

Dos casos submetidos à cirurgia, 4 tiveram a tumoração completamente removida e não 

apresentaram recidiva do tumor até o momento (Figuras 2, 3 e 4) e apenas um dos casos 

apresentou leve paralisia facial que acomete o mesmo lado da localização do tumor. 

A escleroterapia com uso de Bleomicina e OK-432 (picibanil) foi a escolha de 

tratamento predominante nos casos de MVL (8 casos acompanhados com escleroterapia e 3 

casos com ressecção cirúrgica) e a remissão completa do tumor foi alcançada em 4 casos 

(36.3% dos MVL) e um desses casos houve redução da acuidade auditiva homolateral à lesão. 

Em 4 (36.3%) dos casos de MVL, houve persistência de lesão intratorácica (Figuras 5 e 6) . 

Em um caso, ocorreu crescimento súbito da lesão remanescente causando parada 

cardiorrespiratória quando a criança tinha 16 meses, que evoluiu com boa recuperação. Em 

outro caso de lesão intratorácica remanescente, houve redução da lesão após trauma 

(mordida). Em um caso, a Síndrome de Proteus foi diagnosticada em membro inferior 

esquerdo (Figuras 7 e 8), totalizando 13.3% de casos com malformações associadas.    
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FIGURAS 2 e 3: Caso 8 – Paciente com 35 anos, encaminhada às 32 semanas para 

avaliação de feto diagnosticado com MVLC durante rotina de pré-natal. À RM foi 

evidenciada lesão cística gigante sem compressão, desvio de vias aéreas oi infiltração de 

tecidos adjacentes. O diagnóstico foi confirmado em avaliação pós-natal, também por RM, 

que evidenciou lesão com as mesmas características (Fig. 2). A e B Avaliação por USG. C 

RM fetal. RM pós natal. 

Para tratamento optou-se pela exérese total da lesão, evoluindo com remissão total da 

massa e desenvolvimento normal da criança (Fig. 3). 
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Figura 4: Caso 13 -  Paciente de 32 anos, G1 P0 A0, foi encaminhada com gestação 

de 30 semanas para avaliação de teratoma diagnosticado durante rotina de pré-natal. À RM 

foi evidenciada massa cervical  volumosa  em região anterior que se estendia para direita, de 

aspecto heterogêneo. A reconstrução de modelo tridimensional das imagens da RM foi 

possível observar que as vias aéreas superiores não apresentavam obstrução, embora houvesse 

desvio provocado pela tumoração. O parto ocorreu às 38 semanas de gestação, por cesariana. 

O tratamento de escolha foi a exérese completa da lesão com 1 semana de vida. A- avaliaçãoo 

por RM. B- avaliaçãoo por USG. C- Modelo tridimensional, reconstruído apartir da RM 

mostrando a relação da massa  e o complexo traqueoesofágico e a relação líquido e sólido da 

massa. 
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FIGURA 5: Caso 2 -  Paciente com 26 anos, G2 P1 A0, foi encaminhada para 

avaliação complementar de feto com 29 semanas de gestação e diagnóstico de MVL 

diagnosticada durante USG de rotina. À RM foi possível observar  a extensão da massa e 

infiltração do tórax homolateral à lesão, sem sinais de obstrução de vias aéreas. O Parto foi 

realizado às 40 semanas. O tratamento de escolha foi a ressecção cirúrgica da porção cervical 

da lesão no primeiro ano de vida e conduta expectante para as lesões intratorácicas. A criança 

apresentou parada cardio-respiratória aos 16 meses após o crescimento súbito da lesão 

intratorácica que foi revertida. Sem outras intercorrências, a criança segue com 

desenvolvimento normal desde então.  A- Imagem da USG, B- RM Mostrando localização da 

lesão. C e D- Modelo virtual mostrando a massa em relação as vias aéreas. E - RN 
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FIGURA 6: Caso 6 - Paciente com 35 anos, G2 P1 A0, foi encaminhada às 22 

semanas com diagnóstico de MVL à USG morfológica de rotina, para avaliação 

complementar por RM. À RM foi identificada imagem multicística sem comprometimento de 

vias aéreas. O parto foi realizado às 38 semanas sem intercorrências. Optou-se como 

tratamento por escleroterapia com Bleomicina que evoluiu com regressão da lesão e 

diminuição da acuidade auditiva homolateral à lesão. 
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Figuras 7 e 8: Caso 15 – Paciente de 36 anos, G2 P1 A0, foi encaminhada com 

gestação de 40 semanas para avaliação complementar de MVL diagnosticada em rotina de 

pré-natal. À RM foi evidenciada massa com característica cística que se estendia desde face 

até região submandibular bilateral, se infiltrando em base de língua, não havendo 

comprometimento de vias aéreas superiores. Ao exame foi possível também observar MVL 

em retroperitônio. O parto ocorreu  na mesma semana por cesariana. No pós parto foi 
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diagnosticado síndrome de proteus em pé direito e presença de malformação vascular venosa 

e ambas Optou-se por escleroterapia com OK, com Gastrostomia e traqueostomia profiláticas 

realizada na segunda semana de vida. A criança tem apresentado desenvolvimento normal. 

 

 

 

 

 

 

 



 40 

Tabela 7: Resultados Pós Natais 

Pacientes	 Diagnóstico 
RM	

Intercorrências	
neonatais	

Achados	
neonatais	

Tratamento	de	
escolha	

Malformações	
associadas	

Resultados	de	Longo	
Prazo	

Comentários	

1	 MVL 
(Linfangioma)	

Não	 nenhum	 Escleroterapia	
com	

Bleomicina	

Não	 Recuperação	Completa	 	

2	 MVL 
(Linfangioma)	

Não	 nenhum	 Ressecção	com	
1	ano	de	idade		

Não	 Lesão	intratorácica	 PCR	com	1	ano	e	4	meses	de	
idade	por	compressão	
cervical,	crescimento	do	
tumor	após	cirurgia	

3	 MVL 
(Linfangioma)	

Não	 nenhum	 Escleroterapia	
com	

Bleomicina	

Não	 Lesão	intratorácica	 	

4	 MVL 
(Linfangioma)	

Gastrostomia	e	
UTI	por	3	meses	

nenhum	 Escleroterapia	
com	

Bleomicina	

Não	 Lesão	intratorácica	 	

5	 MVL 
(Linfangioma)	

Cirurgia	aos	21	
dias	para	

correção	de	
atresia	de	
esôfago	

nenhum	 Escleroterapia	
com	

Bleomicina	

Atresia	de	
esôfago	

Refluxo	esofágico	Lesão	
intratorácica.	

	

6	 MVL 
(Linfangioma)	

UTI	10	dias	 nenhum	 Escleroterapia	
com	

Bleomicina	

Não	 Diminuição	da	Lesão	 Diminuição	da	acuidade	
auditiva	

7	 MVL 
(Linfangioma)	

Não	 nenhum	 Ressecção	aos	
4	meses	

Não	 Recuperação	Completa	 Paralisia	labial	homolateral	à	
lesão	

8	 MVL 
(Linfangioma)	

Não	 nenhum	 Ressecção	com	
1	mês	

Não	 Recuperação	Completa	 	

9	 Teratoma	 Não	 nenhum	 Ressecção	com	
um	mês	

Não	 Recuperação	Completa	 	

10	 Epignatus	 UTI	6	dias	 desconhecido	 Morte	
neonatal	

Não	 Óbito	no	sexto	dia	por	
insuficiência	respiratória	
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11	 MVL 
(Linfangioma)	

Não	 nenhum	 Escleroterapia	
com	

Bleomicina	

Não	 Recuperação	Completa	 	

12	 MVL 
(Linfangioma)	

Não	 nenhum	 Escleroterapia	
com	

Bleomicina	

Não	 Recuperação	Completa	 	

13	 Teratoma	 UTI	por	1	Mês	 nenhum	 Ressecção	com	
um	mês	

Não	 Recuperação	Completa	 	

14	 Epignatus	 UTI	 desconhecido	 Morte	
neonatal	

desconhecido	 Óbito	em	algumas	horas	
devido	a	sangramento.	

	

15	 MVL 
(Linfangioma)	

Gastrostomia	e	
traqueostomia	
profilática	na	

segunda	semana		

Síndrome	de	
Protheus	

Escleroterapia	
com		OK	

Síndrome	de	
Protheus	em	pé	

direito,	
Linfangioma	
retroperitonial	

Permanência	de	lesão	
retroperitonial	e	cervical	
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7. DISCUSSÃO 

As MOCC são malformações extremamente raras e estão associadas a um alto índice 

de morbimortalidade neonatal e à lesão cerebral nos casos em que  causam obstrução das vias 

aéreas.1 A realização do diagnóstico durante o pré-natal proporcionou mudanças na condução 

dessas malformações no período perinatal, permitindo o planejamento do parto e melhor 

recepção do recém-nascido em questão, diminuindo significativamente a mortalidade neonatal 

e melhorando o prognóstico a longo prazo1. Os tumores cervicais podem crescer atingindo 

grandes proporções, e embora raramente malignizem, podem causar importante distorção da 

anatomia do pescoço, face e tórax, levando não só obstrução das vias aéreas como também 

comprometendo a deglutição, a habilidade de falar e se comunicar. Ainda, esses grandes 

tumores podem causar deformidades estéticas e redução da qualidade de vida do paciente.  

Em aproximadamente 50% dos casos86, a gestação poderá ser complicada por 

polidramnia, principalmente na presença de grandes tumorações, pois estas apresentam maior 

probabilidade de oclusão traqueal e esofágica, aumentando as chances de parto prematuro.  A 

distocia causada não só pela presença das tumorações volumosas, mas também pela 

hiperextensão cervical é outra preocupação, que torna a cesariana a forma de parto 

preferencial. 

Após o parto, a grande complicação neonatal é a impossibilidade de manutenção da 

permeabilidade das vias aéreas, que pode levar a graves lesões por hipóxia, e a antecipação do 

problema é essencial87. 

O diagnóstico, na grande maioria das vezes, ocorre durante os exames de rotina 

realizados no acompanhamento pré-natal. A USG tem sido bastante efetiva no diagnóstico, 

sendo útil não só na avaliação da massa como no bem estar fetal.  

A avaliação por RM tem sido usada como método complementar no diagnóstico dos 

casos de MOCC. A sua utilização tem sido essencial aumentando a sensibilidade na avaliação 

da relação entre a massa e os tecidos adjacentes, do aspecto da lesão e também na avaliação 

da permeabilidade das vias aéreas e do esôfago88-90. Esse método torna-se ainda mais 

importante nos casos onde o diagnóstico é feito em estágios mais tardios da gestação, em que 

o tamanho maior dos fetos e seu posicionamento dificultam a avaliação por ultrassonografia. 

Outros casos de vantagem da RM são as gestantes obesas, gestações múltiplas e diminuição 

do índice de líquido amniótico. Mais recentemente a possibilidade de realização de 

broncoscopia virtual a partir da renderização de imagens obtidas por RM adicionou uma 



 43 

importante contribuição para a assistência perinatal. Nessas reconstruções é possível 

evidenciar obstruções, o seu posicionamento e a relação com a massa cervical1. 

O conhecimento sobre a evolução das tumorações cervicais e orais gigantes, tanto no 

período pré-natal, quanto no pós-natal de curto e longo prazo, é capaz de adicionar 

informações que serão úteis para o aconselhamento de famílias, tanto no âmbito da 

preparação para o parto, tentando antecipar a necessidade de procedimentos que assegurem a 

viabilidade do concepto na vida extra uterina, quanto no que se esperar dos tratamentos 

possíveis da evolução de longo prazo e da qualidade de vida.  

Neste estudo retrospectivo de 15 casos de tumoração cervical e oral gigante tivemos o 

intuito de adicionar informação à literatura já existente tentando correlacionar os resultados 

obtidos. 

Artigos prévios apontam a relação entre o gênero masculino e feminino em 1:1 nos 

casos de MVL cervical81. Em nosso levantamento, essa relação foi de 8 casos femininos para 

3 masculinos. Nos casos de teratoma, a literatura já existente, relata a predominância de 

incidência no gênero feminino, com uma relação de 3:16, porém em nossa série de casos, a 

predominância do sexo masculino foi observada, com relação de 3:1.   

A predominância da topografia das lesões cervicais foi também dependente da 

etiologia. Dentre os nossos casos, a MVL foi predominante do lado esquerdo, concordando 

com alguns estudos que relataram essa predominância entre 52-70% dos casos de MVL18,19,41. 

Uma possível explicação para essa diferença entre os lados pode ser a predominância do 

sistema linfático no lado esquerdo, mas estudos mais específicos são necessários para 

confirmar essa teoria19,21,71. Quanto às massas diagnosticadas como teratoma, todos os nossos 

casos ocorreram em linha média, corroborando com a literatura já existente, concordando com 

a teoria de defeito de fechamento embrionário. 

A morte intrauterina nos casos de massa cervical gigante é relatada principalmente nos 

casos de teratomas cervicais, com incidência entre 12.5 a 23%, principalmente pela obstrução 

que leva à hidropisia fetal como causa  de óbito fetal91,92. Nesta série de casos não ocorreram 

óbitos dos fetos.  

A polidramnia é causa importante de parto prematuro, desconforto materno e 

hemorragia pós-parto. Em gestações cujos fetos apresentem massa cervical, a polidramnia 

encontrada pode ser decorrente da dificuldade de deglutição de líquido amniótico seja por 

compressão ou por desvio traqueo-esofagiano. Apesar de ser comumente descrita em estudos 

sobre MVL93, esta série de casos encontrou polidramnia em apenas 18.1% (2 casos). E, muito 

embora tenha sido descrito que a maioria das gestações com fetos acometidos por teratoma 
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não apresentem polidramnia como complicação94, nesta série de casos observamos que 75% 

dos casos de teratoma cursou com polidramnia. Um destes casos evoluiu com desconforto 

materno e  parto prematuro às 28 semanas. Outra complicação esperada nos casos de tumores 

gigantes cervicais é a compressão e desvio das estruturas adjacentes. Em nossa casuística foi 

possível identificar  o desvio de traqueia e esôfago em 7 casos, a posição viciosa em 7 casos e 

a atresia de esôfago em apenas um caso de MVL. 

As massas cervicais e orais congênitas diagnosticadas no pré-natal exigem 

planejamento significativo de forma a otimizar os resultados perinatais e também os 

resultados a longo termo. Nestes casos, para os fetos que sobreviveram o tempo de gestação, a 

parte mais crítica durante o nascimento é assegurar a ventilação. A avaliação de vias aéreas 

durante o pré-natal tem sido capaz de fornecer dados que otimizam o planejamento do 

nascimento nestes casos e, mais recentemente, a associação dos volumes obtidos pela USG 

3D e pela RM permitiu a reconstrução das vias aéreas em um modelo físico/virtual, que pode 

ser usado como critério para seleção de pacientes que necessitem ser submetidos a 

procedimento de EXIT para assegurar as vias aéreas e ventilação satisfatória. Em nossa série, 

apenas dois evoluíram a óbito e foram decorrentes de complicações perinatais. O primeiro 

óbito, um dos casos de Epignatus, foi decorrente da dificuldade em assegurar a ventilação, 

pois o parto ocorreu de forma emergencial por descolamento prematuro de placenta e não 

permitiu o preparo de equipe capaz de realizar o procedimento de EXIT. O segundo caso, 

também com Epignatus, foi decorrente do sangramento do tumor causado pelo procedimento 

de EXIT. O parto foi realizado de forma prematura devido à rotura prematura de membranas 

causada por polidramnia.  

O procedimento padrão para o tratamento dos teratomas é a ressecção cirúrgica. A  

prioridade nesses casos é sempre a manutenção das vias aéreas superiores pérvias, mesmo nos 

casos onde não há comprometimento imediato, havendo inclusive a recomendação de 

intubação da maioria dos casos de teratoma cervical (a depender do tamanho e das 

características do tumor, e que deverá ser avaliado caso a caso) até que seja possível a 

ressecção do tumor por completa, mesmo na ausência de dificuldade respiratória, pela 

possibilidade de hemorragia dos componentes císticos do teratoma que podem causar 

aumento do volume e levar à obstrução das vias aéreas14. Na nossa série, os casos de teratoma 

que sobreviveram ao período neonatal, foram submetidos à ressecção cirúrgica sem 

complicações e com recuperação completa, não apresentando reincidiva até o momento.  

 A MVL é uma forma de malformação linfática de difícil erradicação41. O tratamento é 

dependente da apresentação clínica, tamanho e localização da lesão assim como das 
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complicações associadas. Vários tratamentos têm sido sugerido ao longo dos anos, e vão 

desde a ressecção cirúrgica, ablação a laser escleroterapia até a conduta expectante, sempre 

dependendo do tipo de lesão, localização e clínica apresentada. Em nossa série, a 

escleroterapia com o uso de bleomicina e OK-432 foi o tratamento de escolha na maioria dos 

casos (7 dos 11 casos). A excisão cirúrgica foi escolhida em 3 casos, com retirada completa 

das lesões em dois casos, não sendo possível retirar o componente intratorácico da MVL em 

um dos casos. Em um dos casos ocorreu paralisia labial homolateral à localização do tumor e 

outro caso evoluiu com diminuição da acuidade auditiva também homolateral à lesão. Em 

todos os casos sobreviventes, as crianças evoluíram sem qualquer alteração cognitiva ou 

sequelas neurológicas graves. 
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8. CONCLUSÃO 

 

Em nossa amostragem, a RM fetal apresentou concordância diagnóstica pós-natal em 

100% dos casos, sendo capaz de diagnosticar desvios de traqueia e esôfago e avaliar a 

extensão das lesões durante o pré-natal, sendo essa avaliação muito semelhante ao que é 

possível avaliar no período neonatal Em geral, as MOCC apresentaram bom prognóstico 

neonatal quando conduzidas adequadamente com exceção dos Epignatus, que apresentaram 

mortalidade neonatal em 100% dos casos. Apenas 13.3% dos casos apresentaram 

malformações associadas. Os pacientes submetidos à tratamento cirúrgico tiveram bom 

prognóstico para tratamento dos teratomas e MVL, e em 36,3% dos casos de MVL houve 

necessidade de seguimento para avaliação e continuidade do tratamento dos remanescentes 

intratorácicos e cervicais. Nos casos de massa cervical congênita volumosas a avaliação por 

RNM mostrou-se essencial para traçar condutas e prognóstico, mostrando-se uma ótima 

ferramenta, não só do lado propedêutico, mas como grande facilitador do aconselhamento e 

entendimento familiar. 
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