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Affonso MCN. Fatores preditores de mortalidade em gêmeos 
monoamnióticos [Dissertação]. São Paulo: Faculdade de Medicina, 
Universidade de São Paulo; 2015. 

O presente estudo tem como objetivo descrever a mortalidade fetal e pós-
natal em gestações gemelares monocoriônicas monoamnióticas, e 
analisar fatores preditores do número de crianças vivas no momento da 
alta hospitalar. Realizado de forma retrospectiva, envolveu pacientes com 
gestações gemelares monocoriônicas monoamnióticas, com ambos os 
fetos vivos no primeiro atendimento realizado no Hospital das Clínicas da 
Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, no período de 
2004 a 2014. Para a análise da proporção de crianças vivas, de acordo 
com os subgrupos estudados, foi utilizado o teste chi-quadrado. 
Regressão ordinal multivariada foi utilizada para investigar os fatores 
preditores associados. O nível de significância estatística adotado foi de 
0,05. Foram incluídas 39 gestantes com idade média de 27,3 + 6,3 anos. 
Destas, 17 (43,6%) eram nulíparas e 8 (20,5%) apresentavam algum 
antecedente clínico prévio à gestação. O primeiro exame 
ultrassonográfico ocorreu em idade gestacional média de 21,7 ± 6,2 
semanas (intervalo: 12,7 - 36,1). A incidência de complicações obstétricas 
e/ou clínicas na gestação foi de 28,2% (n=11), e de intercorrências fetais, 
30,7% (n=12), dentre as quais: malformações (n=7), alteração da 
vitalidade fetal (n=1), feto acárdico (n=2), síndrome da transfusão feto 
fetal (n=1) e infecção congênita (n=1). O óbito intrauterino ocorreu em 
12,8% (n=5) das gestações.  A idade gestacional média do parto foi de 
32,7 ± 3,7 semanas, e 94,7% foram cesáreas. O peso médio dos 
nascidos vivos foi de 1832 ± 591 g, com discordância média de peso ao 
nascer de 7,5 ± 7,2%; 4 (5,9%) fetos apresentavam restrição de 
crescimento. Excluindo um caso que evoluiu para abortamento, a taxa de 
óbitos fetais foi de 9,2% (7/76; IC95% 3,8 - 18,1) e o coeficiente de 
mortalidade até a alta hospitalar foi de 17,9% (12/67, IC95%: 9,6 - 29,2), 
sendo a mortalidade global de 25% (19/76; IC95% 15,8 - 36,3). A 
mortalidade no subgrupo sem malformações foi de 16,7% (10/60; IC95% 
8,3 - 28,5). O tempo médio de internação das crianças, que foram de alta 
vivas, foi de 18,1 ± 20,5 dias. Foram fatores significativos para predição 
do número de crianças vivas: presença de intercorrência fetal (OR 29,3, 
IC95%: 4,1 - 210; p=0,001) e idade gestacional do parto (OR 0,64, 
IC95%: 0,49 - 0,83; p=0,001).  

Descritores: gestação gemelar, monoamniótica, mortalidade, predição, 
intercorrências fetais, prematuridade. 
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Affonso MCN. Prediction of mortality in monoamniotic twins [Dissertation]. 
São Paulo: “Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo”; 2015. 

The present study, involving monochorionic monoamniotic twin 
pregnacies, examines fetal e post natal mortality, and investigates 
predictors of the number of children alive at hospital discharge. It is a 
retrospective study involving monochorionic monoamniotic twin 
pregnancies with two live fetuses at the first ultrasound scan at the 
Department of Obstetrics and Gynecology, São Paulo University Medical 
School Hospital, between 2004 and 2014. Chi-square test was used for 
comparison of subgroups according to the number of children alive at 
hospital discharge. Prediction analysis was performed with multivariate 
ordinal regression. Significance level was set at 0,05. The study 
population included 39 women, with mean maternal age of 27,3 ± 6,3 
years, 17 (43,6%) were nulliparous and 8 (20,5%) presented a previous 
disease. The first ultrasound examination was performed at 21,7 ± 6,2 
weeks (range: 12,7 - 36,1). The incidence of obstetric and/or clinical 
complications during pregnancy was 28,2% (n=11), and fetal 
complications occurred in 30,7% (n=12), including: major fetal 
abnormalities (n=7), fetal distress (n=1), acardic twin (n=2), twin-to-twin 
transfusion syndrome (n=1) and congenital infection (n=1). Stillbirth 
occurred in 5 (12,8%) pregnancies. Mean gestational age at delivery was 
32,7 ± 3,7 weeks, and 94,7% were cesarean. The average birthweight 
was 1832 ± 591g and mean birth weight discordance was 7,5% ± 7,2; 4 
(5,9%) neonates were growth restricted. The rate of stillbirth was 9,2% 
(7/76; 95%CI 3,8 - 18,1) and death before hospital discharge coefficient 
was 17,9% (12/67, 95%CI 9,6 - 29,2). Overall mortality rate was 25% 
(19/76; 95%CI 15,8 - 36,3). In the subgroup without fetal structural 
defects, mortality was 16,7% (10/60; 95%CI 8,3 - 28,5). Mean length of 
hospital stay was 18,1 ± 20,5 days amongst children that were discharged 
alive. The number of children alive at hospital discharge was correlated 
with the occurrence of fetal complications (OR 29,3, 95%CI 4,1 - 210; 
p=0,001) and gestational age at delivery (OR 0,64, 95%CI 0,49 - 0,83; 
p=0,001).  

Descriptors: twin pregnancy, monoamniotic, mortality, prediction, fetal 
complication, preterm delivery. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Em países desenvolvidos como Inglaterra, França e Estados 

Unidos foi documentado, nos últimos 30 anos, um aumento em torno de 

60% nas gestações gemelares, o que pode ser explicado pela introdução 

de técnicas de reprodução assistida e a maternidade tardia(1-3).  

As gestações gemelares monoamnióticas correspondem 

aproximadamente, 1% das gestações monocoriônicas(4), um evento raro, 

com incidência em torno de 4,5 em 100.000 nascidos vivos(5). Embora as 

gestações monocoriônicas pareçam ter uma frequência constante na 

população, a sua incidência sofreu um aumento nas últimas décadas, 

acompanhando o aumento das gestações gemelares como um todo(6). 

Entre 2003 e 2006, no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina 

Universidade de São Paulo, Assunção et al. relataram incidência de 

gestações gemelares de 3,4% e destas, 6,6% eram monoamnióticas(7). 

O aumento dessa incidência também pode ser explicado pelo 

advento da ultrassonografia moderna, possibilitando um diagnóstico mais 

preciso das gestações monoamnióticas. 

As gestações múltiplas exibem risco três a sete vezes maior de  

resultado perinatal desfavorável quando comparadas às gestações 

únicas(8, 9). Por sua vez, as gestações monozigóticas, quando comparadas 

às gestações dizigóticas, exibem risco muito maior de resultados 
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perinatais ruins e o risco se eleva quanto mais tardiamente ocorrer a 

divisão da massa embrionária(10). 

Por conseguinte, os gêmeos monoamnióticos que se originam de 

uma clivagem tardia da massa embrionária (entre o 8o e o 13o dia), 

compartilham placenta e saco amniótico, correm maior risco de um 

desfecho adverso(8 ,11). 

A mortalidade perinatal entre os gêmeos monoamnióticos descrita 

em estudos dos últimos dez anos varia de 2%, naqueles com pequena 

casuística, e até 20% nos de maior casuística. Uma significativa melhora 

quando comparados aos estudos mais antigos que reportaram uma 

mortalidade perinatal de até 70%(12-20). 

Essa variação significante entre as taxas de mortalidade 

apresentadas pela literatura internacional atual pode ser atribuída às 

diferentes práticas nos centros terciários de cuidados perinatais, além de 

distintos critérios de inclusão nos estudos como a idade gestacional, 

casos de abortamentos precoces e fetos com malformações que, por ora, 

entram na casuística e, por ora, são excluídos dos resultados. 

Em estudo de 2010 da Clínica Obstétrica do HCFMUSP, a 

sobrevida global de pelo menos um recém-nascido vivo nas gestações 

monocoriônicas monoamnióticas foi de 63,2%, enquanto nas 

monocoriônicas diamnióticas foi de 80,5%, e nas dicoriônicas de 95,4%. 

Quando excluídos os casos de complicações e malformações fetais, a 
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sobrevida foi de 72,7% para os monoamnióticos e de 94,8% para os 

monocoriônicos diamnióticos(7).  

Os principais fatores atribuídos aos resultados adversos incluem o 

entrelaçamento dos cordões, as anomalias congênitas, o parto prematuro 

e as suas consequências, a restrição de crescimento fetal e os eventos 

relacionados às anastomoses placentárias, como a síndrome de 

transfusão feto-fetal (STFF)(10). 

O entrelaçamento de cordões já foi considerado por muitos autores 

como a principal causa de morbimortalidade perinatal nas gestações 

monoamnióticas(12, 21, 22). Entretanto, nos últimos anos, devido ao 

diagnóstico mais preciso dessas gestações, a vigilância fetal rigorosa, o 

planejamento adequado do parto e os avanços nos cuidados neonatais, 

outros fatores foram considerados de maior importância relativos à 

morbimortalidade perinatal de gêmeos monoamnióticos. 

Dentre os fatores atribuídos ao desfecho perinatal adverso, as 

malformações fetais estão entre as principais causas, atingindo até 28% 

dos fetos(16, 23) e sendo responsáveis por até 30% dos óbitos(24), além da 

prematuridade e ainda fatores inerentes aos  gêmeos monocoriônicos 

como a Síndrome de transfusão feto-fetal, presente em até 10% dessas 

gestações(18, 19, 25). Assim, com o diagnóstico mais preciso, ao longo dos 

anos, medidas preventivas vêm sendo estudadas a fim de diminuir as 

complicações fetais.  
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Diferentes protocolos são adotados pelos serviços de perinatologia 

ao redor do mundo, entretanto, até o momento, a conduta nessas 

gestações ainda é controversa. Mesmo com o aumento de sua incidência, 

a gestação monoamniótica ainda é um evento raro, o que torna difícil a 

realização de estudos prospectivos e randomizados que validem a 

eficácia das intervenções.  

Na literatura das últimas décadas, há apenas um estudo com 

desenho prospectivo observacional envolvendo gestações 

monoamnióticas. Realizado por Dias et al. em 2010, o estudo teve a 

duração de 8 anos e foram identificadas 32 gestações monoamnióticas, 

porém apenas 18 foram incluídas na análise, o que exemplifica a 

dificuldade em se realizar estudos prospectivos(15). 

A hospitalização rotineira das pacientes com diagnóstico de 

gestação monoamniótica a partir da viabilidade é medida bastante 

controversa na literatura. Enquanto alguns autores mostraram benefícios 

em relação à mortalidade perinatal quando as pacientes foram 

hospitalizadas, outros sugerem um acompanhamento ambulatorial 

rigoroso com avaliações da vitalidade fetal semanais ou mais próximas, a 

partir da viabilidade e com os mesmos resultados perinatais das pacientes 

internadas eletivamente(14, 18, 26). 

Quanto ao parto, a grande maioria dos estudos concorda com a 

cesárea eletiva e a idade gestacional de realização ainda é controversa, 

girando em torno de 32 a 34 semanas(10, 14, 26-29). 
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O diagnóstico e o acompanhamento antenatal adequados são 

essenciais para um resultado perinatal de sucesso nas gestações 

gemelares.  

A Clínica Obstétrica do Hospital das Clínicas da Faculdade de 

Medicina da Universidade de São Paulo (HCFMUSP) é um serviço 

terciário e de referência para as gestações múltiplas. Ao receber 

encaminhamentos do Estado de São Paulo e também de outros estados, 

torna primordial o conhecimento de fatores que contribuam para os 

resultados maternos e perinatais dessa condição rara que é a gestação 

monoamniótica.  

Neste estudo, envolvendo a revisão da experiência acumulada, 

nesta Instituição, no atendimento dessas gestações, durante um amplo 

período temporal, buscamos conhecer os fatores preditores do desfecho 

perinatal. Ferramenta fundamental para auxiliar o aconselhamento de 

futuros casais, na tomada de decisões, durante o período gestacional e o 

parto. 
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2 PROPOSIÇÃO 

 

O presente estudo, envolvendo gestações gemelares 

monoamnióticas, teve como objetivos descrever a mortalidade fetal e pós-

natal, e investigar os fatores preditores associados. 
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3 REVISÃO DE LITERATURA 

 

3.1 DEFINIÇÃO 

A gestação gemelar monoamniótica, a qual necessariamente é 

monocoriônica, tem por definição a presença de dois fetos que 

compartilham a  mesma cavidade amniótica, resultantes da divisão do 

disco embrionário entre 8 e 13 dias após a fertilização(30). 

 

3.2 INCIDÊNCIA 

Os gêmeos representam cerca de 1 a 2 % de todas as gestações, 

sendo dois terços dizigóticos e um terço, monozigóticos. Todos os 

dizigóticos e cerca de um terço dos monozigóticos são dicoriônicos. 

Assim, cerca de 20% de todos os gêmeos são monocoriônicos(6). 

A ocorrência das gestações monocoriônicas parece ser constante 

na população (1:250 gestações), diferente das dicoriônicas que têm 

incidência influenciada pela raça, hereditariedade, idade materna, 

paridade, uso de medicações e fertilização assistida(31), embora seja 

descrito um aumento significativo da divisão zigótica após a utilização de 

indutores da ovulação(3). 

A gestação monoamniótica é um evento raro, ocorrendo em 

aproximadamente 1% de todas as gestações monocoriônicas(4). Portanto, 

a sua incidência é em torno de 4,5 por 100.000 gestações(5).  
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Em estudo realizado por Assunção et al., no Hospital das Clínicas 

da FMUSP, entre janeiro de 2003 e dezembro de 2006, a incidência de 

gestação gemelar foi de 3,3%, totalizando 303 casos. Quanto à 

corionicidade, das 289 gestações incluídas no estudo, 60,5% eram 

dicoriônicas, 30,8 % eram monocoriônicas diamnióticas, 6,6% eram 

monocoriônicas monoamnióticas e 2,1% não tiveram a corionicidade 

definida(7). 

Nas últimas décadas, observou-se um aumento da incidência das 

gestações gemelares monoamnióticas devido principalmente à introdução 

de técnicas de reprodução assistida e ao advento da ultrassonografia 

moderna, a qual possibilitou um diagnóstico mais preciso dessas 

gestações. 

 

3.3 DIAGNÓSTICO ULTRASSONOGRÁFICO 

O diagnóstico da amnionicidade deve ser feito idealmente, no 

primeiro trimestre da gestação. Segundo vários autores, o diagnóstico tem 

como base os seguintes achados ultrassonográficos: ausência de 

membrana amniótica separando os fetos, presença de uma única vesícula 

vitelínica, proximidade entre as inserções dos cordões umbilicais na 

placenta e a proximidade dos fetos de forma não habitual(6, 27, 32). 

Entretanto, Bishop relata que o número de vesículas vitelínicas não 

é preditor de amnionicidade. Em seu estudo, apresentou um caso em que 

a ultrassonografia inicial confirmou a presença de duas vesículas 
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vitelínicas, porém o Doppler mostrou o enovelamento de cordões e a 

monoamnionicidade foi confirmada após o nascimento(33). 

Em 1999, Overton et al., demonstraram o enovelamento de 

cordões, já no primeiro trimestre, por meio da visualização de distintos 

padrões de ondas arteriais com frequências cardíacas diferentes na 

mesma amostragem do Doppler pulsado(32). 

Aisenbrey et al., em 1995, concluíram que a não visualização da 

membrana amniótica pela ultrassonografia, em uma gestação tardia, pode 

representar uma ruptura da membrana espontânea ou iatrogênica em 

gestações monocoriônicas diamnióticas, denominada gestação 

pseudomonoamniótica e elas podem complicar com o entrelaçamento de 

cordão umbilical e, portanto, devem ter o seu seguimento semelhante às 

gestações monoamnióticas(34). 

Assim sendo, o diagnóstico da monoamnionicidade deve ser 

baseado na não visualização da membrana amniótica entre os fetos e a 

presença de enovelamento dos cordões(33). 
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Figura 1 -  Imagem de exame ultrassonográfico de primeiro trimestre 
demonstrando gestação gemelar monocoriônica 
monoamniótica 

 

O diagnóstico precoce assim como a vigilância adequada dessas 

gestações têm contribuído para uma expressiva melhora na sobrevida dos 

gêmeos monoamnióticos quando comparado com décadas anteriores(27). 

 

3.4 ACOMPANHAMENTO PRÉ-NATAL  

Por se tratar de um evento raro e devido à maioria dos trabalhos 

serem retrospectivos e de pequeno tamanho amostral, a padronização de 

um protocolo de assistência a essas gestações torna-se complexa. 

Entretanto, algumas condutas fazem parte da rotina de acompanhamento 

dessas gestações, nos principais centros terciários, e são concordantes 

entre vários autores.  

No Setor de Gestação Múltipla da Clínica Obstétrica do HCMFUSP, 

o protocolo de acompanhamento das gestações monoamnióticas tem 



Revisão de Literatura 
 

	

	

14

como regra consultas de pré-natal agendadas em intervalos de quatro 

semanas até a 30ª semanas e após a cada duas ou uma semana. Os 

exames laboratoriais solicitados são os mesmos das gestações únicas(35). 

Quanto à avaliação ultrassonográfica, o seguimento no Setor 

concorda com o que é proposto por Prefumo et al., em que a biometria 

fetal é realizada a cada quatro semanas. A cada duas é feita a avaliação 

do líquido amniótico pela medida do maior bolsão, além da descrição da 

aparência da bexiga urinária de ambos os fetos e a realização da 

dopplerfluxometria da artéria umbilical e artéria cerebral média, com a 

avaliação do índice de pulsatilidade e velocidade do pico sistólico. A 

avaliação detalhada da anatomia fetal deve ser feita entre 18 e 21 

semanas(27, 35). 

Recomenda-se a realização da ecocardiografia fetal, devido à alta 

taxa de malformações cardíacas fetais entre as gestações gemelares 

monocoriônicas, com incidência em torno de 5,5%(36, 37).  

Manning et al., em 2006, realizaram uma coorte com 165 

gestações gemelares monocoriônicas e encontraram uma taxa de 9,1% 

(15/165) de anomalias cardíacas congênitas em pelo menos um dos fetos, 

sendo que, entre os gêmeos monocoriônicos diamnióticos, a referida taxa 

foi de 7% (11/158), e entre os monoamnióticos, de 57,1% (4/7). Ademais, 

quando um gêmeo foi diagnosticado com defeito cardíaco, a incidência do 

cogemelar também apresentar tal alteração  foi de 26,7%(38). 
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Além disso, é proposto como idade gestacional ideal de parto 32 a 

34 semanas de gestação, devido ao risco de morte intrauterina superar o 

risco de morte perinatal, após esse período, e a via de parto mais indicada 

é a cesárea devido ao risco de acidentes de cordão, durante o trabalho de 

parto(11). 

Vários autores propõem vigilância fetal rigorosa, a partir da 

viabilidade fetal, na tentativa de melhorar os resultados perinatais (18, 26, 29, 

39). 

Heyborne et al. realizaram um estudo de coorte retrospectivo com 

96 gestações gemelares monoamnióticas que apresentavam os dois fetos 

vivos com pelo menos 12 semanas de gestação, de onze diferentes 

centros de Perinatologia dos Estados Unidos, entre 1993 e 2003. Foram 

excluídos os casos de pseudomonoamnionicidade, fetos acárdicos, 

gêmeos unidos e gestação de ordem maior(18). 

Nesse estudo, oitenta e sete gestações com ambos os fetos vivos, 

com mais de 24 semanas, foram divididas em 2 subgrupos. As pacientes 

internadas eletivamente (n= 43, 49%) apresentaram mediana de idade 

gestacional na internação de 26,5 semanas, e foram acompanhadas com 

cardiotocografia 2 a 3 vezes ao dia. Não houve óbitos fetais nesse grupo. 

Já as gestantes que seguiram um acompanhamento ambulatorial (n=44, 

51%), realizavam cardiotocografia 1 a 3 vezes na semana e foram 

internadas por indicação obstétrica ou para o parto eletivo. Apresentaram 

mediana de idade gestacional na internação de 30,1 semanas. Ocorreram 

13 óbitos (14,8%, p< 0.001), sendo 2, após 32 semanas. Dentre as 
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pacientes que tiveram alguma indicação clínica ou obstétrica para a 

internação a taxa de óbitos foi de 12,8% (11/86), o que também foi 

significativo (p<0,001). No grupo de gestantes com internação eletiva, 

quando comparados com aquele em acompanhamento ambulatorial, os 

partos foram mais tardios (33 vs 31,3 semanas), o peso combinado ao 

nascimento foi maior (3750g vs 3470g), a morbidade neonatal foi menor 

(29 vs 50, excluindo-se os casos com síndrome de angústia respiratória e 

sepses) e tiveram mais partos devido ao padrão fetal não tranquilizador 

(22 vs 14). Todos esses achados tiveram significância estatística (p< 

0,005), concluindo-se que a internação eletiva com monitorização fetal 

intensa pode melhorar a morbidade e a mortalidade perinatal. Os autores 

propõem o parto com 34 semanas, desde que haja uma vigilância pré-

natal  adequada(18). 

Os mesmos autores relataram ainda 18 óbitos fetais antes de 24 

semanas, 13 acima de 24 semanas e 7 neonatais (5 por anomalias letais 

e 2 por prematuridade extrema). A taxa de mortalidade global, desde o 

diagnóstico até 28 dias de vida do recém-nascido, foi de 19,8%. A 

mortalidade perinatal (>20 semanas até 28 dias de vida) foi de 15,4% e a 

mortalidade perinatal excluindo-se os casos de anomalias letais, de  

12,6%(18). 

DeFalco et al. também realizaram um estudo retrospectivo 

multicêntrico, com 23 gestações gemelares monoamnióticas, entre 1991 e 

200, nos Estados Unidos. Após excluídos os casos com malformações 

fetais “major” ou alterações cromossômicas, as gestantes foram divididas 
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em dois grupos, de acordo com a vigilância pré-natal. As pacientes 

acompanhadas ambulatorialmente (n=12) realizavam perfil biofísico fetal 3 

vezes por semana e eram internadas de acordo com a indicação médica. 

Ocorreram 3 (12,5%) óbitos fetais. A idade gestacional de parto foi de 27 

a 34 semanas e todos os partos foram cesáreas. Dentre os 21 nascidos 

vivos, 17 (70%) apresentaram alguma complicação neonatal, sendo as 

mais frequentes a síndrome da angústia respiratória, a sepse e outras 

complicações referentes à prematuridade. As pacientes internadas (n=11) 

eram admitidas no hospital, entre 24 e 28 semanas para intensa 

monitorização fetal. Não houve perdas fetais e a idade gestacional de 

parto variou entre 30 e 36 semanas, e todos os partos foram cesáreas. 

Dentre os 22 nascidos vivos, 15 (68,1%) apresentaram alguma 

intercorrência neonatal, sendo mais frequentes a síndrome da angústia 

respiratória, as anomalias congênitas e a hemorragia intraventricular. 

Portanto, foram 100% de nascidos vivos no grupo de pacientes com 

internação eletiva, e 87,5%, no grupo de pacientes com acompanhamento 

ambulatorial (p= 0,23)(14). 

Em revisão sistemática da literatura, Rossi e Prefumo analisaram 

68 gestações de 6 diferentes artigos, entre 2000 e 2011, em que o 

acompanhamento pré-natal foi realizado: em 51,5% (35/68) das 

gestações com ultrassonografia seriada para avaliar crescimento fetal e 

Dopplerfluxometria; em 22,1% (15/68) com perfil biofísico e monitorização 

da frequência cardíaca fetal diária após 26-28 semanas; em 25% (17/68) 

com ultrassonografia, de acordo com as condições maternas e fetais e, 
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em um caso (1,5%), realizado apenas monitorização da frequência 

cardíaca fetal. Entre os gêmeos que fizeram avaliações seriadas, a taxa 

de sobrevida global foi de 94% (96/102) e a morbidade neonatal ocorreu 

em 39% dos conceptos. No grupo de pacientes com manejo de acordo 

com as condições materno-fetais (17 casos), 88% (30/34) dos gêmeos 

sobreviveram, em 2/17 (12%) gestações não houve sobreviventes e em 

15/17 (88%) ambos sobreviveram, com mortalidade perinatal de 11,7% 

(4/34), sendo 75% (3/4) de  óbitos intrauterinos e 25% (1/4) de óbito 

neonatal(40). 

Em estudo retrospectivo multicêntrico recente, de 2014, Van 

Mieghem et al. avaliaram 193 gestações (386 fetos), entre 2003 e 2012. 

Os casos foram diagnosticados em idade gestacional média de 12,9 + 3,9 

semanas. Foram excluídos da análise fetos unidos, com sequência da 

perfusão arterial reversa e gestações de ordem maior. Quanto à 

incidência de morte ou complicação neonatal não respiratória, os autores 

não observam diferença entre dois subgrupos analisados: o primeiro foi 

submetido à internação eletiva antes de 29 semanas (14/106, 13,2%), e o 

segundo acompanhado com vigilância ambulatorial após 28+6 semanas 

(15/142, 10,5%)(26). 

Nesse estudo, foram observados 70 óbitos fetais em 42 gestações 

(18,1%). Cinquenta e três fetos em 45 gestações (23,3%) apresentavam 

anomalia congênita (um terço eram defeitos cardíacos), e foram 

observados 5/193 (2,6%) casos de síndrome de transfusão feto-fetal 

(STFF). Em todos os hospitais participantes do estudo foi realizada 
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corticoterapia para maturação pulmonar fetal entre 26 e 28 semanas. Ao 

todo, 295 fetos de 153 gestações nasceram vivos, após 23 semanas, com 

mediana de 32,2 + 2,2 semanas, peso de 1749 + 442g, e discordância 

entre os pesos de nascimento de 7,9% + 6,6. O parto ocorreu abaixo de 

28 semanas em 4,6% (7/153) e antes de 32 semanas em 35,3% (54/153). 

A via de parto foi cesárea em 96,7% dos casos. Os óbitos neonatais 

somaram 17 (5,8%) casos. E o risco de complicação neonatal caiu 

nitidamente, após 32 semanas, de tal forma que a curva do risco de 

complicações não respiratórias cruzou a curva do risco prospectivo de 

OIU com 32 semanas e 4 dias (IC 95%: 32+0 - 33+4)(26). 

Assim, os autores inferem que o aconselhamento aos pais deve 

incluir explicações sobre o alto risco de anomalias fetais e óbito 

intrauterino, e que tal risco pode ser minimizado com uma vigilância 

rigorosa, a partir de 28 semanas, ambulatorialmente, ou com a internação 

eletiva. O parto deve ser programado ao redor de 33 semanas, após a 

administração de corticoterapia(26). 

 

3.5 DESFECHOS PERINATAIS E FATORES PREDITORES 

Até a década de 90, estudos relatam mortalidade de 30 a 70% 

entre os gêmeos monoamnióticos, porém trabalhos mais recentes 

apontam importante melhora nas taxas de sobrevida perinatal, com 

índices de mortalidade entre 2 e 15%(17, 19, 27). 
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Os elevados índices devem-se, em grande parte, à alta incidência 

de anomalias congênitas (acima de 26%), aliada à sequência da perfusão 

arterial reversa e aos gêmeos unidos. Ainda, a ocorrência de mortalidade 

deve-se ao fato de os dois fetos dividirem a placenta e o saco amniótico, 

resultando anastomoses placentárias e entrelaçamento de cordões, 

levando a acidentes de cordão, aguda mudança de volume sanguíneo de 

um feto para o outro e, mais raramente, a síndrome de transfusão feto-

fetal (26, 41). Por fim, ainda existem as complicações inerentes aos gêmeos, 

sobretudo aos monocoriônicos, que são devidas ao parto pré-termo e ao 

baixo peso ao nascimento(19). 

Diversos autores realizaram estudos em diferentes centros de 

perinatologia, buscando descrever as reais taxas de morbimortalidade, 

além de possíveis fatores responsáveis pelo desfecho desfavorável 

dessas gestações(12, 13, 15-17, 19, 20, 22, 25, 27, 28, 42) . 

Allen et al. realizaram um estudo retrospectivo, com 25 gestações 

gemelares monoamnióticas do Complexo Perinatal da Universidade de 

Toronto, entre 1993 a 2000. Os critérios de exclusão foram: gestações de 

ordem maior, gestações pseudomonoamnióticas, gêmeos unidos, parto 

antes de 20 semanas, uso de medicações amniorredutoras (Sulindac ou 

indometacina) e gestações com o diagnóstico da monoamnionicidade no 

pós-natal. A avaliação fetal incluía cardiotocografia de uma a duas vezes 

ao dia, em pacientes internadas (n=19), e de nenhuma até duas vezes por 

semana nas ambulatoriais (n=6). A avaliação do líquido amniótico e do 

Doppler das artérias umbilicais era realizada de uma a três vezes na 
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semana, nas internadas, e, semanalmente, nas ambulatoriais. A 

corticoterapia era realizada entre 24 e 31 semanas. A cesárea eletiva foi 

realizada em 10 pacientes, entre 32 e 35 semanas e, em 13 casos, antes 

de 32 semanas (4 por alterações da vitalidade fetal e 9 por RPMO e/ou 

início de trabalho de parto). O parto vaginal ocorreu em 2 casos. A 

mortalidade perinatal global (>24 semanas) foi de 10% (5/50), sendo 4 

óbitos intrauterinos e 1 neonatal e destes, 60% (3/5) apresentavam 

anomalias congênitas (2 acárdicos e uma cardiopatia complexa)(12). 

Em revisão sistemática da literatura, entre 1990 e 2002, Roqué et 

al. selecionaram 6 artigos, compreendendo 152 gestações 

monoamnióticas. Foram excluídos os casos de gestações de ordem 

maior, gêmeos unidos e gestações que foram interrompidas eletivamente. 

Com isso, 133 gestações formaram o grupo de estudo(29).  

Nesse estudo, a taxa de mortalidade perinatal global foi de 23,3% 

(62/266), dos quais, 61,2% envolvia a morte de ambos os fetos e, em 

38,8%, a morte de apenas um feto. Em 13/133 gestações, ocorreu o óbito 

de ambos os fetos e, em 16/133, o óbito de apenas um feto antes da 

viabilidade. Foram 104 gestações com o nascimento de ambos os fetos 

vivos, e destes houve o óbito neonatal duplo em 2 casos e óbito de 

apenas um neonato em 14 casos. As anomalias fetais corresponderam a 

42,9% dos casos de óbito perinatal. Houve um aumento significativo na 

taxa de óbitos neonatais, nos intervalos de 33 a 35 semanas (11%) e 36 a 

38 semanas (21,9%), quando comparadas às perdas no intervalo de 30 a 

32 semanas (5,8%)(29). 
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Em outro estudo retrospectivo realizado em uma maternidade de 

Paris, em 2004, por Demaria et al., foram analisadas 19 gestações 

monoamnióticas que progrediram além de 22 semanas entre 1993 e 

2001. As pacientes seguiam um protocolo de atendimento com uma 

vigilância ambulatorial intensificada, a partir de 24 semanas, com 

ultrassonografia a cada 15 dias para avaliação de crescimento, 

morfologia, perfil biofísico e Dopplerfluxometria das artérias umbilicais. 

Anomalias dos cordões (entrelaçamento e nós) não eram 

sistematicamente avaliadas. A partir de 28 semanas, realizavam 

cardiotocografia 2 vezes na semana. O parto era programado por volta de 

36 semanas(25). 

Nesse estudo, os autores encontraram idade gestacional média de 

parto de 31+ 5 semanas e a taxa de parto vaginal de 53% (incluindo os 

casos de óbito fetal). Três das 19 gestações apresentavam importantes 

alterações morfológicas (fetos unidos, anencéfalo e acárdico). Ao todo, 

foram 9 (24%) óbitos intrauterinos com mais de 24 semanas (em 4 

gestações, óbito duplo, e, em uma gestação ocorreu o óbito único com 29 

semanas). Não houve diferença estatística quanto aos resultados 

neonatais entre as pacientes que tiveram parto vaginal e cesárea. Três 

neonatos morreram devido à prematuridade extrema. Ao todo, em 63% 

(12/19) das gestações, ambos os gêmeos sobreviveram no período 

perinatal e, em 10,5% (2/19), apenas um gêmeo sobreviveu. A taxa global 

de mortalidade perinatal foi de 32% (12/38)(25). 
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Por sua vez, Ezra et al., em estudo retrospectivo multicêntrico com 

30 gestações gemelares monoamnióticas de 1986 a 2002, em Israel, 

encontraram uma taxa de mortalidade perinatal de 25%. Ao todo, 60% 

(36/60) dos fetos nasceram vivos, uma morte neonatal ocorreu após 10 

dias por sepse. Os óbitos intrauterinos totalizaram 8 casos até 25 

semanas (ambos os fetos) e 6, após 25 semanas (2 casos de apenas um 

feto e 4, de ambos). Em 80% (8/10) das perdas duplas foi documentado o 

entrelaçamento de cordões(28).  

Nesse estudo, a maioria das pacientes hospitalizadas foram 

admitidas após 25 semanas e a vigilância fetal incluiu cardiotocografia 

três vezes por dia, Doppler e perfil biofísico fetal, duas vezes por semana, 

além da estimativa de peso a cada 2 semanas. Nenhuma das mortes 

intrauterinas ocorreu nas pacientes hospitalizadas. Dois pares de gêmeos 

do grupo de pacientes em acompanhamento ambulatorial morreram após 

32 semanas (33 e 34 semanas) devido ao entrelaçamento de cordão(28). 

Cordero et al. realizaram um estudo retrospectivo com 36 

gestações monoamnióticas no Centro Médico Universitário de Ohio, 

Estados Unidos, entre 1990 e 2005. As gestações de ordem maior e os 

gêmeos unidos foram excluídos. Ao todo foram 71 (99%) nascidos vivos. 

O único óbito intrauterino ocorreu por volta de 22 semanas e o cogemelar 

nasceu vivo com 32 semanas. As complicações pré-natais incluíram: 4 

(11%) casos de discordância de crescimento fetal, 4 (11%) casos de 

restrição de crescimento fetal de um ou ambos os fetos, 3 (9%) casos de 

pré-eclâmpsia, 4 (11%) de malformações congênitas (sendo uma 
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gestação com os dois fetos acometidos e três com apenas um feto 

acometido) e 3 (9%) casos de síndrome de transfusão feto-fetal. O 

entrelaçamento de cordões foi diagnosticado no momento do parto em 15 

(42%) gestações. Quanto à idade gestacional do parto, em 5 (14%) casos, 

o parto ocorreu antes de 30 semanas, em 19 (53%), entre 31 e 32 

semanas e, em 12 (33%) entre 33 e 34 semanas. O peso médio de 

nascimento foi de 1780 + 335g para o feto maior e 1666 + 387g para o 

menor. Ao todo, foram 6 óbitos neonatais: 4 por malformações, um devido 

à síndrome de transfusão feto-fetal e um por prematuridade com 26 

semanas. A taxa de mortalidade perinatal global foi de 8% (6/71)(13). 

Em 2006, Pasquini et al. realizaram um estudo retrospectivo em um 

centro terciário de medicina fetal, em Londres, com 20 gestações 

gemelares monoamnióticas a partir de 20 semanas. Os critérios de 

exclusão foram: gêmeos unidos, gestações de ordem maior, fetos com 

malformações “major” e gestações com sequência da perfusão arterial 

reversa. A mediana da idade gestacional de chegada ao setor foi 15+ 2 

semanas (8+4 –27+3). As pacientes eram acompanhadas com 

ultrassonografia seriada, em uso da medicação Sulindac (anti-

inflamatório não hormonal com efeito amniorredutor), mantida por um 

tempo médio de 10 semanas e 6 dias e ajustada com o objetivo de o 

índice de líquido amniótico se manter entre 5 e 8 cm. Para a detecção de 

sinais de constrição do ducto arterioso era realizada uma avaliação dos 

corações fetais a cada 4 semanas. As gestantes recebiam 
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corticosteroide para maturação pulmonar fetal 2 a 7 dias antes do parto, 

programado para 32 semanas(22).  

Nesse estudo, não ocorreram óbitos intrauterinos ou neonatais. A 

mediana da idade gestacional do parto foi de 32+1 semanas (31+0 -  

33+1). Todos os conceptos nasceram em boas condições, com Apgar 

médio de primeiro minuto igual a 9 (5 - 9), peso médio de nascimento de 

1609g (1020g - 2300g) e mediana de dias de internação em UTI neonatal 

de 28 dias (3 - 64). Não houve casos de constrição do ducto arterioso. Os 

autores concluem que a prevenção do óbito intrauterino deve ser 

realizada com vigilância e prevenção dos acidentes de cordão(22). 

Hack et al., em 2009, realizaram um estudo retrospectivo, no 

período de 2000 a 2007, com 98 gestações gemelares monoamnióticas 

de 10 Centros de Perinatologia da Holanda. O diagnóstico de 

monoamnionicidade foi determinado no primeiro trimestre da gestação e 

os fetos acárdicos foram excluídos. Em geral, todos os Centros incluídos 

no estudo acompanhavam essas gestações com ultrassonografia a cada 

15 dias. Em quatro Centros, as gestantes eram internadas entre 30 e 32 

semanas para a monitorização da frequência cardíaca fetal duas vezes ao 

dia. O parto era programado entre 32 e 34 semanas após a realização de 

corticoterapia para maturação pulmonar(19).  

Nesse trabalho, em 6 gestações, ocorreu o óbito de ambos os fetos 

antes de 20 semanas. Os óbitos intrauterinos (>20 semanas) totalizaram 

22 fetos, sendo que 4 casos foram após 32 semanas. A mediana da idade 

gestacional do parto foi de 33 2/7 semanas (24 4/7 - 39 0/7 semanas). A 



Revisão de Literatura 
 

	

	

26

cesariana foi realizada em 57 (58%) casos por indicação eletiva, alteração 

fetal ou materna e, em 41 (42%), o parto foi via vaginal, indicado pelo não 

reconhecimento da monoamnionicidade, óbito de um ou ambos os fetos, 

feto inviável ou trabalho de parto espontâneo. O peso médio ao 

nascimento foi de 1984 + 1057g. Os óbitos neonatais totalizaram 12 

casos (10 únicos e 1 duplo) e destes, 7 foram por malformação congênita 

letal. Dos 164 nascidos vivos, 87 (53%) necessitaram de cuidados de 

terapia intensiva; destes 7 (4%) apresentavam malformação cardíaca e 8 

(5%), alteração cerebral grave. A taxa global de mortalidade perinatal foi 

de 19% (34/184, IC 95%: 12- 24%) e quando excluídas as malformações 

letais, foi de 17% (28/170, IC 95%: 11- 23%)(19). 

Dias el al., em 2010, publicaram um estudo prospectivo 

observacional, realizado entre 2001 e 2008, em um centro terciário de 

medicina fetal em Londres, com 32 gestações monocoriônicas 

monoamnióticas entre 11 e 16 semanas. Foram excluídos os gêmeos 

unidos, sequência da perfusão arterial reversa, abortamentos antes de 16 

semanas e casos de interrupção da gestação por anomalia fetal. Ao todo 

18 gestações foram incluídas na análise. As pacientes eram 

acompanhadas com ultrassonografias a cada 4 semanas e o parto 

programado para 34 semanas. Foram 34 nascidos vivos e uma perda de 

ambos os fetos com 19 semanas e 2 dias. A mediana da idade 

gestacional do parto foi de 34 + 2 semanas (30 + 6 – 37 + 0). A mediana 

do peso ao nascimento foi de 2020g (1514g – 3080g) para o gêmeo maior 

e 1635g (1170g – 2520g) para o gêmeo menor e discordância de peso ao 
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nascimento de 10,2% (0,9 – 31,0). Ocorreram 2 óbitos neonatais por 

malformações cardíacas(15). 

Nesse trabalho, a taxa de mortalidade perinatal foi de 5,9% (2/34) 

após 20 semanas. A taxa de mortalidade global, ou seja, não excluindo os 

casos de perdas antes de 20 semanas, acárdicos, malformações letais e 

gêmeos unidos, foi de 44% (28/64)(15). 

Ainda, em 2010, Baxi et al. realizaram um estudo de coorte 

retrospectivo, entre 2001 e 2009, no Centro Médico da Universidade de 

Columbia, nos Estados Unidos. Foram analisadas 25 gestações 

monoamnióticas que tiveram parto acima de 20 semanas. As gestantes 

foram seguidas com rigoroso protocolo antenatal e internação eletiva, 

entre 26 e 28 semanas, para monitorização a fetal diária (cardiografia, 

duas vezes ao dia, perfil biofísico semanal e avaliação de crescimento e 

sinais de STFF, a cada 3 semanas). A corticoterapia era realizada entre 

26 e 28 semanas. O parto cesárea era indicado para todos os casos e 

realizado até 34 semanas nas gestações sem complicações. Três (12%) 

gestações tiveram parto entre 24+0 e 25+0 semanas, 7 (28%), entre 26 + 

0 e 31 + 6 semanas e 15 (60%), entre 32+0 e 34+0 semanas, sendo todos 

os partos cesáreas. A maioria dos fetos era feminina (92%). Ao todo 

foram 49 (98%) nascidos vivos. Ocorreu um óbito intrauterino de um feto 

anencéfalo e 3 óbitos neonatais, sendo que dois tinham cardiopatia grave 

e o outro, complicações da prematuridade(16).  

Os autores encontraram taxa de mortalidade perinatal de 8% (4/50; 

IC 95% 2,18% - 20,48%) e quando excluídos os fetos com anomalia 
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congênita “major”, essa taxa foi de 2,4% (1/41; IC 95% 0,06- 13,59%). A 

incidência de anomalia congênita “major” foi de 18% (9/50), sendo 7 

casos de cardiopatia. Em duas gestações, ambos os fetos apresentavam 

malformações. Não foram descritos casos de acidente de cordão. Nesse 

estudo, a principal causa de mortalidade foi a malformação congênita 

(80%, 4/5 fetos)(16). 

Em 2012, Morikawa et al. realizaram um estudo retrospectivo, 

multicêntrico onde analisaram 101 gestações gemelares monoamnióticas, 

com parto acima de 22 semanas, entre 2002 e 2009, no Japão. Foram 

avaliados os óbitos intrauterinos (OIU) e neonatais precoces até 7 dias de 

vida (ONNP). A idade média do parto foi de 31,8 + 3,7 semanas e em 

89,2% o parto foi cesárea, sendo 64 (63,4%) casos, antes de 34 semanas 

e 32 (31,7%), antes de 30 semanas. Os pares femininos foram 55,4%. 

Foram 28 óbitos perinatais em 18 mulheres, sendo 22 OIU e 6 ONNP, 

com taxa de mortalidade perinatal de 13,9%. Ao todo, 174 crianças de 91 

gestações sobreviveram até 7 dias de vida. Os óbitos duplos (OIU/OIU, 

OIU/ONNP e ONNP/ONNP) totalizaram 10 casos e todos ocorreram antes 

de 29 semanas de gestação(20). 

 Os autores descrevem dentre as complicações materno-fetais, 9 

(9%) casos de placenta prévia e descolamento prematuro de placenta, 4 

(4%) de STFF, 2 (2%) de RPMO e 2 (2%) de doença hipertensiva 

gestacional. As anomalias estruturais fetais estavam presentes em 13 

crianças (6,4%), explicando o óbito perinatal em 17,9% (5/28). A STFF 

explicou 10,7% (3/28) dos óbitos. Outras causas de óbito foram 
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entrelaçamento de cordões e sepse. O risco potencial de óbito de pelo 

menos um feto foi de 13,9% para pacientes que alcançaram 22 semanas 

de gestação e a tendência foi esse risco diminuir ao longo da gestação, 

mas, ainda assim, mantendo-se elevado no terceiro trimestre, ao redor de 

6%(20). 

Suzuki, em 2013, analisou, retrospectivamente, em um centro 

único no Japão, 18 gestações monoamnióticas e 7 

pseudomonoamnióticas (secundárias à ruptura da membrana amniótica 

em gestações monocoriônicas diamnióticas) após 20 semanas de 

gestação. Foram excluídos os casos de anomalias congênitas como 

anencefalia e acardia, e o óbito intrauterino de um ou ambos os fetos 

antes de 20 semanas. Das 18 gestações monoamnióticas, a incidência de 

óbito perinatal foi de 33% (12/36), em 4 casos (22%) ocorreu o óbito de 

ambos os fetos e em 4 (22%), o óbito de apenas um feto. A incidência de 

complicação neurológica entre os nascidos vivos foi de 13% (3/24) e de 

entrelaçamento de cordão, de 72% (13/18). Dois casos (11%) foram 

complicados por STFF. Das 7 gestações pseudomonoamnióticas, 3 (43%) 

tiveram ruptura da membrana associada à terapia de STFF 

(amniocentese e fetoscopia para foto coagulação à laser) e, em 4 casos a 

ruptura foi espontânea. A incidência de óbito perinatal foi de 21% (3/14), 

sendo que um caso resultou na morte de ambos os fetos e um, na perda 

de apenas um feto no segundo trimestre. A incidência de entrelaçamento 

de cordão foi de 43% (3/7). Não houve diferença significante entre os 

grupos monoamnióticos e pseudomonoamnióticos em relação ao óbito 
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neonatal e ao entrelaçamento de cordões (p= 0.94 e 0.36). Treze das 15 

perdas (87%) ocorreram antes de 32 semanas de gestação(42). 

Murata et al., em 2013, realizaram um estudo retrospectivo com 38 

gestações gemelares monoamnióticas de sete diferentes centros de 

cuidados perinatais do Japão entre 2001 e 2011. Foram excluídos os 

casos de aborto espontâneo antes de 14 semanas, gêmeos unidos, 

sequência da perfusão arterial reversa e gestações com fetos com 

malformações letais. Todas as pacientes foram internadas entre 24 e 26 

semanas de gestação para a monitorização fetal e a cesárea planejada 

entre 32 e 34 semanas(17).  

Nesse estudo, a taxa de aborto espontâneo (até 22 semanas) foi 

de 21% (8 casos) e o óbito intrauterino (incluindo os casos de 

abortamento) ocorreu em 24% das gestações (9 gestações,17 fetos). O 

entrelaçamento de cordões foi identificado em 90% das gestações (34 

casos), e foi atribuído como a causa do óbito fetal em 65% (11/17). De 30 

gestações que evoluíram após as 22 semanas de gestação, a mediana da 

idade gestacional do parto foi de 32,4 semanas, sendo antes de 32 

semanas, em 18 (60%) e, entre 32 e 34 semanas, em 12 (40%). Ocorreu 

um óbito intrauterino com 32,4 semanas. Cinquenta e nove (98%) 

crianças nasceram vivas com peso médio de 1642g e discordância média 

de peso ao nascimento de 12%. Duas crianças faleceram após o período 

neonatal, portanto, um total de 57 (95%) estavam vivas no momento da 

alta. A taxa de mortalidade perinatal foi de 2%. Já o índice de sobrevida 

global do estudo foi de 75% (57/76), devido, principalmente aos 



Revisão de Literatura 
 

	

	

31

abortamentos. Em relação aos resultados neonatais, foi observado 8% de 

complicações neurológicas no momento da alta(17). 

Prefumo et al., em 2015, realizaram um estudo de coorte entre 

2004 e 2013, na Itália, com 10 gestações gemelares monoamnióticas, 

após a exclusão dos casos de óbito intrauterino antes de 24 semanas (6 

casos) e malformações fetais (4 casos). O acompanhamento dessas 

gestantes incluía avaliação ultrassonográfica, quinzenalmente, internação 

eletiva, a partir de 28 semanas, e cesárea programada para 32 semanas. 

A incidência de malformações fetais (excluídas do estudo) foi de 15% e 

destas, 100% tiveram resultado adverso (aborto espontâneo ou 

interrupção da gestação)(27).  

Das 10 gestações que alcançaram a viabilidade (> 24 semanas), 

em 9 casos, ambos os fetos nasceram vivos, com idade gestacional 

média de 32 semanas (31+0 - 32 +5), peso médio ao nascimento de 

1600g (1230 – 2000g) e discordância entre os pesos ao nascimento de 

8% (1-15%). Oito cesáreas foram eletivas e uma de urgência com 31 

semanas devido à cardiotocografia não tranquilizadora. Em um caso 

ocorreu óbito de ambos os fetos com 28 semanas e 3 dias (fetos 

previamente normais, com crescimento adequado). A maioria dos recém-

nascidos necessitou de terapia intensiva, porém apenas um terço 

apresentou morbidade respiratória grave. Não houve óbito neonatal. A 

taxa global de sobrevida dos fetos desde a ultrassonografia inicial foi de 

18/40 (45%; IC 95%: 29-62%)(27). 
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Em revisão sistemática da literatura dos mesmos autores, entre 

maio e agosto de 2014, foram selecionados 13 estudos de gestações 

gemelares monoamnióticas. Ao todo, 1110 fetos foram incluídos na 

metanálise. Foram excluídos os casos de fetos com alterações estruturais 

ou cromossômicas conhecidas, STFF e gêmeos com perfusão arterial 

reversa. A taxa de mortalidade perinatal (após 24 semanas de gestação 

até 28 dias após o nascimento) foi de 4,5% (IC 95%,3,3 a 5,8%) e, 

incluindo a série de casos dos mesmos autores, a taxa de mortalidade 

perinatal estimada foi de 4,1% (IC 95%,1,9 a 6,4%). A mortalidade 

relatada nos estudos variou de 0 a 70%, o que se deve, provavelmente, à 

inclusão, em alguns estudos, de gestantes no primeiro trimestre de 

gestação, casos de abortamento e, em outros, à inclusão de pacientes 

após o segundo trimestre de gestação, que foram referenciadas a um 

centro terciário e a pequena casuística de alguns estudos(27). 

Nessa metanálise, os principais fatores de mortalidade neonatal 

foram as anomalias congênitas “major”, cuja incidência foi de 11% 

(37/334). Foram referidas alterações em apenas um feto, na maioria das 

vezes, sendo mais comuns as cardíacas e as de sistema nervoso central. 

O entrelaçamento de cordões teve uma alta incidência, porém não 

influíram na morbidade ou mortalidade perinatal(27).  

Embora não seja consenso, os autores propõem o seguimento com 

ultrassonografia a cada 2 semanas até 28 semanas e depois, uma vez 

por semana, cardiotocografia diária, e o parto programado  ao redor de 32 

semanas, após corticoterapia para maturação pulmonar(27). 
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Atualmente, os fatores considerados responsáveis pelo desfecho 

desfavorável das gestações monoamnióticas e pelo alto risco de 

morbidade e mortalidade perinatal são os abortamentos, as malformações 

congênitas, a síndrome de transfusão feto-fetal e a prematuridade(13, 14, 16, 

17, 20, 26, 27, 40). 

O entrelaçamento de cordões já foi considerado a principal causa 

de morte intrauterina nas gestações monoamnióticas(22). Ele é, 

hipoteticamente, um fenômeno das gestações monoamnióticas iniciais, na 

ocasião em que o volume de líquido amniótico é maior comparado ao 

volume dos fetos(32), sendo, portanto, um fenômeno fisiológico e 

esperado. Ele tem sido relatado em mais de 70% das gestações 

monoamnióticas(21).  

Segundo Rossi et al., a morbidade e mortalidade neonatal 

independem da presença do entrelaçamento de cordões e, portanto, o 

seu diagnóstico ultrassonográfico não beneficia o resultado perinatal(40).  

Portanto, o acompanhamento dessas gestações deve incluir o 

diagnóstico, o tratamento e a prevenção de fatores como a prematuridade 

extrema e a síndrome de transfusão feto-fetal, além da avaliação 

detalhada das malformações fetais. 

A tabela 1 resume os resultados perinatais de gestações 

gemelares monoamnióticas descritos nos principais estudos da literatura 

dos últimos 15 anos. 
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Tabela 1 - Revisão dos estudos referentes ao acompanhamento pré-natal e resultados perinatais das gestações gemelares 
monocoriônicas monoamnióticas 

 

Autor, 
Ano Período Desenho País Exclusão Pré-natal 

Número de casos 
(gestações) 

IG 

Abortos 
<20 sem 

(gestações) 

OF 
total 

(fetos) 

OF  
20-23+6 
(fetos) 

OF 
>24 

(fetos) 
ONN 

Mortalidade 
Global (aborto 

+ OF+ ONN) 
Mortalidade 

Perinatal 
Mortalidade 

Perinatal sem 
MF 

Allen, 
2001 

1993-
2000 

retrospectivo, 
multicêntrico Canadá 

unidos, 
pseudo MA, 
gestação de 

ordem 
maior e 

diagnóstico 
pós-parto 

CTB 
internada e 
ambulatorial 

25, 
após 20 sem NA 4 0 4 1 NA 10% 4% 

Demaria, 
2004 

1993-
2001 

retrospectivo, 
centro único França - USG e CTB 

ambulatorial 
19, 

após 22 sem NA 9 - 9 3 - 32% NA 

Ezra, 
2005 

1986- 
2002 

retrospectivo, 
multicêntrico Israel interrupção 

USG e CTB 
internação 

após 25 
semanas 

30 - - 
16* 

(< 25 
semanas) 

10 1 40% 25% NA 

Heyborne, 
2005 

1993-
2003 

retrospectivo, 
multicêntrico EUA 

pseudo MA, 
acárdico, 
unidos, 

gestação de 
ordem 
maior 

internação 
eletiva 49%, 
ambulatorial 

51% 
96 10 21 8 13 7 20% 15% 13% 

Cordero, 
2006 

1990- 
2005 

retrospectivo, 
centro único EUA 

unidos, 
gestação de 

ordem 
maior 

ND 36 - 1 1 0 6 10% 8% 3% 

continua 
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Tabela 1 -  Revisão dos estudos referentes ao acompanhamento pré-natal e resultados perinatais das gestações gemelares 
monocoriônicas monoamnióticas (continuação) 

 

Autor, 
Ano Período Desenho País Exclusão Pré-natal 

Número de casos 
(gestações) 

IG 

Abortos 
<20 sem 

(gestações) 
OF total 
(fetos) 

OF 
20-23+6 
(fetos) 

OF 
>24 

(fetos) 
ONN 

Mortalidade 
Global (aborto 

+ OF+ ONN) 
Mortalidade 

Perinatal 
Mortalidade 

Perinatal sem 
MF 

Defalco, 
2006 

1991-
2001 

retrospectivo, 
multicêntrico EUA 

MF major 
ou anomalia 
cromossô-
mica fetal 

ambulatorial 
(52%) 

internação 
(48%) 

23 - 3 0 3 0 - 7% NA 

Pasquini, 
2006 

1994-
2005 

retrospectivo 
centro único Inglaterra 

unidos, 
gestação de 

ordem 
maior, MF 

major, STFF 

ambulatorial 
USG cada 4 

sem 

20, 
após 20 sem 

NA 0 0 0 0 - 0% NA 

Hack, 
2009 

2000-
2007 

retrospectivo 
multicêntrico Holanda acárdico 

internação 
entre 30 e 32 

sem 
98 6 22 14 8 12 23% 19% 17% 

Dias, 
2010 

2001-
2008 

Prospectivo 
observacional 
centro único 

Inglaterra 
unidos, 

acárdico, 
interrupção 

ambulatorial 
USG cada 4 

sem 

18, 
após 16 sem 

1 - 0 0 2 44% 6% 0% 

Baxi, 
2010 

2001-
2009 

retrospectivo 
centro único EUA - 

internação 
entre 26 e 28 

sem 

25, 
após 20 sem 

NA 1 0 1 3 - 8% 2% 

Morikawa, 
2012 

2002-
2009 

retrospectivo 
multicêntrico Japão - ND 

101, 
após 22 
semanas 

NA 22 4 18 6 - 14%*(até 7 
dias de vida) 3% 

continua 
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Tabela 1 - Revisão dos estudos referentes ao acompanhamento pré-natal e resultados perinatais das gestações gemelares 
monocoriônicas monoamnióticas (conclusão)	

 

Autor, 
Ano Período Desenho País Exclusão Pré-natal 

Número de 
casos 

(gestações) IG 

Abortos 
<20 sem 

(gestações) 
OF total 
(fetos) 

OF 
20-23+6 
(fetos) 

OF 
>24 

(fetos) 
ONN 

Mortalidade 
Global (aborto 

+ OF+ ONN) 
Mortalidade 

Perinatal 
Mortalidade 

Perinatal sem 
MF 

Suzuki, 
2013 ND retrospectivo 

centro único Japão 

anomalias 
congênitas 

e OIU  
antes de 20 

semanas 

ND 18 NA 11 6 5 1 - 33% NA 

Murata, 
2013 

2001- 
2011 

retrospectivo  
multicêntrico Japão 

aborto 
espontâneo 
antes de 14 
semanas, 
unidos, 

acárdico, 
MF letal 

internadas 
entre 24 e 

26 semanas 
38 8*(<22 sem) 1 - 1 - 

25% * 
(incluindo 2 
óbitos pós 
neonatais) 

2% NA 

Van 
Mieghem, 

2014 

2003- 
2012 

retrospectivo, 
multicêntrico 

Bélgica, 
Canadá, 
Holanda 
e Suíça 

unidos, 
acárdico e 

gestação de 
ordem 
maior 

internação 
ambulatorial 193 - 70 - 

70* (OF 
não 

especifica 
a IG) 

17 23% NA - 

Prefumo, 
2015 

2004- 
2013 

retrospectivo, 
centro único Itália 

aborto 
antes de 24 
semanas, 
MF major 

internação 
com 28 

semanas 
10 NA 2 0 2 0 55% 20% NA 

NOTA: IG, idade gestacional; OF, óbito fetal; OIU, óbito intrauterino; ONN, óbito neonatal; MF, malformação; MA, monoamnióticos; CTB, cardiotocografia basal; USG, 
ultrassonografia; STFF, síndrome de transfusão feto fetal; NA, não se aplica; ND, não descrito; <, menor; >, maior.	
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4 CASUÍSTICA E MÉTODO 

 

4.1 DELINEAMENTO DA PESQUISA 

Trata-se de estudo retrospectivo conduzido no Setor de Gestação 

Múltipla da Clínica Obstétrica do Hospital das Clínicas da Faculdade de 

Medicina da Universidade de São Paulo (HCFMUSP). 

 

4.2 ÉTICA EM PESQUISA 

O projeto de pesquisa foi aprovado pela Comissão de Ética para 

Análise de Projetos de Pesquisa (CAPPesq) do Hospital das Clínicas da 

Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (anexos I e II). 

O termo de consentimento livre e esclarecido foi dispensado por se 

tratar de um estudo retrospectivo, sem envolver qualquer tipo de risco às 

pacientes. As informações coletadas foram mantidas em sigilo, tendo 

acesso apenas os pesquisadores envolvidos em sua análise. 

 

4.3 CASUÍSTICA 

Foram estudadas as gestações gemelares monocoriônicas 

monoamnióticas acompanhadas no período de dezembro de 2004 a 

janeiro de 2014. 
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4.4 MÉTODO 

4.4.1 Critérios de Inclusão 

Foram adotados os seguintes critérios de inclusão: 

 Gestações gemelares duplas monocoriônicas monoamnióticas. 

 Pacientes com pelo menos um exame ultrassonográfico realizado 

no Setor. 

 Ambos os fetos vivos na ocasião da primeira avaliação 

ultrassonográfica na Instituição. 

 Ausência de gêmeos unidos. 

 Desfechos maternos e perinatais conhecidos. 

 

4.4.2 Identificação dos Casos 

A identificação dos casos foi feita por busca eletrônica em banco 

de dados do programa de armazenamento dos exames ultrassonográficos 

da Clínica Obstétrica do HCFMUSP (SILOG), onde foram identificadas 

todas as pacientes com diagnóstico de gestação gemelar monocoriônica 

monoamniótica. 

 

4.4.3 Tamanho amostral 

Segundo o levantamento retrospectivo dos partos de gestações 

gemelares no Hospital das Clínicas da FMUSP, no período entre 2003 a 
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2006, a taxa de sobrevida perinatal em gestações gemelares 

monocoriônicas não complicadas é de 83%(7). 

Para demonstrar diferença estatística na mortalidade perinatal, com 

redução da sobrevida pela metade (ou seja 42%), em determinado 

subgrupo de gestações monocoriônicas monoamnióticas, para um nível 

de significância de 5% e poder do teste de 90%, o tamanho amostral 

necessário seria de 11 casos. 

 

4.4.4 Coleta de dados 

Para cada caso identificado, foram coletadas informações 

referentes aos dados maternos, à evolução da gestação, ao parto e às 

condições dos recém-nascidos. 

Os achados dos exames ultrassonográficos realizados no setor 

foram consultados pelo pesquisador no Sistema Informatizado de laudos 

em Obstetrícia do HCFMUSP (SILOG).  

Os resultados de exames laboratoriais e anatomia patológica foram 

extraídos do Sistema Informatizado de Informações Hospitalares (versão 

UNIX 1993) e no Sistema HCLAB, ambos do HCFMUSP.  

Os dados clínicos maternos e dos conceptos foram extraídos do 

programa de banco de dados informatizados da enfermaria da Clínica 

Obstétrica do HCFMUSP, livros de parto, livros de registro de nascimento 

dos recém-nascidos e prontuários hospitalares. 
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Nos casos de parto realizado em outro serviço, foi feito contato 

telefônico com as pacientes para a obtenção das informações. 

Para auxiliar na coleta e no armazenamento das informações 

obtidas, foi elaborada a ficha de coleta de dados (anexo III). 

 

4.4.5 Exame ultrassonográfico 

Todos os exames ultrassonográficos foram realizados por médicos 

assistentes do Setor de Gestação Múltipla,	 com os aparelhos Core Vision 

(Toshiba, Japão), Envisor (Philips, Holanda) e Voluson Pró, Expert e E8 

(General Eletrics, Áustria). Os transdutores utilizados foram: convexos de 

3,5 MHz e endocavitário de 5- 7,5 MHz. 

 

4.4.6 Determinação da corionicidade e amnionicidade 

Foi definida como gestação monocoriônica monoamniótica no 

primeiro trimestre quando foi possível detectar mais de um embrião com 

vitalidade, no mesmo saco gestacional e a não visualização do âmnio, 

após a 8ª semana, pelo exame ultrassonográfico transvaginal. 

O diagnóstico, após o primeiro trimestre, foi baseado na não 

visualização da membrana amniótica, além da demonstração dos cordões 

umbilicais entrelaçados próximos à sua inserção placentária(43). 

A confirmação da corionicidade foi feita com resultado de exame 

anatomopatológico da placenta, quando conhecido, ou pela descrição 



Casuística e Método 
 

	

	

42

cirúrgica da placenta e visualização de entrelaçamento dos cordões no 

momento do parto. 

 

Figura 2 -  Imagens de exame ultrassonográfico de segundo trimestre 
demonstrando gestação gemelar monocoriônica 
monoamniótica com entrelaçamento de cordões 

 

4.4.7 Variáveis do Estudo 

 

I. Variáveis Maternas 

Para cada caso incluído no estudo, foram anotados os seguintes 

dados clínicos e epidemiológicos: 

 Idade materna, na data do primeiro atendimento no serviço, 

expressa em anos. 

 Cor, classificada em branca, parda, negra, amarela ou 

ignorada. 

 Antecedentes clínicos maternos associados: 

Foram classificadas as seguintes intercorrências clinicas 

prévias à gestação: 

 Doenças cardiovasculares 
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 Doenças endocrinometabólicas 

 Doenças infecciosas 

 Doenças uroginecológicas 

 Doenças respiratórias 

 Doenças neuropsiquiátricas 

 Doenças oncológicas 

 

 História obstétrica: 

Foi caracterizada quanto a 

 Número de gestações 

 Número e via de parto  

 Perdas gestacionais prévias.  

 

II. Dados da Gestação 

Quanto às gestações, foram caracterizadas: 

 Idade gestacional da primeira avaliação no setor, expressa em 

semanas. A data da última menstruação foi utilizada para 

definir a idade gestacional quando em conformidade com a 

primeira ultrassonografia realizada pela paciente.  

Foi utilizada a ultrassonografia para estimar a idade gestacional 

nos seguintes casos: 

 Data da última menstruação desconhecida ou incerta 
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 Diferença maior que sete dias entre a idade gestacional 

menstrual e a calculada pelo comprimento cabeça- nádega 

(CCN) do feto maior, na avaliação no primeiro trimestre. 

 Diferença maior que 10 dias entre a idade gestacional 

menstrual e a biometria do feto maior, após o primeiro 

trimestre. Para o cálculo da idade gestacional, a partir do 

início do segundo trimestre, foram utilizados os seguintes 

parâmetros da biometria fetal: diâmetro biparietal (DBP), 

circunferência cefálica (CC), circunferência abdominal (CA) 

e comprimento do fêmur (CF)(43).  

 

 Intercorrências maternas  

Foram consideradas as seguintes complicações obstétricas e 

clínicas, durante a gestação, conforme protocolo seguido na Clínica 

Obstétrica do Hospital das Clínicas, FMUSP(35): 

 Abortamento: definido como a perda completa da gestação 

antes de 22 semanas de gestação. 

 Rotura prematura das membranas ovulares: definida como 

a rotura espontânea das membranas, antes do início do 

trabalho de parto, independentemente da idade 

gestacional. 

 Síndromes Hipertensivas:  

Foram classificadas nas seguintes categorias: 
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Doença Hipertensiva Específica da Gestação (DHEG), 

definida pelo surgimento de hipertensão arterial, associada 

a edema generalizado e/ou proteinúria após a 20ª semana 

de gravidez. 

Hipertensão Arterial Sistêmica ou Crônica, definida como 

como qualquer doença hipertensiva anterior à gravidez. 

DHEG Superajuntada, definida como o surgimento de 

DHEG em pacientes com hipertensão arterial crônica 

prévia à gestação. 

 Síndrome HELLP: definida como o surgimento de hemólise, 

elevação de enzimas hepáticas e plaquetopenia, em 

gestantes com formas graves de DHEG. 

 Diabetes Gestacional: definido como a intolerância a 

carboidratos, de grau variável, diagnosticado durante a 

gestação. 

 Doenças Infecciosas: foram analisadas as infecções 

maternas de maior relevância clínica, dentre elas rubéola, 

toxoplasmose, sífilis, infecção pelo Vírus da 

Imunodeficiência Humana (HIV). 

 Outras intercorrências clínicas foram descritas de acordo 

com o seu aparecimento. 

 Complicações placentária 

 Placenta prévia: definida como a placenta que se insere 

parcial ou totalmente no segmento inferior do útero. 
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 Acretismo placentário:  definido pela ausência parcial ou 

total da decídua basal, com penetração patológica do 

vilocorial no útero, sendo classificado, de acordo com a sua 

profundidade, em placenta acreta, increta ou percreta. 

 Descolamento prematuro de placenta: definido como a 

separação parcial ou completa da placenta implantada no 

corpo do útero, em gestações de 20 semanas ou mais, 

antes da expulsão completa do feto. 

 

III. Intercorrências Fetais 

Quanto às intercorrências fetais, foram definidos: 

 Malformações fetais: foram consideradas as malformações 

“major”, definidas como anormalidade letal, incurável, capaz de 

provocar acentuada deficiência ou que requer intervenção 

cirúrgica maior e com alto risco de sequela grave ao indivíduo 

(44). 

 Síndrome da Transfusão Feto-fetal (STFF): Identificada nas 

gestações monocoriônicas monoamnióticas pelas seguintes 

manifestações clínicas :o não enchimento da bexiga do feto 

doador, fluxo umbilical de padrão anormal, em um ou ambos os 

fetos, poliúria do feto receptor com consequente aumento do 

líquido, na cavidade amniótica, e todas as manifestações das 

formas mais graves de STFF, incluindo hidropisia do feto 

receptor ou óbito de um dos fetos(45). 
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 Sequência da Perfusão Arterial Reversa: definida como a 

presença de um feto acárdico, com aspecto ultrassonográfico 

de uma massa dismorfe, envolta por edema, podendo-se 

reconhecer a coluna vertebral e os membros inferiores ou 

apenas alguns ossos longos. A cabeça invariavelmente está 

ausente e é frequente a falta de membros inferiores(43). 

 Insuficiência Placentária Grave: foram consideradas as 

alterações de vitalidade fetal avaliadas na Dopplervelocimetria 

das artérias umbilicais, caracterizadas por diástole zero ou 

fluxo diastólico reverso(46). 

 Restrição de Crescimento Fetal Seletiva: discordância 

significativa de peso entre os fetos (maior do que 25 %), 

excluindo os casos de STFF e malformações fetais, com ou 

sem alteração da vitalidade do feto restrito(46). 

 

IV. Óbito intrauterino 

O óbito intrauterino foi definido como o óbito do produto conceptual 

antes da extração ou expulsão completa do corpo materno a partir 

de 20 semanas de gestação(47). 

 

V. Dados do Parto 

Foram consideradas as seguintes variáveis: 

 Idade gestacional em que ocorreu o parto, expressa em 

semanas. 
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 Motivo da resolução da gestação:  

 Trabalho de parto espontâneo  

 Resolução eletiva e, nesses casos, qual foi a indicação: 

materna ou fetal. 

 Via de parto:  

 Parto vaginal 

 Parto cesárea 

 Parto combinado: quando o primeiro gemelar nasce pela 

via vaginal e o segundo, por cesárea(47) 

 

VI. Variáveis Perinatais 

Para cada gêmeo estudado foram avaliadas as seguintes variáveis: 

 Condição de nascimento: 

 Nativivo 

 Natimorto 

 Peso ao nascimento expresso em gramas 

 Classificação do recém-nascido (RN) de acordo com o peso, 

utilizada a Curva da Alexander para gêmeos(48) 

 RN adequado para a idade gestacional (AIG): percentil 

maior que 10 e menor que 90 para a idade gestacional 

 RN pequeno para a idade gestacional (PIG): percentil 

menor que 10 para a idade gestacional 

 RN grande para a idade gestacional (GIG): percentil maior 

que 90 para a idade gestacional 
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 Discordância de peso ao nascer: calculada a diferença relativa 

entre os pesos dos recém-nascidos vivos maior e menor (em 

gramas) conforme a fórmula abaixo: 

(Peso RN maior – Peso RN menor) x 100 
Peso RN maior 

 

 Sexo dos recém-nascidos:  

 Masculino 

 Feminino  

 Indeterminado 

 Condição na alta hospitalar para os recém-nascidos vivos: 

 Vivo 

 Óbito  

 Tempo de internação, em dias, do nascimento até a data da 

alta hospitalar ou do óbito.  

 

VII. Intercorrências Puerperais 

Foram consideradas as seguintes intercorrências: 

 Hemorragias de terceiro e quarto período, incluindo as 

seguintes alterações: retenção placentária, inversão uterina e 

atonia uterina 

 Histerectomia puerperal 

 Infecção puerperal 

 Morte materna 
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VIII. Desfechos de Interesse 

Foram determinados: 

 Número de crianças vivas no momento da alta hospitalar: 0, 1 

ou 2  

 Coeficientes de Mortalidade: 

 Fetal: definida como óbito intrauterino acima de 20 

semanas de gestação, em relação ao número total de 

fetos. 

 Até a alta hospitalar: definido como o total de óbitos, após o 

nascimento, dividido pelo total de nascidos vivos. 

 Global: definida como a razão entre a soma dos óbitos 

fetais e, após o nascimento, pelo total de conceptos. 

 Em subgrupo sem malformação fetal estrutural: definida 

como a razão entre a soma dos óbitos fetais e, após o 

nascimento, pelo número total de conceptos, excluindo-se 

os casos em que os fetos apresentam malformação 

“major”. 

 

4.4.8 Armazenamento de Dados 

Os dados foram armazenados em uma planilha eletrônica 

(Microsoft Excel 2003). 
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4.4.9 Análise Estatística 

Os dados foram analisados pelo programa estatístico MINITAB 16 

(Versão 16.2.4, Estados Unidos).  

A análise descritiva das variáveis quantitativas foi baseada na 

observação dos valores mínimo e máximo, além do cálculo da média e 

desvio-padrão. Para as variáveis qualitativas, foram calculadas as 

frequências absoluta e relativa. 

Para a análise e comparação dos subgrupos, de acordo com o 

número de crianças vivas, foi utilizado o teste de proporções qui-

quadrado. A análise de predição, segundo os fatores associados 

significativos, foi realizada com regressão ordinal multivariada. 

Foram investigados os seguintes fatores preditores: 

 Idade Materna, expressa em anos 

 Sexo: masculino ou feminino 

 Abortamento anterior (sim ou não) 

 Antecedentes obstétricos e paridade: 

 Primigesta (sim ou não) 

 Nulípara (sim ou não) 

 Multípara (sim ou não) 

 Antecedente materno (sim: um ou mais antecedentes clínicos 

ou não) 

 Idade gestacional da primeira avaliação no HCFMUSP, 

expressa em semanas 
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 Intercorrência fetal (sim ou não) 

 Idade gestacional do parto, expressa em semanas 

Nos testes estatísticos realizados, o nível de significância 

considerado foi de 5%. 
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5 RESULTADOS 

	

5.1 INCIDÊNCIA 

No período do estudo, de dezembro de 2004 a janeiro de 2014, 

1737 gestantes com diagnóstico de gestação gemelar realizaram exame 

no Setor de Gestação Múltipla da Clínica Obstétrica do Hospital das 

Clínicas da Faculdade de Medicina de São Paulo. 

Dentre os casos de gestações gemelares, após excluir aqueles de 

gêmeos unidos, 49 foram diagnosticados como gestação gemelar 

monocoriônica monoamniótica, segundo ultrassonografia realizada no 

Setor. Portanto a incidência dessas gestações foi de 2,82%.   

Dos 49 casos, 8 (16,3%) não foram incluídos devido à falta de 

informações quanto ao parto e aos recém-nascidos e 2 (4,0%) excluídos 

devido ao diagnóstico pós-natal, pelo exame anatomopatológico, de 

gestação monocoriônica diamniótica. 

Assim, a casuística final incluída no estudo foi de 39 casos de 

gestações gemelares monocoriônicas monoamnióticas. 
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5.2 VARIÁVEIS MATERNAS 

5.2.1 Idade Materna 

Na população estudada, a idade materna apresentou variação entre 

14,5 a 40,5 anos, com média de 27,3 ± 6,3 anos. Quatro (10,2%) 

mulheres tinham 35 anos ou mais, e, destas uma (2,5%) tinha mais de 40 

anos. 

 

5.2.2 Cor 

As pacientes do estudo apresentaram a seguinte distribuição 

quanto à cor da pele: 21 brancas (53,8%), 17 pardas (43,5%) e 1 negra 

(2,5%). 
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5.2.3 Antecedentes Clínicos 

Dos 39 casos estudados, 8 pacientes (20,5%) apresentaram algum 

antecedente clínico relevante, prévio a gestação. Os casos estão 

descritos na tabela 2. 

 

Tabela 2 -  Antecedentes clínicos maternos apresentados por 8 pacientes 
dentre as 39 gestações monocoriônicas monoamnióticas 
avaliadas no Setor de Gestações Múltiplas da Clínica 
Obstétrica do HCFMUSP- 2004 a 2014 

 

Antecedentes N (%) 

Hipertensão arterial crônica 4 (10,2%) 

Doenças respiratórias 3 (7,6%) 

Doença Ginecológica 1 (2,5%) 

Doença Renal 1 (2,5%) 

Doença Infecciosa 1 (2,5%) 

Doença endocrinológica 1 (2,5%) 

Doença Psiquiátrica 1 (2,5%) 

 
NOTA: Algumas pacientes apresentavam mais de um antecedente clínico; n= número de pacientes 
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5.2.4 História Obstétrica 

Em relação aos antecedentes obstétricos, 16 (41%) gestantes 

eram primigestas, 10 (25,5%) eram secundigestas e 13 (26,5%) tiveram 

três ou mais gestações anteriores.  

A paridade variou de 0 a 3 partos anteriores, sendo que 17 (43,6%) 

pacientes eram nulíparas, 11 (28,2%) eram primíparas e 11 (28,2%) 

tiveram 2 ou 3 partos anteriores.  

Quanto à incidência de abortamento anterior, 7 (18%) relataram 

abortamento anterior, sendo que 5 (12%), 1 aborto anterior e 2 (5,1%), 2 

ou mais abortamentos. 
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5.3 DADOS DA GESTAÇÃO 

5.3.1 Idade Gestacional de Chegada ao Setor 

Em relação ao tempo de gestação em que as pacientes chegaram 

ao setor de Gestação Múltipla do HCFMUSP, para a primeira avaliação 

ultrassonográfica, a idade gestacional média foi de 21,7 ± 6,2 semanas, 

variando de 12,7 a 36,1. Dezenove (48,7%) pacientes realizaram a 

primeira avaliação ultrassonográfica no setor antes de 20 semanas de 

gestação. O gráfico 1 demonstra essa distribuição no período estudado. 

 

Gráfico 1 -  Histograma de distribuição da Idade gestacional na primeira 
avaliação ultrassonográfica no Setor de Gestação Múltipla 
do HCFMUSP de 39 pacientes com gestações gemelares 
monocoriônicas monoamnióticas – 2004 a 2014	

	

 



Resultados 
 

	

	

59

5.3.2 Intercorrências Clínicas e Obstétricas durante a gestação 

As intercorrências clínicas e obstétricas durante a gestação foram 

constatadas em 11 (28,2%) pacientes. Levando-se em consideração que 

algumas gestantes apresentaram mais de uma intercorrência 

concomitante, ao todo foram observadas 13 intercorrências relevantes, 

durante o período gestacional, sendo que 9 (23%) mulheres 

apresentaram apenas uma intercorrência clínica ou obstétrica e 2 (5,1%), 

duas intercorrências concomitantes. 

A Rotura Prematura de Membranas Ovulares (RPMO) foi 

observada em 6 (15,3%) gestantes, sendo a idade gestacional média 

dessa ocorrência de 29 semanas, variando de 18 a 34 semanas, e em 3 

(7,6%) casos, foi abaixo de 32 semanas de gestação. 

As Síndromes Hipertensivas ocorreram em 4 (10,2%) gestantes. A 

Doença Hipertensiva Específica da gestação (DHEG) foi notada em 1 

(2,5%) gestante, a DHEG Superajuntada, em 2 (5,1%) e a HELLP 

Síndrome, em 1 (2,5%) caso. 
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A tabela 3 discrimina todas as intercorrências observadas. 

 

Tabela 3 -  Intercorrências clínicas e obstétricas observadas em 11 
dentre as 39 gestações monocoriônicas monoamnióticas 
avaliadas no Setor de Gestações Múltiplas da Clínica 
Obstétrica do HCFMUSP- 2004 a 2014 

 

Intercorrências Clínicas e Obstétricas N (%) 

Rotura Prematura de Membranas Ovulares 6 (15,3%) 

Síndromes Hipertensivas 4 (10,2%) 

Abortamento 1 (2,5%) 

Infecção (Rubéola) 1 (2,5%) 

Acretismo Placentário 1 (2,5%) 

 
NOTA: Algumas pacientes apresentavam mais de uma intercorrência, n= número de casos 
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5.4 INTERCORRÊNCIAS FETAIS 

Dentre as 39 pacientes estudadas, 12 (30,7%) apresentaram algum 

tipo de intercorrência em pelo menos um feto. Em relação às 

malformações “major” (n= 7, 17,9%), 6 (15,3%) pacientes apresentaram 

apenas um feto acometido e 1 (2,5%), ambos os fetos acometidos. Em 

42,8% (3/7) dos fetos malformados, foi diagnosticado algum tipo de 

defeito cardíaco. Os casos estão descritos na tabela 4. 

 

Tabela 4 -  Intercorrências fetais observadas em 12 dentre as 39 
gestações monocoriônicas monoamnióticas avaliadas no 
Setor de Gestações Múltiplas da Clínica Obstétrica do 
HCFMUSP- 2004 a 2014 

 

Intercorrência Fetal N (%) 

Malformação fetal “major” 7 (17,9%) 

Alteração de vitalidade fetal 1 (2.5%) 

Feto acárdico  2 (5,1%) 

Síndrome de Transfusão Feto-fetal  1 (2,5%) 

Infecção congênita (hidropsia fetal não imune)  1 (2,5%) 
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5.5 ÓBITO INTRAUTERINO 

Em relação ao óbito intrauterino, 5 (12,8%) gestantes 

apresentaram essa intercorrência, com idade gestacional média de 30 

semanas e 2 dias, sendo que, em 2 delas (2,5%), o óbito ocorreu em 

ambos os fetos, com idades gestacionais de 24 semanas e 4 dias e 32 

semanas e 2 dias. 

A tabela 5 descreve a distribuição da idade gestacional em que 

ocorreram os óbitos intrauterinos. 

 

Tabela 5 -   Óbitos fetais observados em 5 dentre as 39 gestações 
monocoriônicas monoamnióticas avaliadas no Setor de 
Gestações Múltiplas da Clínica Obstétrica do HCFMUSP- 
2004 a 2014 

 

Idade gestacional 
(semanas) 

Gestações  
(n) 

Óbito de um 
feto 

Óbito de ambos 
os fetos 

24 - 28 2 1 1 

28 - 32 1 1 - 

>= 32 2 1 1 
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5.6 DADOS DO PARTO 

Para as análises subsequentes, foi excluído o caso de abortamento 

que ocorreu com 17+6 semanas, sendo consideradas 38 gestações. 

 

5.6.1 Idade Gestacional do Parto 

O parto ocorreu com idade média de 32,7± 3,7 semanas. A idade 

mínima em que ocorreu o parto foi 24 semanas e a máxima 40,6 

semanas. Três (7,6%) gestantes tiveram o parto antes de 26 semanas e 

outras três (7,6%), entre 26 e 28 semanas (Gráfico 2). 

 

Gráfico 2 -  Histograma de distribuição da Idade gestacional do parto de 
38 pacientes acompanhadas no Setor de Gestação Múltipla 
do HCFMUSP com gestação gemelar monocoriônica 
monoamniótica 2004 e 2014 
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5.6.2 Indicações da Resolução da Gestação 

Em relação à indicação da resolução, em 9 (23,6%) casos, as 

pacientes entraram em trabalho de parto espontâneo e, em 29 (76,3%), a 

gestação foi resolvida de forma eletiva, por indicações diversas, sendo 19 

casos (50%) com resolução oportuna, de acordo com o protocolo do 

hospital de nascimento para as gestações monoamnióticas. As indicações 

estão descritas na tabela 6. 

 

Tabela 6 -  Descrição das indicações de Resolução das 38 gestações 
monocoriônicas monoamnióticas acompanhadas no Setor de 
Gestações Múltiplas da Clínica Obstétrica do HCFMUSP- 
2004 a 2014 

 

Indicação N (%) 

Eletiva 29 (76,3%) 

Resolução oportuna segundo protocolo 19 (50%) 

Óbito de um ou dois fetos 4 (10,5%) 

Alteração de Vitalidade fetal 2 (5,2%) 

Síndrome de Transfusão feto-fetal 1 (2,6%) 

Restrição de Crescimento Intrauterino 1 (2,6%) 

Rotura Prematura de Membranas 1 (2,6%) 

Doença Hipertensiva Materna  1 (2,6%) 

Trabalho de Parto Espontâneo 9 (23,6%) 

 
NOTA: n= número de gestações; protocolo gestações monoamnióticas refere-se ao protocolo do 
hospital de nascimento. 
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5.6.3 Via de Parto 

Das 38 gestantes, 2 (5,2%) evoluíram para parto vaginal e 36 

(94,7%), partos cesáreas, sendo que um caso evoluiu (2,6%) com 

histerectomia puerperal devido a acretismo placentário. 
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5.7 VARIÁVEIS PERINATAIS 

Ao todo foram 38 gestações gemelares monoamnióticas que 

evoluíram além de 22 semanas. Dos 76 produtos conceptuais: 67 (88,1%) 

foram nativivos, 7 (9,2%), natimortos e 2 (2,6%), fetos acárdicos. 

A tabela 7 mostra a distribuição do número de nascidos vivos por 

gestação. 

 

Tabela 7 -  Distribuição do número de nascidos vivos de 38 gestações 
monocoriônicas monoamnióticas acima de 22 semanas de 
gestação, avaliadas no Setor de Gestações Múltiplas da 
Clínica Obstétrica do HCFMUSP- 2004 a 2014 

 

Nascidos Vivos Gestações N (%) 

Dois nativivos  31 (81.5%) 

Um nativivo  5 (13,1%) 

Nenhum nativivo  2 (5,2%) 

 

 

O sexo dos produtos conceptuais foi assim distribuído: 24 (63,1%) 

sexo feminino e 14 (36,8%), masculino.  
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O peso médio dos 67 recém-nascidos vivos foi de 1832 + 591 

gramas, variando de 830 a 3160 gramas. O gráfico 3 demonstra a 

distribuição do peso dos recém-nascidos vivos. 

 

Gráfico 3 -  Distribuição dos pesos dos 67 recém-nascidos vivos das 38 
gestações gemelares monocoriônicas monoamnióticas 
acompanhadas no Setor de Gestação Múltipla do 
HCFMUSP- 2004 a 2014 

	

	
*n= número de recém-nascidos 
 

 

A média da discordância de peso entre os nascidos vivos foi de 

7,5% + 7,2, sendo: de até 10%, em 23 (74,1%) casos, de até 15 %, em 27 

(87,0%), de até 20% em 30 (96,0%), e discordância maior que 25% em 

apenas 1 (3,2%) caso. Dos 67 recém-nascidos vivos, 4 (5,9%) 

apresentavam restrição de crescimento fetal. 
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5.8 INTERCORRÊNCIAS PUERPERAIS  

Das 39 gestações estudadas, 2 (5,1%) apresentaram alguma 

intercorrência puerperal. Uma (2,5%) paciente foi submetida à 

Histerectomia Puerperal devido a acretismo placentário e uma (2,5%) 

evoluiu com Choque Séptico devido à corioamnionite e necessitou de 

cuidados de terapia intensiva. 

Não houve casos de morte materna no período do estudo. 

 

5.9 PREDIÇÃO DE DESFECHO PERINATAL 

Das 39 gestações gemelares monoamnióticas estudadas, em 

relação ao número de crianças vivas na alta hospitalar, foram obtidos os 

resultados descritos na tabela 8. 

 

Tabela 8 -  Distribuição do número de crianças vivas no momento da alta 
hospitalar de 39 gestações monocoriônicas monoamnióticas, 
avaliadas no Setor de Gestações Múltiplas da Clínica 
Obstétrica do HCFMUSP- 2004 a 2014 

 

Crianças Vivas Gestações N (%) 

Duas crianças 24 (61.5%) 

Uma criança  7 (13,1%) 

Nenhuma criança 8 (20,5%) 
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Em relação ao tempo de internação, as crianças que tiveram alta 

hospitalar permaneceram internadas por um período médio de 18,1 dias + 

20,5, variando de 02 a 120 dias. O tempo médio de internação dos 

nascidos vivos que obituaram foi de 18,4 dias + 22,7 dias, variando de 4 a 

29 dias. 

 

5.9.1 Coeficientes de Mortalidade 

A mortalidade fetal foi de 9,2% (7/76; IC95% 3,8-18,1); o 

coeficiente de mortalidade até a alta hospitalar (óbitos após o nascimento 

/ total de nascidos vivos) foi de 17,9% (12/67; IC95% 9,6-29,2). Assim 

sendo, a mortalidade global (óbitos fetais + óbitos após o nascimento / 

total de conceptos) foi de 25% (19/76; IC95% 15,8-36,3). A mortalidade 

no subgrupo sem malformação fetal major foi de 16,7% (10/60; IC95% 

8,3-28,5) 
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5.9.2  Predição do Número de Crianças Vivas no Momento da Alta 

Hospitalar 

Não foram observadas diferenças significativas quanto ao número 

de crianças vivas no momento da alta hospitalar, com relação à idade 

materna, paridade, história de abortamento prévio e antecedentes clínicos 

maternos (tabela 9). 

 
Tabela 9 -  Número de crianças vivas na alta hospitalar de acordo com as 

características maternas em 39 gestações monocoriônicas 
monoamnióticas acompanhadas no Setor de Gestações 
Múltiplas da Clínica Obstétrica do HCFMUSP- 2004 a 2014 

 
 

N 
Crianças Vivas, n (%) 

P 
0 1 2 

Idade materna, anos      

< 25 14 3 (21) 4 (29) 7 (50) 
0,396 

> 25 25 5 (20) 3 (12) 17 (68) 

< 30 23 3 (13) 5 (22) 15 (65) 
0,350 

> 30 16 5(31) 2 (13) 9 (56) 

< 35 35 8 (23) 6 (17) 21 (60) 
0,557 

> 35 4 - 1 (25) 3 (75) 

Primigesta      

Sim 16 2 (13) 5 (31) 9 (56) 
0,161 

Não 23 6 (26) 2 (9) 15 (65) 

Nulípara      

Sim 17 3 (18) 5(29) 9(53) 
0,233 

Não 22 5 (22) 2 (9) 15 (70) 

Multípara      

Sim 11 2 (18) - 9(82) 
0,148 

Não 28 6(21) 7(25) 15(54) 

Abortamento anterior      

Sim 7 2(29) - 5(71) 
0,380 

Não 32 6(19) 7(22) 19(59) 

Doença materna associada     

Sim 8 2(25) 1(13) 5(63) 
0,875 

Não 31 6(19) 6(19) 19(61) 

 
NOTA: n= número de gestações, p= Pearson Chi-quadrado 
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Foram fatores que se correlacionaram significativamente com 

maior número de crianças vivas no momento da alta hospitalar: idade 

gestacional no momento da 1ª avaliação no Setor, apenas se antes de 16 

semanas (p=0,043) e ausência de intercorrência fetal (p< 0,001, tabela 8). 

Não houve diferença no resultado das gestações, de acordo com o sexo 

dos pares fetais e a presença de intercorrências clínicas ou obstétricas 

(tabela 10). 

 
Tabela 10 -  Número de crianças vivas no momento da alta hospitalar de 

acordo com os achados gestacionais em 39 gestações 
monocoriônicas monoamnióticas acompanhadas no Setor de 
Gestações Múltiplas da Clínica Obstétrica do HCFMUSP- 
2004 a 2014 

 
 

N 
Crianças Vivas n (%) 

P 
0 1 2 

IG na 1ª avaliação, sem      

< 16 8 4(50) - 4(50) 
0,043 

> 16 31 4(13) 7(23) 20(65) 

< 20 19 632) 1(5) 12(63) 
0,062 

> 20 20 2(10) 6(30) 12(60) 

< 24 23 7(30) 2(9) 14(61) 
0,068 

> 24 16 1(6) 5(31) 10(63) 

< 28 32 8(25) 5(16) 19(59) 
0,298 

> 28 7 - 2(29) 5(71) 

Sexo fetal      

Feminino 25 6(24) 4(16) 15(60) 
0,746 

Masculino 14 2(14) 3(21) 9 (64) 

Intercorrência obstétrica      

Sim 11 3(27) 3(27) 5(46) 
0,422 

Não 28 5(18) 4(14) 19 (68) 

Intercorrência fetal      

Sim 12 5 (41) 6 (50) 1 (9) 
<0,001 

Não 27 3 (11) 1 (4) 23 (85) 
 

NOTA: n= número de gestações, p= Pearson Chi-quadrado 
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Constatou-se diferença estatística na avaliação da idade 

gestacional do parto, quando comparados os grupos de gestações 

monoamióticas, quanto ao número de crianças vivas no momento da alta 

hospitalar, análise exibida na tabela 11. 

 

Tabela 11 -  Número de crianças vivas na alta hospitalar de acordo com a 
idade gestacional do parto em 39 gestações monocoriônicas 
monoamnióticas acompanhadas no Setor de Gestações 
Múltiplas da Clínica Obstétrica do HCFMUSP- 2004 a 2014 

 

 
N 

Crianças vivas, n (%) 
P 

0 1 2 

IG no parto, sem      

< 28 7 6(86) 1(14) - 
< 0,001 

> 28 32 2(6) 6(19) 24(75) 

< 30 8 6(75) 1(13) 1(13) 
< 0,001 

> 30 31 2(6) 6(19) 23(74) 

< 32 10 6 (60) 2(20) 2(20) 
 0,001 

> 32 29 2(7) 5 (17) 22(76) 

< 34 19 7(37) 4(21) 8(42) 
0,026 

> 34 20 1(5) 3(15) 16(80) 

 
NOTA: n= número de gestações, p= Pearson Chi-quadrado 
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Quanto à predição do número de crianças vivas, no momento da 

alta hospitalar, a análise de regressão ordinal multivariada mostrou 

relevância nas seguintes variáveis: presença de intercorrência fetal e 

idade gestacional do parto (tabela 12). 

 

Tabela 12 – Regressão ordinal multivariada para predição do número de 
crianças vivas no momento da alta hospitalar nas 39 
gestações monocoriônicas monoamnióticas acompanhadas 
no Setor de Gestações Múltiplas da Clínica Obstétrica do 
HCFMUSP- 2004 a 2014 

 

Variável Constante 
Erro 

Padrão 
p OR IC95% 

Intercepto (1) 11,12 2,70 0,007 - - 

Intercepto (2) 13,18 2,99 0,003 - - 

Intercorrência Fetal 3,37 3,36 0,001 29,3 4,1-210 

Idade gestacional 
do parto -0,45 -3,28 0,001 0,64 0,49-0,83 

 
NOTA: p= Pearson Chi-quadrado, OD= Odds Ratio, IC 95%= intervalo de confiança de 95% 
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6 DISCUSSÃO 

 

As gestações gemelares monoamnióticas estão invariavelmente 

associadas a um alto risco de complicações, dentre as quais, as 

malformações fetais, a prematuridade e o entrelaçamento de cordões. 

Historicamente, a literatura demonstra taxas de mortalidade perinatal 

entre 30 e 70%, entretanto, em estudos mais recentes, observamos 

queda nessas taxas, principalmente devido ao diagnóstico precoce 

dessas gestações e a melhoria dos cuidados neonatais. Diferentes 

estudos mostraram uma taxa de mortalidade perinatal entre 2 a 10%, com 

casuística que variou de 18 a 38 gestantes(12-17). Por outro lado, Pasquini 

et al., com casuística de 20 gestações, encontraram mortalidade perinatal 

de 0%(22). Em contrapartida, em estudos com maior casuística (n= 96 -

101), a mortalidade perinatal variou de 14 a 19%(18-20). Essa 

heterogeneidade entre as taxas de mortalidade pode ser explicada pela 

diversidade de condutas durante o pré-natal, nos diversos centros, além 

da diferente metodologia empregada nos estudos, principalmente em 

relação aos critérios de inclusão e exclusão.  

No Setor de Gestação Múltipla do HCFMUSP, durante o período do 

estudo, a incidência de gestações gemelares monoamnióticas foi de 

aproximadamente 3% dentre as gestações gemelares, excluindo-se os 

casos de gêmeos unidos. Uma incidência expressiva, levando-se em 

conta a raridade dessa condição.  
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Em nossa casuística, encontramos uma taxa de mortalidade global 

de 25%, sendo que a taxa de óbitos fetais foi de 9,2% e a de mortalidade, 

dentre os nascidos vivos, até a alta hospitalar, foi de 17,9%. Quando 

excluídos os casos de malformações, encontramos taxa de mortalidade 

perinatal de 16,7%, o que concorda com o estudo de Hack et al., que 

refere uma taxa de mortalidade sem malformações de 17%. Porém outros 

estudos referem uma taxa menor que 5%, quando excluídos os fetos 

malformados(12, 13, 16, 19, 20). 

Este estudo mostrou que a presença de intercorrência fetal e a 

idade gestacional do parto são determinantes do resultado perinatal das 

gestações gemelares monoamnióticas. Ao se analisar as diversas 

variáveis em relação ao número de crianças vivas no momento da alta 

hospitalar, observa-se que intercorrência fetal e a idade gestacional do 

parto são fatores preditores (OR 29,3, IC95%: 4,1 – 210; p=0,001e OR 

0,64, IC95%: 0,49 - 0,83; p= 0,001, respectivamente). 

Em nossa casuística, 31% (12/39) das gestações monoamnióticas 

foram acometidas por algum tipo de intercorrência fetal. Dentre elas, as 

malformações fetais e os fetos acárdicos somaram 75% dos casos. 

As malformações fetais são apontadas como a principal causa de 

óbito perinatal, nos dias atuais, representando em torno de 30%(24).Os 

principais estudos, na literatura, envolvendo gestações monoamnióticas, 

correlacionam a mortalidade perinatal com a presença de malformações 

fetais (Tabela 1).  
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Ainda, ao analisar a literatura, nos últimos 10 anos, encontramos 

no estudo de Demaria et al., de 2004, a maior taxa de mortalidade 

perinatal, de 32%, porém nesse estudo, com casuística de 19 casos, os 

autores não relataram a incidência de malformações(25). Por outro lado, 

Cordero et al., em 2006, e Baxi et al., em 2010, encontraram, 

respectivamente mortalidade perinatal de 6% e 8% e, quando excluídos 

os casos de malformações “major”, a taxa de mortalidade perinatal caiu 

para 2% em ambos os estudos(13, 16). 

As gestações gemelares podem ser acometidas pelas mesmas 

malformações estruturais que ocorrem nas gestações únicas, porém com 

risco em torno de duas vezes maior. As malformações próprias da 

gemelidade resultam de uma divisão tardia do disco embrionário, como 

observado nos gêmeos unidos, ou consequência de uma alteração 

vascular grave, casos de gêmeos acárdicos(49, 50). No estudo de Chen et 

al., os autores descrevem taxas de malformações congênitas “major” 

quatro vezes maior entre os gêmeos monozigóticos, quando comparadas 

às gestações únicas e três vezes maior quando comparadas às gestações 

gemelares dizigóticas(51). 

Em 2000, Brizot et al., em estudo realizado entre 1997 e 1999, 

visaram avaliar as malformações fetais em gestações gemelares de 

acordo com sua corionicidade. Foram analisados 169 casos de gestações 

múltiplas, das quais 157 (93%) eram duplas. Nas gestações gemelares 

em que se obteve o resultado perinatal (121), 22 (18,1%) apresentavam 

malformações, sendo que, em sete, eram exclusivas da gemelaridade e, 
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em 15, estruturais. Observaram maior incidência de malformações em 

gestações monocoriônicas	(33%)(52) . 

Em estudo recente da Clínica Obstétrica, Kang et al., em 2014, 

estudaram malformações entre as gestações gemelares entre 1999 e 

2012. Das 51 gestações gemelares que apresentavam malformações 

“major” e com diagnóstico antes de 26 semanas, 7,8%(4/51) eram 

monoamnióticas(53). 

A nossa casuística foi de 18% (7/39) de gestações monoamnióticas 

com pelo menos um feto apresentando malformação “major”, excluindo-se 

os casos de fetos unidos e fetos acárdicos. A diferença na incidência 

entre o presente estudo e o estudo de Kang et al., deve-se à inclusão, em 

nossa casuística, de dois casos com diagnóstico acima de 26 semanas e 

um caso diagnosticado após 2012. 

Ainda sobre as malformações, em nosso estudo, a incidência de 

cardiopatia entre os fetos malformados foi de 42,8% (3/7). A literatura 

atual descreve taxas mais altas de cardiopatias entre os gêmeos quando 

comparados com as gestações únicas, o que justifica a realização de 

ecocardiografia fetal nessas gestações(36, 37). 

Entretanto, a nossa casuística concorda com o estudo de Baxi et 

al., em que a taxa de malformações congênitas major também foi de 18% 

entre os gêmeos monoamnióticos(16). Além disso, outros autores também 

descrevem elevadas taxas de malformações entre esses gêmeos, que 

podem atingir até 28%(23). 
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Cabe ressaltar que, nosso estudo, assim como a maioria dos 

trabalhos apresentados na literatura, foi realizado em centro terciário de 

medicina fetal e, portanto, muitas pacientes foram encaminhadas por 

apresentarem fetos com malformações já diagnosticadas e não apenas 

por se tratar de gestação monoamniótica, o que pode superestimar a 

incidência de malformações. 

Outra intercorrência fetal estudada na literatura entre os gêmeos 

monocoriônicos é a síndrome de transfusão feto-fetal com incidência em 

torno de 10 a 15%. Entretanto, entre os gêmeos monoamnióticos, a 

incidência é de 3 a 10%, principalmente devido ao efeito protetor das 

anastomoses arterioarteriais presentes nessas gestações(18, 19, 25). Além 

disso, o diagnóstico dessa enfermidade em fases precoces torna-se difícil 

entre os monoamnióticos e, portanto, provavelmente não são realizados. 

Isso porque o diagnóstico precoce (estágio 1 de Quintero) entre os 

monocoriônicos diamnióticos é feito quando há polidrâmnio no feto 

receptor e oligoâmnio no feto doador, o que não ocorre entre os gêmeos 

monoamnióticos, uma vez que eles compartilham a mesma bolsa 

amniótica. Sendo assim, o diagnóstico só ocorre quando há diferença 

entre o tamanho das bexigas urinárias dos fetos (estágio 2 de Quintero). 

Em nosso estudo, a incidência de STFF foi de 2,5% (n=1), caso referido 

ao nosso serviço e diagnosticado por volta de 28 semanas com alteração 

de Doppler de um dos fetos e polidrâmnio, isto é, já no estágio 3 de 

Quintero. 
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O óbito intrauterino, definido como aquele que ocorre após a 

vigésima semana de gestação, apresentou incidência de 12,8% (5/39). Ao 

todo foram 7 perdas fetais (5 gestações), com idade gestacional média de 

30 semanas e 2 dias, sendo que, 3 apresentavam malformações “major” e 

4, morfologia normal e sem outras intercorrências durante a gestação. 

Portanto, podemos inferir que 57% (4/7) dos óbitos fetais não 

apresentaram relação causal, incluindo 2 casos acima de 32 semanas. 

Dessa forma, a mortalidade perinatal, excluindo os malformados, cairia de 

17% para 13%, caso fosse adotado como rotina a resolução da gestação 

com 32 semanas e assumindo que não há mortalidade no berçário em 

nascimentos após 32 semanas, embora esse resultado não tenha 

significância estatística.  

O melhor momento de resolução dessas gestações ainda é 

controverso na literatura atual. Idealmente, o parto deve ser programado 

de forma que haja menor risco para os fetos e para a mãe. O ponto 

principal dessa discussão está entre a prematuridade ao se realizar um 

parto pré-termo eletivo versus o risco de óbito intrauterino inesperado. 

Tipicamente, o parto é recomendado entre 32 e 34 semanas(54). 

Vale ressaltar que, no presente estudo, as cromossomopatias não 

foram sistematicamente investigadas nos casos de malformações fetais e 

de óbitos fetais sem causa aparente.  

Sabe-se que as aneuploidias estão relacionadas à maior taxa de 

óbito intrauterino, bem como a malformações fetais. Portanto, tais 

alterações poderiam explicar alguma das perdas fetais descritas 
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anteriormente. Cabe lembrar que no Setor de Gestação Múltipla do 

HCFMUSP, as pacientes com gestação gemelar e malformações fetais 

são aconselhadas quanto à associação dessas gestações com 

cromossomopatias e a pesquisa do cariótipo fetal é oferecida. No entanto, 

a maioria das pacientes opta pela não realização do procedimento devido 

ao risco inerente ao método e pelo fato de a legislação brasileira permitir 

apenas a interrupção da gestação em casos específicos, como por 

exemplo, quando confirmado o diagnóstico de trissomia do cromossomo 

18 e 13, anencefalia e malformações incompatíveis com a vida. 

Outro ponto de discussão é a vigilância rigorosa da vitalidade a 

partir da viabilidade, como propõem alguns autores. Em nosso serviço, 

todas as pacientes são acompanhadas de forma ambulatorial e 

internadas apenas quando presente alguma intercorrência clínica e/ou 

obstétrica, ou no momento da resolução da gestação.  

Heyborne et al., em 2005, concluem que internação eletiva por 

volta de 26 semanas com vigilância fetal rigorosa e parto com 34 

semanas diminui a morbimortalidade perinatal(18). Da mesma forma, 

DeFalco et al., em 2006, também propuseram internação eletiva das 

pacientes para melhorar os resultados perinatais(14). 

Por outro lado, Van Mieghem et al., em 2014, não encontraram 

diferença estatística entre os grupos de pacientes internadas e as de 

acompanhamento ambulatorial, quanto à incidência de morte e 

complicação neonatal não respiratória. Entretanto, neste estudo, o risco 

de OIU aumentou após 32 semanas e 4 dias(26). 
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Roqué et al., em 2003, em revisão sistemática da literatura, na 

análise de 133 gestações monoamnióticas, observaram menor taxa de 

perdas perinatais entre as gestantes que tiveram o parto entre 30 e 32 

semanas(29). Outra revisão sistemática da literatura mais recente, de 

2014, englobando 1110 fetos, propôs parto ao redor de 32 semanas, após 

a realização de corticoterapia para a maturação pulmonar(27). 

Outros dois estudos recentes da literatura também colocam em 

discussão o momento ideal do parto. Ishii, em seu artigo publicado em 

2015, considera como idade gestacional ideal de parto por volta de 33 

semanas, considerando-se que seja feita vigilância pré-natal intensa, de 

forma ambulatorial ou com internação(56). Por outro lado, Post e 

Heyborne, em artigo desse mesmo ano, sugerem que o parto possa ser 

realizado com 34 semanas, sendo que deve ser oferecido a todas as 

pacientes internação a partir da viabilidade, tipicamente, por volta de 26 

semanas, para vigilância fetal(23). 

Em contrapartida, ao se adotar conduta de resolução dessas 

gestações cada vez mais precocemente, a taxa de morbidade neonatal 

devido a fatores referentes à prematuridade torna-se maior. Nos dias 

atuais, com os avanços em neonatologia, a assistência ao recém-nascido 

prematuro é muito eficaz e proporciona bons resultados. Porém, isso não 

representa realidade nacional e, portanto, para se definir uma idade 

gestacional adequada para o parto, há que avaliar as condições do local 

onde será realizada a assistência ao prematuro. 
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Além dos fatores citados de morbidade neonatal, os gêmeos 

monoamnióticos são acometidos pelo entrelaçamento de cordões, fato 

presente, desde o início da gestação, em mais de 70% dos casos(21). 

Pasquini et al., em 2006, propuseram o uso de medicação amniorredutora 

(Sulindac) para restringir a movimentação fetal e, com isso, diminuir os 

acidentes de cordão. Porém, tratou-se de um estudo retrospectivo e com 

casuística pequena (n=20), não sendo possível concluir sobre os reais 

benefícios de seu uso(22). 

Por outro lado, Dias et al., realizaram um estudo prospectivo com 

duração de 8 anos (entre 2001 e 2008), envolvendo 18 gestações 

monoamnióticas e todas tiveram o diagnóstico de entrelaçamento de 

cordões, na ultrassonografia entre 11 e 16 semanas de gestação. Os 

autores encontraram mortalidade perinatal de 6% e concluíram que o 

resultado perinatal independe da presença de entrelaçamento de 

cordões(15). Isso é exposto também pela revisão sistemática da literatura 

de Rossi e Prefumo, de 2013, que concluem que o entrelaçamento de 

cordões não influi na morbidade e mortalidade neonatal(40). 

Em nossa casuística retrospectiva, devido à ausência de registro 

sistemático da informação relacionada à presença de entrelaçamento de 

cordão, tanto nos exames ultrassonográficos ante natais, como no 

momento do parto, optamos por não relatar a sua incidência. 

Para a predição do desfecho perinatal, analisamos o número de 

crianças vivas, no momento da alta hospitalar, e o tempo médio de 

internação. Houve diferença estatística quanto ao número de crianças 
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vivas em relação à idade gestacional do parto, sendo maior o número de 

crianças vivas quanto maior a idade gestacional do parto. Em nosso 

estudo, a idade gestacional do parto variou de 24 a 40,6 semanas. Em 

70% (21/30) das pacientes que tiveram parto no HCFMUSP ou no 

Hospital Universitário da FMUSP, foi igual ou inferior a 34 semanas e 

62,5% (5/8) das que tiveram parto em outro serviço, foi superior a 34 

semanas e 1 dia. Isso pode ser explicado pelo fato de que muitas 

pacientes fizeram apenas o seguimento ultrassonográfico no serviço e, 

por se tratar de gestações sem outras complicações, retornaram aos 

centros de origem, os quais, muitas vezes, não possuem um protocolo de 

manejo específico para gestações monoamnióticas.  

A idade média de chegada ao setor foi de 21,7 +/- 6,2 semanas, 

sendo observado que quanto mais precoce o encaminhamento das 

pacientes, maior foi o risco de um desfecho perinatal desfavorável. As 

gestantes que tiveram a sua primeira avaliação no setor antes de 16 

semanas apresentaram um desfecho desfavorável quanto ao número de 

crianças vivas no momento da alta hospitalar (p= 0,043), o que pode ser 

explicado pelo fato de que casos com anomalias graves são 

diagnosticados e encaminhados mais precocemente a centros terciários, 

além de apresentarem maior chance de um desfecho desfavorável. 

As características maternas avaliadas no nosso estudo, como 

idade, história obstétrica e presença de doenças associadas não se 

revelaram fatores preditores de desfecho perinatal adverso, assim como a 
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presença de intercorrências obstétricas ou clínicas durante a gravidez (p> 

0,05). 

Dentre as variáveis fetais, a maioria dos pares foi feminino (63%), o 

que corrobora os estudos da literatura, porém, trata-se de uma variável 

sem associação com o desfecho perinatal adverso(13, 16, 18, 22). Em nosso 

estudo, o peso médio dos 67 recém-nascidos vivos foi de 1832 + 591g, 

variando de 830 a 3160g. A média da discordância de peso entre os 

nascidos vivos foi de 7,5% + 7,2 e aproximadamente 6% dos recém-

nascidos apresentavam restrição de crescimento fetal. Resultados muito 

semelhantes ao estudo de Van Mieghem et al., de 2014, que envolveu 

193 gestações monoamnióticas, em que o peso médio dos recém-

nascidos foi de 1749 + 442g, a média de discordância de peso foi de 7,9% 

+ 6,6 e 9,2% foram considerados restritos(26). 

Entretanto, das gestações monoamnióticas identificadas e que 

atendiam os critérios de inclusão, houve perda de 16,3% dos casos 

devido à falta de informações referentes ao parto e aos recém-nascidos, 

que ocorre devido, principalmente, à falta de um sistema informatizado e 

integrado de informações entre os hospitais.  

Vale ressaltar, também, o viés que pode decorrer da não inclusão 

de casos que evoluíram com perda gestacional precoce, antes da 

oportunidade de encaminhamento ao nosso Serviço.  

Além disso, trata-se de um estudo que abrange período de 10 

anos, logo, podemos inferir uma relativa heterogeneidade das condições 
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assistenciais em virtude de melhoria no atendimento tanto das gestantes, 

com a elaboração de protocolos, como no atendimento do recém-nascido, 

com avanços na terapia intensiva neonatal ao longo desses anos. 

Todavia, trata-se de uma condição rara dentre as gestações gemelares, o 

que torna difícil a realização de um estudo prospectivo.   

Em suma, as gestações gemelares monoamnióticas representam 

um alto risco neonatal. O sucesso nos resultados depende de um 

diagnóstico precoce e preciso da monoamnionicidade, um 

acompanhamento pré-natal rigoroso, principalmente quanto à prevenção 

da prematuridade, identificação de fatores inerentes às gestações 

gemelares monocoriônicas como a de síndrome de transfusão feto-fetal, o 

diagnóstico de malformações, incluindo a realização de ecocardiografia 

fetal para detectar cardiopatias, a vigilância fetal rigorosa a partir da 

viabilidade e uma programação para o parto adequado quanto à idade 

gestacional e o local de nascimento.  

Portanto, são gestações que devem ser acompanhadas em centros 

terciários de cuidados materno-fetais para se obter um bom desfecho 

perinatal, tendo como pontos primordiais a identificação de fetos com 

intercorrências fetais e a redução dos riscos inerentes à prematuridade. 
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7 CONCLUSÃO 

 

O presente estudo permite concluir que: 

 

-  A mortalidade global, incluindo óbitos fetais e após o nascimento, em 

gêmeos monoamnióticos, é de 25%. 

 

-  A presença de intercorrência fetal, e a idade gestacional do parto, são 

fatores preditores da mortalidade. 
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ANEXO I  
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ANEXO II 
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ANEXO III 

 

FICHA DE COLETAS DE DADOS: 

 

IDENTIFICAÇÃO: 

Nome: ____________________________________________________ 

RG – HC:______________________ SILOG:_____________________ 

DN: ________/__________/_________ Idade: ____________________ 

Raça: ________________________ 

End._______________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

Fone:___________________________ 

 

ANTECEDENTES OBSTÉTRICOS: 

__________G_________P_________A 

Antecedentes obstétricos relevantes: ___________________________ 

 

DUM:________/_________/_________DPP:_______/________/________ 

IG: ___________sem __________dias 

Datação pelo 1 USG: ______sem ______dias em ______/______/________ 

 

1o EXAME DE USG NO SERVIÇO 

Data: _________/_________/_________ 

 Feto 1 Feto 2 

Vivo / OF   

Achados 

morfológicos 
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Sexo dos fetos: ( ) Feminino ( ) Masculino 

Líquido amniótico:  ILA:____________ Maior Bolsão:__________ 

 

SEGUIMENTO 

Data IG Achado ultrassonográfico 

   

   

   

   

   

 

 

INTERCORRÊNCIAS OBSTÉTRICAS 

Data IG Intercorrências 

   

   

   

   

 

PARTO: 

Data: ________/_________/___________ 

IG: ___________sem ___________ dias 

Via de Parto: _________________________________________ 

Indicação: ___________________________________________ 
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CONDIÇÃO DE NASCIMENTO: 

 RN 1 RN 2 

Vivo / Natimorto   

Peso   

Apgar   

pH do cordão 

umbilical 

  

Anomalias 

congênitas 

  

 

CONDIÇÃO DE ALTA: 

Data da alta hospitalar: 

F1: ________/__________/__________ 

F2: ________/__________/__________ 

 

Condições de alta: 

F1: ________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

F2: ________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

 

ANATOMOPATOLÓGICO:_______________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
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