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RESUMO 

 

 

Camargo FM. Resultados perinatais e seguimento em longo prazo de tumores 
cardíacos fetais: estudo de coorte histórica de 30 anos [dissertação]. São Paulo: 
Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo; 2022. 
 
Objetivo: Avaliar a morbidade e mortalidade perinatal e em longo prazo em fetos com 
diagnóstico de rabdomioma cardíaco. Como objetivo secundário, avaliar os fatores 
que influenciaram os resultados perinatais e pós-natais. Método: Estudo retrospectivo 
e descritivo envolvendo 74 gestantes com diagnóstico ecocardiográfico fetal de tumor 
cardíaco acompanhadas em dois serviços de referência em Ecocardiografia Fetal, no 
período de maio de 1991 a novembro de 2021. Foi realizada análise descritiva dos 
dados por meio de frequências absolutas (n) e relativas (%), mediana e intervalos 
interquartis. Para avaliar a associação entre as características ecocardiográficas e as 
manifestações clínicas com os resultados perinatais e pós-natais, foi aplicado o teste 
Exato de Fisher. O cálculo da sobrevida global (SG) foi realizado pelo método de 
Kaplan-Meier e a comparação de curvas, pelo teste de log-rank. O tempo de 
seguimento calculado em meses foi definido a partir da data de alta do hospital à data 
do status atual (vivo/censura ou óbito). O nível de significância considerado foi de 5% 
(p<0,05). Resultados: O rabdomioma é o tipo mais frequente (85%) de tumor 
cardíaco; apresenta alta morbidade (79,3%) e mortalidade geral relevante (17,4%): 
óbitos fetais em 4,7%, óbitos neonatais em 7,9% e óbitos tardios em 4,8%. Foi 
possível obter seguimento tardio de 84,1% dos casos. A maioria (95,5%) necessitou 
de internação em unidade de terapia intensiva e 90,9% receberam alta hospitalar. A 
presença de hidropisia fetal foi preditiva de óbito (p<0,001). Não houve associação 
entre os desfechos e as características ecocardiográficas do tumor, como tamanho e 
número. A esclerose tuberosa esteve presente em 72,7% dos casos válidos de 
rabdomioma. Conclusão: A presença de hidropisia fetal teve impacto na mortalidade, 
sendo fator importante para aconselhamento e estabelecimento de prognóstico. A 
maioria dos óbitos ocorre antes da alta hospitalar. 
 
Descritores: Tumor cardíaco; Ecocardiografia fetal; Diagnóstico pré-natal; 
Seguimento tardio; Rabdomioma. 
 
 



ABSTRACT 

 

 

Camargo FM. Perinatal outcomes and late follow-up of fetal cardiac tumors: a 30-year 
historical cohort study [dissertation]. São Paulo: “Faculdade de Medicina, Universidade 
de São Paulo”; 2022. 
 
Objective: To evaluate perinatal and long-term morbidity and mortality in fetuses 
diagnosed with cardiac rhabdomyoma. As a secondary objective, the factors that 
influenced the perinatal and postnatal outcomes were evaluated. Method: 
Retrospective cohort study involving 74 pregnant women with fetal echocardiographic 
diagnosis of cardiac tumor followed in two reference services in Fetal 
Echocardiography, from May 1991 to November 2021.  Descriptive analysis of the data 
was performed using absolute (n) and relative (%), median and interquartile intervals 
frequencies. To evaluate the association between echocardiographic characteristics 
and clinical manifestations with perinatal and postnatal outcomes, fisher's exact test 
was applied. The calculation of overall survival (SG) was performed by the Kaplan-
Meier method and the comparison of curves by the log-rank test.  The follow-up time 
calculated in months was defined from the date of discharge from the hospital to the 
date of the status (live/censorship or death). The significance level considered was 5% 
(p<0.05). Results: Rhabdomyoma is the most frequent type (85%) of cardiac tumor; it 
presents high morbidity (79.3%) and relevant general mortality (17.4%): fetal deaths in 
4.7%, neonatal deaths in 7.9% and late deaths in 4.8%. It was possible to obtain late 
follow-up of 84.1% of the cases. The majority (95.5%) required hospitalization in an 
intensive care unit and 90.9% were discharged from the hospital.  The presence of 
fetal hydrops was predictive of death (p<0.001).  There was no association between 
the outcomes and echocardiographic characteristics of the tumor, such as size and 
number. Tuberous sclerosis was present in 72.7% of valid cases of rhabdomyoma. 
Conclusion: The presence of fetal hydrops had an impact on mortality, being an 
important factor for counseling and prognostic establishment.  Most deaths occur 
before hospital discharge. 
 
Descriptors: Heart neoplasms; Fetal echocardiography; Prenatal diagnosis; Late 
follow-up; Rhabdomyoma. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Tumores cardíacos primários são raramente observados in utero e pós-natal. A 

incidência é de 0,009% em rastreamentos ultrassonográficos de baixo e alto risco, e 

aumenta para 0,2% em centros de referência em cardiologia pediátrica1. 

Mais de 90% dos tumores cardíacos primários são benignos e podem se originar 

do pericárdio ou do miocárdio2. Dos 5 tipos histológicos de tumores cardíacos 

congênitos, os rabdomiomas são responsáveis por 60 a 86% dos tumores seguidos 

por teratomas e fibromas, enquanto hemangiomas e hamartomas são extremamente 

raros3. 

A presença de tumores cardíacos no feto pode levar a acometimentos 

hemodinâmicos como arritmia, obstrução aos fluxos de via de entrada e de saída 

ventricular e disfunção ventricular, que influenciam na morbidade e na mortalidade 

fetal e pós-natal4-7. Todos estes acometimentos relacionados ao tumor podem 

também repercutir no período pós-natal. 

Além disso, a prevalência de esclerose tuberosa associada ao rabdomioma 

cardíaco fetal é estimada entre 50 e 80%8. Portanto, o achado de tumor cardíaco é 

importante indicador de investigação de esclerose tuberosa, doença genética que, 

além do acometimento cardíaco, apresenta manifestações clínicas neurológicas, 

renais, oftalmológicas e dermatológicas. A morbidade mais significativa, 

principalmente quando associada à esclerose tuberosa, é relacionada com as 

alterações no Sistema Nervoso Central, incluindo crises convulsivas, atraso no 

desenvolvimento e transtornos do espectro autista8. 

Os tumores cardíacos, quando não associados a outras malformações 

cardíacas, possuem taxas de óbito intrauterino e pós-natal, e variam de 0% a               

11%4,7-9 e 0% a 30%4,7,8,10-12, respectivamente.  

Na última década, houve um aumento notável no diagnóstico fetal de tumores 

cardíacos primários. Parte desse aumento pode ser atribuído aos avanços nas 

técnicas de imagem que conseguem diagnosticar e classificar com alta acurácia os 

vários tipos histológicos de tumor11-14. 

Poucos são os estudos que avaliam os resultados perinatais e em longo prazo 

dos fetos com tumores cardíacos4,8-10,12. O presente estudo tem como objetivo 

contribuir com esta lacuna, relatando dados referentes à morbidade e mortalidade, 

bem como, os fatores que influenciaram nesses desfechos. Além disso, a grande 
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contribuição desta série é se aproximar da história natural da doença, uma vez que 

não houve nenhum caso de interrupção da gestação. 
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2 OBJETIVOS 

 

O presente estudo envolvendo fetos com diagnóstico de rabdomioma cardíaco 

tem por objetivos: 

 

2.1 Objetivo principal 

 

Descrever a morbidade e mortalidade perinatais e em longo prazo. 

 

2.2 Objetivo secundário 

 

Avaliar os fatores que influenciaram na morbidade e mortalidade perinatal e pós-

natal. 
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3 REVISÃO DA LITERATURA 

 

3.1 Incidência 

 

Em 1982, DeVore descreveu que, em recém-nascidos e crianças, o tumor 

cardíaco primário mais comum é o rabdomioma, um hamartoma de músculo liso não 

maligno associado com concomitante esclerose tuberosa em 30 a 50% dos casos15. 

Tumores cardíacos primários são raros achados in utero e pós-natal. A 

incidência relatada é de 0,009% em rastreamentos ultrassonográficos de baixo e alto 

risco, e aumenta para 0,2% em centros de referência em cardiologia pediátrica1. A 

incidência estimada em autópsias é estimada em 0,14%16. 

De um modo geral, tumores cardíacos são extremamente raros, porém são os 

tumores fetais mais comuns, sendo, aproximadamente, um quarto de todos os 

tumores diagnosticados antes do nascimento6,17. 

Cardiopatias congênitas estruturais concomitantes ocorrem esporadicamente3. 

Na coorte de Niewiadomska-Jarosik7, em 3 pacientes dos 23 estudados, havia 

cardiopatias congênitas associadas: defeito do septo atrioventricular total, tetralogia 

de Fallot e atresia pulmonar. Na metanálise de Chao et al., 20088, dos 138 pacientes 

analisados, 5 possuíam cardiopatias congênitas: dois pacientes com síndrome da 

hipoplasia do coração esquerdo, dois pacientes com tetralogia de Fallot e um 

fibroelastose endocárdica. É difícil estimar que uma cardiopatia congênita estrutural 

seja consequência da obstrução de uma das vias de saída ou se é uma cardiopatia 

congênita associada3. Em contraste à frequente associação de malformações 

detectadas no período neonatal com aneuploidias e anormalidades mais complexas, 

com tumores fetais, isto parece ser uma exceção3,9. 

Dos 5 tipos histológicos de tumores cardíacos congênitos, rabdomiomas são 

responsáveis por 60 a 86% dos tumores cardíacos fetais, seguidos por teratomas e 

fibromas, enquanto hemangiomas são extremamente raros3,10,18. Para Chao et al., a 

ordem dos tumores menos frequentes é outra, pois descreve que os fibromas são os 

segundos mais prevalentes, seguidos de mixomas e teratomas8. 

A maioria dos tumores cardíacos primários é benigna e o mais comum entre eles 

é o rabdomioma13. Para Behram et al.12, das 18 gestantes estudadas com diagnóstico 

de tumor cardíaco fetal, todas tinham rabdomioma. Altman et al.10 identificou 45 fetos 

com suspeita de rabdomiomas cardíacos. Para Yinon et al., 20104, das 40 gestantes 
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analisadas, 33 tinham rabdomiomas múltiplos (82,5%), enquanto 3 (7,5%) tinham 

fibromas solitários, outras 3 (7,5%) tinham teratomas e 1 (2,5%) 

hemangioendotelioma. 

 

3.2 Etiologia e classificação 

 

A classificação dos tumores cardíacos como benigno e maligno é um importante 

preditor de prognóstico2. O presente estudo contempla apenas os tumores cardíacos 

fetais observados em nossa coorte, que são os tumores cardíacos primários benignos 

a seguir. 

 

3.2.1 Rabdomiomas 

 

Os rabdomiomas têm origem no miócito cardíaco, acometem mais crianças do 

sexo feminino menores que 2 anos, podem estar localizados em qualquer câmara 

cardíaca, preferencialmente endocavitário e intramural, com superfície lisa ou vilosa, 

na maioria das vezes, pedunculado. Macroscopicamente, são bem delimitadas, 

firmes, homogêneas, com nódulos esbranquiçados ou acinzentados. 

Histologicamente, são formadas por “spider-cells”, que são miócitos cardíacos 

vacuolizados e enlargados, com um citoplasma limpo devido à abundante presença 

de glicogênio19. 

Rabdomiomas e mixomas possuem características ultrassonográficas muito 

semelhantes por terem um aspecto mais homogêneo, por isso a diferenciação pré-

natal pode ser difícil se uma massa única for detectada. Mas, quando múltiplos 

tumores são detectados, certamente, estão associados a rabdomiomas e à esclerose 

tuberosa4. A Figura 1 demonstra um exemplo de múltiplos rabdomiomas fetais. 
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Figura 1 - Múltiplos rabdomiomas fetais (R) 

 
Fonte: Foto cedida pela Dra. Lilian Maria Lopes, Ecokid. 

 

3.2.2 Fibromas 

 

Os fibromas têm origem no fibroblasto, acometem mais indivíduos do sexo 

masculino. Sempre estão localizados nos ventrículos ou intramural, raramente, são 

múltiplos, comumente, solitários e não regridem da mesma forma como o 

rabdomioma. Macroscopicamente, são bem delimitados, firmes, são massas brancas, 

tipicamente espiraladas na superfície de corte. Microscopicamente, são células com 

feixes de fibroblastos ou colágeno, fibras elásticas, além de calcificações19. 

Os fibromas são hiperecogênicos e, frequentemente, associados a calcificações 

e degenerações císticas. O diagnóstico diferencial entre rabdomiomas, fibromas e 

mixomas por ultrassom é limitado para massas cardíacas únicas8. A Figura 2 

demonstra um exemplo de fibroma fetal (F). 
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Figura 2 - Fibroma fetal (F) 

 
Fonte: Foto cedida pela Dra. Lilian Maria Lopes, Ecokid. 

 

3.2.3 Teratomas 

 

Teratomas têm origem em células germinativas, acometem mais crianças do 

sexo feminino, normalmente ocupam o espaço pericárdico, porém podem acometer 

qualquer estrutura cardíaca19. Mostram uma ecogenicidade mais complexa, com 

cistos e partes sólidas mescladas com calcificações, geralmente localizadas no átrio 

direito e adjacências8. 

Tipicamente, contribuem com derrame pericárdico significativo e hidropisia, fator 

prognóstico com forte associação com óbito4. A Figura 3 demonstra um exemplo de 

teratoma fetal. 
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Figura 3 – Teratoma (T) 

 
Fonte: Foto cedida pela Dra. Lilian Maria Lopes, Ecokid. 

 

3.2.4 Hemangiomas 

 

Hemangiomas são tumores vasculares, acometem indivíduos de todas as idades 

e sexo, geralmente, estão localizados em câmaras atriais, porém estar em qualquer 

cavidade cardíaca ou intramural19. 

A Figura 4 demonstra um exemplo de hemangioma fetal. 

 

Figura 4 – Hemangioma (H) 

 
Fonte: Foto cedida pela Dra. Lilian Maria Lopes, Ecokid. 
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3.3 Acometimento hemodinâmico 

 

Apesar da natureza benigna dos rabdomiomas e sua associação com regressão 

espontânea após o nascimento, complicações significantes dependentes do tamanho 

e da localização destes tumores já foram descritas. Arritmia cardíaca, mais 

frequentemente, extrassístoles atriais, derrame pleural, hidropisia fetal, obstrução da 

via de saída do ventrículo esquerdo ou compressão de estruturas cardíacas e 

vasculares, até mesmo, das artérias coronárias são os achados mais comuns10,20. 

Na coorte estudada por Yinon et al., 2010, hidropisia fetal foi encontrada em 7 

casos (17,5%), arritmias em 5 casos (12,5%), obstrução de via de entrada ou saída 

em 12 casos (30%) e disfunção cardíaca em 2 casos (20%)4. 

Já na série publicada por Yu et al., 2016, dos 8 pacientes estudados, 3 

apresentaram arritmia e os demais não apresentaram alguma repercussão 

hemodinâmica5. 

Arritmias fetais são, comumente, associadas à hidropisia fetal, tanto as 

bradiarritmias como as taquiarritimias8. 

No estudo retrospectivo de Beghetti et al.21, foram avaliadas 56 crianças com 

vários tipos de tumor e descritas arritmias em 11 casos. Na série de Myiake et al.20, 

arritmias significativas ocorreram em 24% dos 173 pacientes pediátricos avaliados, 

sendo o fibroma o tipo de tumor com o maior risco para desenvolver arritmia, com 

taquicardia ventricular acometendo 64% destes indivíduos. Em pacientes com 

rabdomioma, 10% apresentaram pré-excitação ventricular e 6% apresentaram 

taquicardia ventricular.  

Teratomas, tipicamente, contribuem com derrame pericárdico significativo5, além 

de evoluírem, mais frequentemente, para hidropisia fetal e consequente maior taxa de 

mortalidade10. 

 

3.4 Relação entre rabdomiomas e esclerose tuberosa 

 

Em 2003, Tworetzky et al.18 utilizaram critérios clínicos para o diagnóstico de 

esclerose tuberosa, definidos pela presença de tumores cardíacos fetais com mais de 

um achado: alterações do Sistema Nervoso Central, como crises convulsivas, 

espasmos, túberes corticais, nódulos subependimarios ou astrocitomas de células 

gigantes; angiomiofibroma renal; achados dermatológicos, como angiofibromas 
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faciais, manchas e pontos (Figura 5); hamartoma da retina; ou histórico familiar de 

esclerose tuberosa. 

 

Figura 5 - Achados dermatológicos na esclerose tuberculosa: angiofibromas faciais, 
machas e pontos 

 
Fonte: De autoria própria. 

 

No entanto, atualmente, o diagnóstico de esclerose tuberosa é obtido de acordo 

com o consenso da conferência internacional de esclerose tuberosa de 201222, que 

pode ser definido por critérios genéticos ou por critérios clínicos. A identificação das 

mutações patogênicas no DNA “Tuberous Sclerosis Complex 1” (TSC 1) e “Tuberous 

Sclerosis Complex 2” (TSC 2) são suficientes para o diagnóstico definitivo de 

esclerose tuberosa. Essa mutação patogênica inativa a função das proteínas TSC 1 e 

TSC 2 e/ou impede a síntese destas proteínas. O resultado genético negativo não 

exclui a presença de ET, portanto, para as manifestações clínicas foram definidos 

critérios maiores e menores para estabelecer um diagnóstico definitivo ou provável 

(Quadro 1). 
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Quadro 1 - Critérios diagnósticos para esclerose tuberosa 

Critérios diagnósticos para Esclerose Tuberosa 2012 

A. Diagnóstico genético  

Identificação da mutação TSC 1 e TSC 2 no DNA é suficiente para fechar o diagnóstico 
definitivo para esclerose tuberosa. 

B. Diagnóstico clínico 

a. Critérios maiores 

i. Máculas hipomelanóticas (>3, com pelo menos 5mm de diâmetro) 

ii. Angiofibromas (>3) ou placas fibrosas cefálicas 

iii. Fibromas ungueais (>2) 

iv. Manchas de Shagreen 

v. Múltiplos hamartoma da retina 

vi. Displasias corticais * 

vii. Nódulos subependimais 

viii. Astrocitomas de células gigantes subependimais 

ix. Rabdomioma cardíaco 

x. Linfoangioleiomiomatose (LAM)† 

xi. Angiomiolipomas (>2) † 

b. Critérios menores 

i. Lesões de pele do tipo “Confetti” 

ii. Fossetas no esmalte dentário (>3) 

iii. Fibromas intraorais (>2) 

iv. Manchas acrômicas da retina 

v. Múltiplos cistos renais 

vi. Hamartomas não renais 

Diagnóstico definitivo: dois critérios maiores ou um critério maior com ≥ 2 critérios 
menores 

Diagnóstico provável: qualquer critério maior ou ≥ critérios menores 

* Inclui túberes e linhas de migração da substância branca cerebral. 

† A combinação dos dois critérios maiores (LAM e angiomiolipoma) sem outras manifestações não 
fecha critério para um diagnostico definitivo. 

H. Northrup, D.A. Krueger / Pediatric Neurology. 2013;49:243-54. 

 

Rabdomiomas cardíacos podem ser a primeira manifestação da esclerose 

tuberosa14,21.  

Tumores cardíacos fetais múltiplos e de aspecto homogêneo, certamente, estão 

associados a rabdomiomas e à esclerose tuberosa, que também podem estar 

acometendo o cérebro, a pele, os olhos e os rins4,8,18,23. 

A prevalência de esclerose tuberosa associada ao rabdomioma cardíaco fetal é 

estimada entre 50 e 80%8, enquanto a associação entre esclerose tuberosa e 

rabdomioma está estimada em 1 a cada 10000 necropsias realizadas em todas as 

idades18. 

A incidência geral reportada na metanálise de Chao et al.8 é de 63,9% (85/133) 

em fetos com rabdomioma cardíaco. O histórico familiar de ET (p=0.002) e a presença 

de múltiplos tumores (p <0.001) tem associação significativa com a presença de 

esclerose tuberosa. 
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Dos 92 pacientes estudados por Tworetzky et al.19, 68 pacientes (72%) foram 

diagnosticados com esclerose tuberosa, incluindo os 8 casos que acabaram evoluindo 

para óbito fetal. Entre 64 pacientes com múltiplos tumores cardíacos, 95% tinham 

esclerose tuberosa. 

Outro método para complementar o diagnóstico de esclerose tuberosa é o teste 

genético. “Tuberous Sclerosis Complex” (TSC) é uma alteração genética ocasionada 

por uma mutação de um dos genes supressores de tumor que codificam a tuberina e 

a hamartina, nos cromossomos 9q34 (gene TSC 1) e 16p13.3 (gene TSC 2). Cerca 

de 30% dos casos representam herança autossômica dominante, e os 70% restantes 

são mutações gênicas de novo e resultam em uma doença neurocutânea com uma 

variedade extensa de manifestações clínicas6,8,23-26. 

 

3.5 Evolução clínica e tratamento 

 

Rabdomiomas são considerados tumores modulados por hormônios, por conta 

da redução de suas dimensões no pós-parto12. O status pró-estrogênico na gestação 

pode contribuir para o crescimento e surgimento de novo de rabdomiomas cardíacos 

em mulheres adolescentes27. Além disso, a proteína tuberina, que influencia o 

crescimento de rabdomiossarcomas, tem importante relação funcional com os 

receptores de estrogênio28. 

Microscopicamente, o rabdomioma é composto pelas “spider-cells”, 

patognomônicas a este tipo de tumor. Estudos imuno-histoquímicos demonstram que 

as “spider-cells” possuem imunorreatividade com a ubiquitina, que está associada à 

degradação de miofilamentos, aumento de vacúolos de glicogênio, apoptose e 

degeneração mixoide, com consequente degeneração e regressão do rabdomioma29. 

Após o nascimento, as células do rabdomioma perdem sua capacidade de se 

dividir e a regressão do tumor durante a infância é um resultado esperado, 

independentemente do tamanho do tumor, que ocorre em mais de 80% dos casos 

durante a infância26. A regressão parcial do tumor foi descrita em 50% dos casos e a 

resolução completa foi descrita em 18%30. A Figura 6 demonstra um exemplo de 

regressão evolutiva de um rabdomioma fetal gigante em uma criança com 4 anos. 
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Figura 6 - Regressão evolutiva de rabdomioma fetal gigante 

 
Fonte: De autoria própria. 
A – Paciente com 29 semanas de gestação 
B – Paciente com 4 anos de idade 
C – Contratilidade global e seguimentar biventricular preservada 

 

Sirolimus é um inibidor do alvo da rapamicina em mamíferos (mTOR) e é 

utilizado para pacientes submetidos a transplante de órgãos. Tem uma ação 

antitumoral bem conhecida e está sendo utilizada para pacientes com esclerose 

tuberosa30-35. Ensaios clínicos com sirolimus e everolimus para tratamento da 

esclerose tuberosa em crianças descrevem uma redução significativa das lesões, com 

segurança e eficácia, além de efeitos benéficos no controle de crises convulsivas36-39. 

Em casos com acometimento hemodinâmico significativo, o uso in utero de sirolimus 

para o tratamento de rabdomiomas cardíacos mostrou redução significativa das 

dimensões do tumor e consequente melhora de suas repercussões hemodinâmicas e 

clínicas31-34. A Figura 7 demonstra um exemplo de rabdomioma fetal gigante tratado 

com Sirolimus no período pre-natal e com Everolimus após o nascimento 
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Figura 7 - Uso de mTOR em um paciente com rabdomioma gigante no ventrículo 
esquerdo 

 
Fonte: Fonte: De autoria própria. 

A – Feto com 29 semanas, tratamento com Sirolimus. 
B – Criança com 2 meses de idade, tratamento com Everolimus 

 

Na série de pacientes pediátricos de Miyake et al.20, de 62 casos que realizaram 

cirurgia, 20 foram por conta de arritmias e resolvidas em 18 casos. 

O teratoma intrapericárdico é um tumor de rápido crescimento e que status pró 

estrogênico, frequentemente, causa óbito fetal por compressão do coração e dos 

principais vasos torácicos, evoluindo, na maioria dos casos, para hidropisia fetal 

grave. A pericardiocentese fetal, a ressecção cirúrgica por EXIT e a ablação a laser 

são intervenções pré-natais que podem ser consideradas, porém não há evidências 

disponíveis para debater os benefícios e o risco materno deve ser sempre 

considerado40,41. 

 

3.6 Morbidade e mortalidade 

 

O crescimento do rabdomioma, principalmente no período pré-natal, pode 

ocasionar óbito fetal e neonatal em 10% dos pacientes30. 

Tamanho do tumor, presença de arritmia fetal e hidropisia são fatores de mal 

prognóstico na metanálise realizada por Chao et al., todas com relevância estatística 

(p < 0.001)8. 

A mais significante morbidade associada à esclerose tuberosa está relacionada 

a algum acometimento do Sistema Nervoso Central: mais que 80% são crises 

convulsivas e mais que 60% são atrasos do desenvolvimento neuropsicomotor, 

incluindo transtornos do espectro autista21. 
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Na Tabela 1, estão agrupados os principais estudos reportando resultados fetais 

e pós-natais de tumores cardíacos fetais. 
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Tabela 1 - Estudos reportando resultados fetais e pós-natais de tumores cardíacos fetais 

Autor e ano N 
Período do 

estudo 

Tipos 
OIU ONN OI 

Seguimento tardio Tempo de 
Seguimento Tipo N NL AH ET / AN 

Chao et al., 2008 266* (11) 1993 - 2002 Rabdomioma 266 15 16 0 NA NA 85 / NA (n=133) 24 meses (33) 

Niewiadomska et al, 2010 23 1993 – 2009 

Rabdomioma 21 2 7 0 NA 2 NA NA 

Fibroma 1 NA NA NA NA NA NA NA 

Teratoma 1 NA NA NA NA NA NA NA 

Yinon et al., 2010 40 1995 - 2009 

Rabdomioma 33 3†+1 6 NA 24 1 22/25 (88) 

Mediana de 
2,9 anos 

Fibroma 3 0 NA NA 1 1 NA 

Teratoma 3 1+1 NA NA NA NA NA 

Hemangioma 1 0 NA NA NA NA NA 

Bejiqi et al, 2017 12 2010 - 2016 Rabdomioma 12 8†+2 NA NA 0 0 2 / 2 
6 meses a 5 

anos 

Chen et al., 2018 53 2015 – 2018 

Rabdomioma 36 45† NA NA NA 8 NA 

NA Fibroma 1 NA NA NA NA NA NA 

Hemangioma 1 NA NA NA NA NA NA 

Behram et al., 2018 18 2013 - 2018 Rabdomioma 18 0 0 0 NA NA 10 /2 
Mediana de 

3,5 anos 

Pavlicek et al., 2019 9 2003 – 2017 Rabdomioma 9 4† 0 0 1 0 4 / NA 18-24 meses 

Altmann et al., 2019 45 2002 - 2017 Rabdomioma 45 5† 0 1 NA 15 7 /NA 
1 semana a 11 

anos 

Okmen et al., 2020 14 2010 - 2019 Rabdomioma 9 1† 4 0 9 0 9 / NA NA 

N=número de casos; OIU= óbito intrauterino; ONN=óbito neonatal; OI=óbito na infância; NL=normal; AH=acometimento hemodinâmico; ET=esclerose tuberosa; 
AN=acometimento neurológico; NA=não avaliado 
* metanálise † interrupção da gestação 
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4 CASUÍSTICA E MÉTODOS 

 

4.1 Delineamento de estudo 

 

Estudo de coorte retrospectiva. 

 

4.2 Ética em pesquisa 

 

O projeto foi aprovado, em 17/08/2018, pelo Comitê de Ética e Pesquisa do 

Departamento de Obstetrícia e Ginecologia e pela Comissão de Ética para Análises 

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

Medicina da Universidade de São Paulo (HCFMUSP) sob o número CAAE: 

93022218.9.0000.0068 e Parecer número: 2.827.617 (Anexo A). 

Foi solicitada à CAPPesq a dispensa da aplicação do Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido para as pacientes, por se tratar de estudo retrospectivo de dados 

de exames. Entretanto, foi mantida a confidencialidade e a integridade dos dados do 

prontuário. A identificação das pacientes também foi preservada e os prontuários 

foram examinados por um grupo limitado de pesquisadores. 

 

4.3 Casuística 

 

4.3.1 Coleta de dados 

 

4.3.1.1 População de pesquisa 

 

Foi realizado levantamento dos dados dos casos de tumores cardíacos fetais 

acompanhados no setor de Ecocardiografia Fetal da Clínica Obstétrica do Hospital 

das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo e da Clínica 

Ecokid, no período de maio de 1991 a novembro de 2021. 

 

4.3.1.2 Coleta de dados 

 

As informações foram obtidas dos prontuários físicos e eletrônicos (SILOG, 

Programa Informatizado dos Dados da Enfermaria de Obstetrícia, Sistema de 
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Prontuários Digitalizados do Centro de Terapia Intensiva Neonatal 1 do Instituto da 

Criança e do Adolescente do HC-FMUSP), além de entrevistas por meio de contato 

telefônico, e-mail e mensagens privadas em redes sociais. 

Para a coleta de dados, foram utilizadas as fichas de coleta de dados (Anexo B) 

e de seguimento (Anexo C). 

Todos os dados captados foram compilados em planilha Excel. 

 

4.3.1.3 Critérios de inclusão 

 

Casos com diagnóstico ecocardiográfico de rabdomioma cardíaco fetal com 

confirmação ecocardiográfica pós-natal. 

 

4.3.2 Diagnóstico e seguimento dos rabdomiomas cardíacos fetais 

 

No Setor de Ecocardiografia Fetal da Clínica Obstétrica do HC-FMUSP e na 

Clínica Ecokid, o diagnóstico seguimento dos rabdomiomas fetais são realizados 

conforme descrito a seguir: 

 

a. Exame Ecocardiográfico Fetal 

 

Os fetos com suspeita de tumor cardíaco fetal foram submetidos à 

ecocardiografia para determinação detalhada da anatomia cardíaca por meio da 

análise sequencial segmentar, além de avaliação da função cardíaca e aspectos 

hemodinâmicos do coração fetal.  

Os tumores foram classificados de acordo com o aspecto ecocardiográfico em 

termos de ecogenicidade (homogêneo ou cístico), limites de bordas (delimitadas ou 

irregulares), assim como, número (solitário ou múltiplo) e localização (atrial, 

ventricular, pericárdio e atrial e ventricular). Quanto à dimensão dos tumores, 

utilizamos os mesmos parâmetros já descritos na literatura4,8, ou seja, menor que 

20mm e maior ou igual a 20mm, independentemente da idade gestacional. Entretanto, 

foi considerado tumor gigante quando ultrapassou o equivalente ao valor de mais de 

50% da medida da área cardíaca. Foi considerado rabdomioma a presença frequente 

de massas múltiplas de aspecto homogêneo e dimensões variáveis, sem fluxos em 

seu interior. Por outro lado, considerou-se fibroma as massas solitárias 
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hiperecogênicas com calcificação e degeneração cística em seu interior. Os teratomas 

mostraram ecogenicidade mais complexa, com cistos e partes sólidas mescladas com 

calcificações, e o único caso de hemangioma mostrou, como descrito na literatura, ser 

vascularizado e localizado em átrio direito. 

Também foi avaliada a repercussão hemodinâmica do tumor, principalmente 

quanto à presença de hidropisia, obstrução aos fluxos de entrada e de saída do 

coração, e arritmia. A hidropisia fetal foi definida pela presença de derrames em duas 

ou mais cavidades na ausência de aloimunização42. Para determinar se a hidropisia 

fetal é de causa cardíaca e sua evolução clínica, foi utilizado o escore cardiovascular 

de James Huhta43, e foram avaliadas a presença de hidropisia, o índice cardiotorácico, 

a função cardíaca, e o padrão de Doppler arterial e venoso. 

Os estudos ecocardiográficos no HCFMUSP, em uma fase inicial, no período de 

1991 a 2000, foram realizados com equipamento ultrassonográfico Toshiba 270, no 

período de 2000 a 2006, com o aparelho HDI 3000 (Advanced Technology 

Laboratories, Bothell, WA, USA), no período de 2006 a 2011, com o aparelho GE 

Voluson 730 Expert, a partir de 2012, e com o GE Voluson E8 até os dias de hoje. 

Utilizamos os transdutores de 5,0 e 3,5MHz para obter imagem transabdominal. Na 

Clínica Ecokid, no período de 1991 a 2000, foram realizados com equipamento 

ultrassonográfico Toshiba 270, no período de 2000 a 2009, com o aparelho HDI 3000 

(Advanced Technology Laboratories, Bothell, WA, USA), no período de 2009 a 2011. 

A linha GE Voluson começou a ser utilizada desde 2011: 730 Expert, até 2013, E8 até 

2018, S6 expert e E10 de 2018 a 2020. Também foram utilizados os transdutores de 

5,0 e 3,5MHz para obter imagem transabdominal. 

Os exames realizados nos dois serviços tiveram a mesma qualidade e seguiam 

o mesmo protocolo de atendimento, uma vez que os examinadores que definiram o 

diagnóstico final foram ecocardiografistas fetais que atuavam nos dois serviços (Lilian 

M. Lopes e Fabricio M. Camargo).  

O exame ecocardiográfico constou de: 

 

1. Modo bidimensional: avaliação segmentar sequencial das estruturas 

cardíacas por meio dos seguintes planos de corte: 

• Posição do coração no tórax, e do situs cardíaco e abdominal; 

• Quatro câmaras: observação das cavidades atriais e do septo interatrial, 

a lâmina do forame oval dentro do átrio esquerdo, a conexão das veias 
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pulmonares no átrio esquerdo, a conexão atrioventricular, as cavidades 

ventriculares, o septo interventricular e a banda moderadora do ventrículo 

direito; 

• Via de saída do ventrículo esquerdo (eixo longo): avaliação da conexão 

ventrículo-arterial esquerda e a integridade do septo interventricular; 

• Via de saída do ventrículo direito (eixo curto): avaliação da via de saída 

do ventrículo direito, a artéria pulmonar e os seus ramos, e a valva aórtica; 

• Avaliação do corte dos três vasos; 

• Avaliação do istmo aórtico, na inserção do arco ductal na aorta 

descendente; 

• Arco ductal: observação da artéria pulmonar, canal arterial e aorta 

descendente; 

• Arco aórtico: demonstração do arco aórtico e a saída dos grandes vasos 

da base; 

• Avaliação dos tumores em todos os segmentos cardíacos, determinando 

a localização, a dimensão e o número de massas tumorais; 

• Avaliação da repercussão hemodinâmica da massa ou das massas 

tumorais, principalmente quanto à presença de hidropisia e arritmias. 

 

2. Doppler pulsátil e contínuo: para análise qualitativa e quantitativa dos 

aspectos hemodinâmicos nos fluxos intracardíacos e arteriais, com ênfase 

em vias de saída e valvas, descartando a possibilidade de obstruções ao 

fluxo através destas estruturas. 

3. Mapeamento do fluxo colorido: utilizado para avaliar a velocidade e a direção 

do fluxo sanguíneo, facilitando o diagnóstico de massas obstrutivas. 

4. Modo-M: utilizado para cálculos de função cardíaca pelas medidas das 

cavidades e avaliação das arritmias fetais por meio da análise da sístole 

mecânica atrial e ventricular. 

 

b. Seguimento: 

 

Após o diagnóstico de tumor fetal, as gestantes eram acompanhadas 

mensalmente nos casos de tumores cardíacos sem acometimento hemodinâmico. 

Naquelas em que havia algum acometimento hemodinâmico, com risco para evolução 
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para hidropisia, o acompanhamento era semanal ou quinzenal, conforme a gravidade 

de cada caso. Além disso, também eram acompanhadas pelo pré-natal de alto risco. 

O parto era programado para ser realizado por volta das 39 semanas. O tipo de 

parto seguia a indicação obstétrica, entretanto, casos que apresentavam alterações 

hemodinâmicas que dificultassem a avaliação da vitalidade fetal o tipo de parto 

recomendado era cesárea. Nos casos que necessitavam de intervenção precoce pós-

natal, a cesárea era agendada para concatenação de equipes de atendimento ao 

recém-nascido. 

A confirmação diagnóstica dos tipos de tumores foi realizada no período neonatal 

por meio de avaliação ecocardiográfica e ressonância nuclear magnética, além de 

análise anatomopatológica nos casos que foram submetidos à cirurgia ou que 

evoluíram para óbito. 

Os pacientes com diagnóstico confirmado no HCFMUSP eram encaminhados 

para os ambulatórios de cardiologia pediátrica do Instituto do Coração (InCor) do 

HCFMUSP e do Instituto da Criança (ICr) do HCFMUSP. Aqueles com diagnóstico de 

esclerose tuberosa são acompanhados ambulatorialmente pela neurologia pediátrica 

do ICr do HCFMUSP. Já os pacientes com diagnóstico confirmado na Clínica Ecokid 

são acompanhados periodicamente na clínica conforme a repercussão hemodinâmica 

e seguimento multidisciplinar em outras clínicas. 

 

4.4 Variáveis estudadas 

 

a. Varíaveis maternas: 

• Idade; 

• Histórico familiar de tumor cardíaco e/ou esclerose tuberosa. 

 

b. Variáveis ultrassonográficas: 

• Idade gestacional da primeira ecocardiografia fetal. Para a datação da 

gestação, foi considerada a idade gestacional estimada pela data da 

última menstruação (DUM), quando esta estava de acordo com a 

biometria fetal na primeira USG da gestação. Foi adotada a idade 

gestacional estimada por meio da ultrassonografia nos casos de DUM 

incerta/desconhecida ou de discordância entre a idade gestacional 

menstrual e a biometria fetal44; 
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•  Alterações hemodinâmicas (sim; não; tipo). Foram consideradas 

alterações hemodinâmicas: hidropisia, disfunção ventricular e arritmia. A 

hidropisia fetal foi definida pela presença de derrames em duas ou mais 

cavidades na ausência de aloimunização42. Para determinar se a 

hidropisia fetal é de causa cardíaca e sua evolução clínica, foi utilizado o 

escore cardiovascular de James Huhta43, no qual são avaliadas a 

presença de hidropisia, o índice cardiotorácico, a função cardíaca, e o 

padrão de Doppler arterial e venoso; 

• Outras malformações (sim; não; tipo); 

• Classificação do tumor: 

o tamanho: < 20mm e  20mm; 

o número: único e múltiplos; 

o localização: átrios, ventrículos, pericárdio, átrios e ventrículos. 

 

c. Variáveis gestacionais: 

• Idade gestacional no diagnóstico (semanas); 

• Idade gestacional no parto (semanas); 

• Tipo de parto (vaginal; cesárea). 

 

d. Variáveis neonatais: 

• Sexo (feminino; masculino); 

• APGAR < 7 no 5º minuto (sim; não); 

• Peso no nascimento de ambos os fetos (gramas); 

• Óbito (sim; não); 

• Tempo de internação (dias); 

• Necessidade de permanência em unidade de terapia intensiva (UTI) (sim; 

não); 

• Tempo de permanência em UTI (dias). 

 

e. Variáveis de seguimento tardio: 

• Óbito após a alta hospitalar no nascimento (sim; não); 

• Status vital atual (data do status: óbito, sim ou não);  

• Cirurgia (sim; não); 
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• Biópsia (sim; não; resultado); 

• Medicações (feto, sim e não; criança, sim e não; tipo); 

• Diagnóstico de esclerose tuberosa (sim; não). 

 

Morbidade foi definida como necessidade de unidade de terapia intensiva, 

tratamento medicamentoso pós-natal com antiarrítmico, anticonvulsivante ou 

inibidores da mTOR (everolimus ou sirolimus), necessidade de cirurgia pós-natal, 

acometimento neurológico, diagnóstico de esclerose tuberosa. Foi considerado 

acometimento neurológico a presença de uma das seguintes condições: esclerose 

tuberosa, crises convulsivas e atraso no neurodesenvolvimento. O diagnóstico de 

esclerose tuberosa era obtido por critérios clínicos45 até 2013, quando uma 

atualização de critérios diagnósticos para esclerose tuberosa foi realizada em uma 

conferência internacional22. Os episódios de crise convulsiva e os eventos de atraso 

no neurodesenvolvimento foram obtidos por meio de dados de prontuário e na 

entrevista, nas fichas de acompanhamento. 

O tempo de seguimento foi definido a partir da data de alta do hospital à data do 

status atual, e foi calculado em meses. 

 

4.5 Análise estatística 

 

A análise descritiva dos dados foi feita por meio de frequências absolutas e 

relativas, medidas de tendência central e dispersão. Para análise inferencial dos 

dados, foram incluídos apenas os fetos com rabdomioma. O teste pela Binomial foi 

aplicado para identificar a diferença entre as proporções dos sexos. Na comparação 

entre as variáveis independentes em relação aos resultados de óbito e esclerose 

tuberosa, foi aplicado o teste exato de Fisher. O cálculo da sobrevida global (SG) foi 

realizado pelo método de Kaplan-Meier e a comparação de curvas pelo teste de log-

rank. O tempo de seguimento calculado em meses foi definido a partir da data de alta 

do hospital à data do status atual (vivo/censura ou óbito). 

O nível de significância considerado foi de 5% (p<0,05). Os dados foram 

analisados no programa SPSS versão 20 para Windows. 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 RESULTADOS 



5 Resultados  44 

5 RESULTADOS 

 

No período entre maio de 1991 a dezembro de 2021, foram avaliadas 30.915 

gestantes no Setor de Ecocardiografia Fetal do HCFMUSP e 46.671 gestantes na 

Clínica Ecokid, com 40 (0,001% ou 1 em 1000) e 34 (0,0007% ou 7 em 10.000) fetos 

com diagnóstico de tumor cardíaco fetal, respectivamente, em cada serviço. Somando 

os dois serviços, a incidência geral de tumores cardíacos foi de 74/77.586 casos 

(0,0009% ou 9 em 10.000).  

Para a presente análise, não foram incluídos 11 casos: 6 (8.1%) fibromas, 4 

(6.4%) teratomas e 1 (1.3%) hemangioma. A seguir, está a descrição dos resultados. 

Portanto, somente os 63 casos (85.1%) de rabdomiomas fizeram parte da análise.  

 

5.1 Características da população 

 

A mediana da idade materna foi de 29 anos com interquartis de 23-34 anos. 

História familiar de esclerose tuberosa esteve presente em 18% (11/64) dos casos 

com diagnóstico de tumor rabdomioma. 

As indicações das avaliações ecocardiográficas na ocasião do diagnóstico de 

rabdomioma fetal foram: suspeita de tumor (n=42, 68,8%), arritmia fetal (n=9, 14,7%), 

suspeita de cardiopatia congênita (n=7, 11,5%) e exame de rotina (n=3, 5%). 

 

5.2 Características ecocardiográficas dos rabdomiomas 

 

A mediana da idade gestacional na ocasião do diagnóstico do tumor cardíaco foi 

de 32 (IQ, 29-35) semanas. Na Tabela 2, estão apresentadas as distribuições dos 

rabdomiomas cardíacos de acordo com as características ecocardiográficas. 

Dos rabdomiomas analisados, 55 casos localizavam-se nos ventrículos (91,7%), 

4 (6,7%) nos átrios, e apenas 1 (1,6%) nos átrios e ventrículos concomitantemente (. 

Ao se analisar às massas tumorais, 13 (22,0%) eram solitárias, enquanto 46 

(78%) eram múltiplas. 

Em relação aos acometimentos hemodinâmicos, entre os 23 fetos que 

apresentavam o evento, o mais frequente foi a arritmia cardíaca em 11 casos (47,8%), 

seguida de disfunção cardíaca em 8 casos (34,8%) e obstrução de vias de saída 

ventricular em 4 casos (17,4%). 
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Tabela 2 - Distribuição dos rabdomiomas fetais de acordo com as características 
ecocardiográficas – HC-FMUSP – São Paulo, 1991-2021 

Características n (%) 

Localização 

  Atrial 4/63 (6.3) 

  Ventricular 58/63 (92.1) 

  Atrial e Ventricular 1/63 (1.6) 

Número 

  Único 14/61 (23.0) 

  Múltiplos  47/61 (77.0) 

Tamanho do tumor, em milímetros 

 < 20 30/54 (55.6) 

 ≥20 24/54 (44.4) 

Repercussão hemodinâmica  

  Arritmia 13/63 (20.6) 

  Obstrução 4/63 (6.3) 

  Disfunção ventricular 10/63 (15.9) 

  Hidropisia 9/63 (14.3) 

  Nenhuma 36/63 (57.1) 

O denominador indica o número de casos em que foram obtidas 
informações referentes à variável. 

 

5.3 Características do parto e do recém-nascido 

 

Na Tabela 3, estão sumarizadas as características do parto e do recém-nascido 

com diagnóstico ecocardiográfico fetal de tumor cardíaco. A mediana da idade 

gestacional no parto foi de 38 (IQ, 37-39) semanas e o tipo de parto mais frequente 

foi a cesárea, em 83% dos casos. As frequências de indivíduos do sexo masculino e 

do feminino foram similares. Dos nascidos vivos, 2 casos (4,5%) tiveram escore de 

Apgar menor ou igual a 7. 
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Tabela 3 - Características do parto e do recém-nascido com diagnóstico 
ecocardiográfico fetal de rabdomioma – HC-FMUSP – São Paulo, 1991-
2021 

Características Mediana [IQ]; N (%) 

Idade Gestacional no parto, n= 58 38 [37 – 39] 

Tipo de parto, n= 55 

Vaginal 10 (18,2) 

Cesárea 45 (81,8) 

Sexo, n= 59 

      Masculino 31 (52,5) 

      Feminino 28 (47,5) 

Peso (gramas), n= 52 3035 [2780 – 3266,3] 

Apgar 5º minuto, n= 52 

< 7 4 (7,7) 

≥ 7 48 (92,3) 

 

5.4 Resultados perinatais e pós-natais 

 

Foi possível obter seguimento tardio em 84,1% (n=53) dos casos, com mediana 

de tempo de seguimento de 70 meses (IQ, 12-174.3).  

Cinquenta pacientes (83,3%) evoluíram com algum tipo de morbidade. A 

mediana do tempo de internação foi de 10 dias (IQ, 5-19.75), O tempo de internação 

dos recém-nascidos com diagnóstico de tumor cardíaco fetal é uma mediana de 9 (IQ 

4,25 – 17,5). A maioria (95,5%) necessitou de internação em unidade de terapia 

intensiva. Ao todo, 90.9% receberam alta hospitalar.  

Em relação ao uso de medicação, 51,9% (27/52) dos pacientes necessitaram de 

tratamento após o nascimento, 4 (14%) deles necessitaram de drogas antiarrítmicas, 

20 (74%) necessitaram de drogas com ação no Sistema Nervoso Central, como 

anticonvulsivantes e antipsicóticos, e 3 (12%) deles receberam inibidores da mTOR, 

como sirolimus e everolimus. O acometimento neurológico registrado em prontuário 

foi de 77,8% (35/45). 

A necessidade de cirurgia para retirada do tumor foi encontrada em 9 casos 

(17,5%), nos quais 7 foram bem-sucedidos e, em 2 casos, ocorreu o óbito no período 

pós-operatório (1 no pós-operatório imediato e 1 no 5º dia pós-operatório). 

Na Tabela 4, estão sumarizados os resultados perinatais e pós-natais dos 

pacientes com diagnóstico ecocardiográfico fetal de tumor cardíaco. 
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Tabela 4 - Distribuição dos resultados perinatais e pós-natais dos pacientes com 
diagnóstico ecocardiográfico fetal de rabdomioma – HC-FMUSP – São 
Paulo, 1991-2021 

Resultados N (%) 

Necessidade UTI 44/46 (95.70) 

Necessidade Cirurgia 9/56 (16.10) 

Resultados de sobrevida 

Alta vivo 52/63 (82.50) 

Óbito fetal 3/63 (4.76) 

Óbito neonatal precoce 5/63 (7.93) 

Óbito Perinatal*   7/63 (11.10) 

Óbito Tardio  3/63 (4.80) 

Esclerose Tuberosa 32/44 (72.70) 

O denominador indica o número de casos em que foram 
obtidas informações referentes à variável. *Incluindo óbito 
fetal após 22 semanas de gestação e óbito neonatal precoce.  

 

A taxa geral de óbitos foi de 17,4% (11/63). Na Tabela 5, são apresentados os 

resultados de sobrevivência e óbito pós-natal dos pacientes com diagnóstico 

ecocardiográfico fetal de tumor cardíaco agrupados em 3 diferentes décadas. 

Observa-se uma melhora da mortalidade da década de 1990 para as demais décadas 

de 2000. 

 

Tabela 5 - Mortalidade pós-natal dos pacientes com diagnóstico ecocardiográfico 
fetal de rabdomioma agrupados em 3 diferentes períodos – HC-FMUSP – 
São Paulo, 1991-2021 

Período 
Óbitos, N (%) 

Vivos, N (%) 
Perinatal Tardio 

1991 – 2000 4/14 (28.6) 1/14 (7.1) 9/14 (64.3) 

2001 – 2010 1/24 (4.2) 1/24 (4.2) 22/24 (91.7) 

2011 – 2021 2/24 (8.3) 1/24 (4.2) 21/24 (87.5) 

 

A Tabela 6 apresenta o detalhamento dos casos que evoluíram para óbito. 

Dos três casos de óbito fetal, todos apresentaram massas tumorais gigantes, 

dois deles associados à arritmia e hidropisia. Destes dois fetos com alteração de ritmo, 

um apresentou taquicardia supraventricular e o outro feto com 15 semanas 

apresentou bloqueio atrioventricular tipo 2:1. 
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Dos cinco óbitos neonatais precoces, dois deles foram submetidos à exérese do 

tumor e evoluíram com arritmia no pós-operatório. Os outros três pacientes 

apresentaram morte súbita antes da alta hospitalar. 

Dos três óbitos tardios, identificou-se como causa de óbito aos 13 dias de vida o 

acometimento hemodinâmico grave em rabdomioma gigante que impossibilitou a 

extração cirúrgica; o segundo óbito aos 6 meses de vida foi por morte súbita em casa, 

com hipótese diagnóstica de arritmia; e o terceiro óbito ocorreu aos 16 anos de idade 

devido às consequências debilitantes graves da esclerose tuberosa por acometimento 

neurológico, internações recorrentes e evolução para sepse. 
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Tabela 6 - Descrição dos casos de rabdomioma cardíaco fetal que evoluíram para óbito – HC-FMUSP – São Paulo, 1991-2021 

Casos IG-Dx IG-parto Tumor  20mm Arritmia Hidropisia Causa do Óbito Tipo de óbito 

1 35 35 N S N Arritmia ONNP 

2 25 28 S S S Arritmia OF 

3 39 38 S N N Cirurgia/Arritmia ONNP 

4 33 34 S S N MS OT 

5 33 37 N N S Cirurgia ONNP 

6 32 39 S N N MS ONNP 

7 13 15 N* S S Arritmia OF 

8 34 38 N N N Sepse OT 

9 28 33 S N S Hidropisia OF 

10 34 36 S N S IC OT 

11 36 38 N N S MS ONNP 

N = não; S = sim; IG-DX = idade gestacional do diagnóstico de tumor; IG-parto = idade gestacional do parto; ONNP = óbito neonatal precoce; 
OF = óbito fetal; OT = óbito tardio; IC = insuficiência cardíaca; MS = morte súbita; 
* tumor gigante em feto com idade gestacional precoce 
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5.5 Características ecocardiográficas e clínicas 

 

A associação entre as características do tumor (tamanho e o número de tumores) 

em relação à presença de hidropisia ou de alterações hemodinâmicas é apresentada 

na Tabela 7. Não houve associação entre estas características e presença de 

hidropisia ou de alterações hemodinâmicas.  

 

Tabela 7 - Associação do tamanho e do número de rabdomiomas em relação à 
presença de hidropisia fetal ou de alterações hemodinâmicas – HC-
FMUSP – São Paulo, 1991-2021 

Rabdomioma 
Características 

Hidropisia 
p* 

Alterações hemodinâmicas 
p* 

Sim Não Obstrução Disfunção Arritmia 

Tamanho 

<20mm 4/54 (44,4) 26/54 (57,8) 
0.48 

2/24 (50,0) 4/24 (50,0) 7/24 (58,3) 
1,00 

20mm 5/54 (55,6) 19/54 (42,2) 2/24 (50,0) 4/24 (50,0) 5/24 (41,7) 

Número de Tumores 

Único 2/61 (28.6) 12/61 (22.2) 
  0.65 

0 4/25 (40) 1/25 (9.1) 
0.67 

Múltiplos 5/61 (71.4) 42/61 (77.8) 4/25 (100) 6/25 (60) 10/25 (90.9) 

*Teste Exato de Fisher 

 

5.6 Resultados perinatais e pós-natais 

 

Os resultados da avaliação da influência das características do tumor (tamanho 

do tumor e número de tumores) nos resultados perinatais e pós-natais estão 

demonstrados na Tabela 8. Não foi observada associação entre estas características 

do tumor, e os resultados perinatais e pós-natais. 
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Tabela 8 - Associação das características dos rabdomiomas com os resultados perinatais e pós-natais – HC-FMUSP – São Paulo, 
1991-2021 

Resultados, N (%) 

Características 
do Tumor 

Óbito 
perinatal                        

N= 7 
p* 

Alta hospitalar 
vivo                               

N= 52 
p* 

Óbito Total               
N= 11 

p* 
Cirurgia                

N= 9  
p* 

Esclerose 
tuberosa                    

N 32 
p* 

Morbidade 
N= 50 

p* 

Tamanho  

< 20mm 3/7 (42,9) 
0.68 

26/46 (56,5) 
0.68 

5/11 (45,5) 
0,51 

5/9 (55,6) 
1,00 

15/25 (60,0) 
1,00 

23/42 (54,8) 
1,00 

 20mm 4/7 (57,1) 20/46 (43,5) 6/11 (54,5) 4/9 (44,4) 10/25 (40,0) 19/42 (45,2) 

Número 

Único 0 
0.32 

13/52 (25.0) 
0.32 

1/9 (11.1) 
0.67 

2/9 (22.2) 
1.00 

8/32 (25) 
1.00 

11/50 (22) 
0,38 

Múltiplo 6/6 (100) 39/52 (75.0) 8/9 (88.9) 7/9 (77.8) 24/32 (75) 39/50 (78) 

O denominador indica o número de casos em que foram obtidas informações referentes à variável; Morbidade = necessidade de UTI, necessidade de tratamento 
medicamentoso, necessidade de cirurgia pós-natal, diagnóstico de esclerose tuberosa.  
* Teste Exato de Fisher. 
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A Tabela 9 apresenta a associação da presença de manifestações clínicas 

(repercussões hemodinâmicas ou hidropisia) com os resultados perinatais e pós-

natais. A presença de hidropisia fetal apresentou associação estatística significativa 

com o óbito, em especial, os óbitos fetais e neonatais precoces, porém não apresentou 

associação significativa com a morbidade. 
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Tabela 9 - Associação entre a as manifestações clínicas dos rabdomiomas e os resultados perinatais e pós-natais – HC-FMUSP – 
São Paulo, 1991-2021 

Resultados, N (%) 

Manifestações 
Clínicas 

Óbito perinatal           
N= 7 

p* 
Alta hospitalar 

vivo N= 52 
p* 

Óbito Total                 
N= 11 

p* 
Cirurgia               

N= 9  
p* 

Esclerose 
tuberosa       

N= 32 
p* 

Morbidade       
N= 50 

p* 

Repercussões hemodinâmicas, N= 27/63          (42.9%)  

Não 2 (25) 
  0.05 

34 (65.4) 
0.006 

2 (18,2) 
0.006 

3 (33.3) 
0.29 

21 (65,6) 
0.73 

28 (56) 
0.74 

Sim 6 (75) 18 (34.6) 9 (81,8) 6 (66.7) 11 (34.4) 22 (44) 

Hidropisia, N= 9/63 (14.3%) 

Não 3 (37.5) 
< 0.001 

49 (94.2) 
0.10 

5 (45,5) 
< 0.001 

6 (66.7) 
0.15 

30 (93.8) 
1.00 

45 (90) 
0.03 

Sim 5 (63.5) 3 (5.8) 6 (54,5) 3 (33.3) 2 (6.2) 5 (10) 

Morbidade = necessidade de UTI, necessidade de tratamento medicamentoso, necessidade de cirurgia pós-natal, diagnóstico de esclerose tuberosa. 
*Teste Exato de Fisher 
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5.7 Descrição das outras formas de tumor cardíaco 

 

5.7.1 Fibroma 

 

Seis casos de fibroma foram confirmados, dois destes evoluíram para óbito. Em 

ambos os casos, o tumor era grande, localizado na parede posterior do ventrículo 

esquerdo. O primeiro faleceu com 1 ano de vida aguardando transplante cardíaco e o 

segundo evoluiu para óbito com 3 dias de vida antes da alta hospitalar. Os outros 4 

casos estão vivos, não realizaram cirurgia e continuam em seguimento clínico. 

 

5.7.2 Teratoma 

 

Dos quatro casos de teratoma, três evoluíram para óbito, dois fetais e um 

neonatal. Todos apresentavam derrame pericárdico importante e hidropisia fetal, 

sendo um deles submetido à punção do derrame, que provocou expansão da massa 

tumoral, e óbito dois dias após o procedimento, com 25 semanas de gestação. Um 

paciente encontra-se vivo e assintomático após exérese do tumor. 

 

5.7.3 Hemangioma 

 

O único caso de hemangioma foi diagnosticado com 24 semanas de gestação, 

nasceu com 38 semanas em hospital referência em cirurgia cardíaca infantil. Era um 

tumor vascular localizado no átrio direito, nutrido por uma fístula proveniente da artéria 

coronária esquerda (Figura 8). Está bem, em seguimento contínuo com cardiologista 

pediátrico, sem medicações.  
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Figura 8 - Hemangioma no átrio direito nutrido por uma fistula proveniente da artéria 
coronária esquerda 

 
Fonte: Foto cedida pela Dra. Lilian Maria Lopes, Ecokid. 
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6 DISCUSSÃO 

 

Embora os tumores cardíacos sejam raros, o número de casos detectados vem 

aumentando significativamente durante as últimas décadas, não só devido à melhora 

do nível de rastreamento pelo ultrassom, mas também pelas melhorias técnicas dos 

equipamentos de imagem11-14. 

Devido ao número muito pequeno de casos com outros tipos de tumor cardíaco, 

a análise estatística contemplou apenas os casos de rabdomiomas. Os principais 

achados do presente estudo envolvendo a casuística de rabdomiomas cardíacos 

fetais foram: o rabdomioma é o tipo mais frequente (85%) de tumor cardíaco, 

apresenta alta morbidade (79,3%) e mortalidade geral relevante (17,4%), sendo a 

presença de hidropisia fetal preditiva de óbito. 

Diante dos resultados sobre características de parto e do recém-nascido, pode-

se concluir que a presença de tumores cardíacos, com ou sem acometimento 

hemodinâmico significativo, não é fator de risco para restrição de crescimento 

intrauterino, tampouco para a prematuridade. 

Embora a maioria dos tumores cardíacos fetais seja rabdomioma, considerado 

histologicamente benigno, sua morbidade reside no fato de ser associado à esclerose 

tuberosa, doença profundamente debilitante, responsável por causar convulsões em 

80% dos pacientes (incluindo espasmos infantis em, aproximadamente, 1/3) e atraso 

no desenvolvimento (incluindo espectro autista distúrbios) em mais de 60% dos 

casos18. Embora em nossa série a associação entre rabdomioma cardíaco e esclerose 

tuberosa tenha sida de 72,7%, semelhante aos resultados previamente descritos8-12,18, 

reconhecemos que este número poderia ser maior se tivéssemos tido acesso aos 

métodos de diagnóstico genético por meio da análise de DNA para os genes TSC1 e 

TSC222,23,46,47. Por limitações técnicas e econômicas, apenas 4 casos de nossa série 

foram confirmados geneticamente. 

O uso de mTOR nos casos de rabdomiomas com acometimento hemodinâmico 

já é uma realidade30-39, com excelentes resultados não somente na redução das 

dimensões do tumor, mostra-se útil também no controle de sintomas neurológicos 

debilitantes da esclerose tuberosa. 

A grande maioria dos casos necessitou de internação em UTI neonatal e 

permaneceu internada por volta de 10 dias até a alta hospitalar. Isto demonstra que o 

cuidado com o recém-nascido é intensivo desde o início, e, por mais que seja uma 
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doença grave, é possível a desospitalização breve naqueles pacientes com poucas 

manifestações clínicas. 

A taxa de mortalidade geral de 17,4% e a hidropisia fetal foi preditiva de óbito. 

Interessante foi a observação da melhora da taxa de sobrevida pós-natal nas últimas 

décadas, que subiu de 64,3% entre 1991 e 2000 para 91,7% entre 2001 e 2010 e para 

87,5% entre 2011 e 2021. Parte desse aumento pode ser atribuído aos avanços no 

manejo e tratamento dos tumores cardíacos no período perinatal e em longo prazo.  

Apesar de alguns estudos associarem a presença de arritmia e massas tumorais 

grandes como fatores de mau prognóstico4,8, no presente estudo, esses fatores 

isolados não contribuíram para a piora do prognóstico. Essa divergência em relação 

aos demais estudos pode estar relacionada ao número de tumores de grandes 

dimensões nas diferentes séries. Em nossa casuística, a maioria dos casos era de 

tumores com pequenas dimensões e com diagnóstico mais tardio em relação as 

outras séries da literatura. Fato que também pode explicar o nosso achado de não 

associação entre o tamanho de tumores e a hidropisia fetal e alterações 

hemodinâmicas. Além disso, observamos que, isoladamente, esses fatores não 

contribuíram para a piora do prognóstico, mas sim quando evoluíram para um quadro 

de insuficiência cardíaca fetal grave, em sua maior expressão representada pela 

hidropisia fetal. 

A morte súbita ocorreu em 3 casos dos 11 óbitos em nossa amostra. Segundo a 

última diretriz de arritmias em crianças da Sociedade Brasileira de Arritmias 

Cardíacas48, a morte súbita ocorre em 1,1/1000 crianças por ano com taquicardia 

supraventricular e coração estruturalmente normal. Este número sobe para 25 em 

1000 pacientes por ano quando há cardiopatia congênita estrutural associada. Assim, 

é de extrema importância a vigilância de arritmias cardíacas nos pacientes com 

rabdomiomas cardíacos após o nascimento. 

Em um dos casos de óbito, o diagnóstico de rabdomioma foi realizado com 13 

semanas de gestação. Este feto apresentava bloqueio atrioventricular 2:1 e histórico 

familiar de um parente de primeiro grau portador de esclerose tuberosa 

oligossintomática (irmã). Este histórico confirmou a presença de uma doença genética 

familiar grave que, embora com expressividade variável, apresentou alto grau de 

penetrância, impactando no planejamento de futuras gestações. 
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O presente estudo traz contribuições importantes para o aconselhamento das 

famílias e para o acompanhamento pré-natal com as informações de fatores 

prognósticos frente a esses tumores. A frequente presença do acometimento 

neurológico, em suas diferentes formas de apresentação, assim como as arritmias 

cardíacas, são manifestações clínicas que devem sempre ser monitoradas após o 

nascimento.  

O ponto forte deste estudo é o número relevante de pacientes com seguimento 

tardio, assim como, a ausência de interrupção da gestação quando se compara com 

a maioria das publicações, o que faz com que este estudo se aproxime da história 

natural da doença. 

Como ponto fraco, o estudo contempla um número ainda pequeno de casos para 

a análise mais elaborada em alguns aspectos, como a associação das características 

ecocardiográficas do tumor com os resultados e a análise de sobrevida. Entretanto, 

esses fatores não limitaram as conclusões obtidas. 
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7 CONCLUSÕES 

 

O presente estudo permitiu as seguintes conclusões: 

 

• Os rabdomiomas apresentam uma alta morbidade e moderada mortalidade; 

• A presença de hidropisia fetal apresentou influência significativa na 

mortalidade perinatal e pós-natal. 
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ANEXOS 

 

ANEXO A - Parecer Consubstanciado do Comitê em Ética e Pesquisa - HC-FMUSP 

– São Paulo, 1991-2020 
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ANEXO B - Ficha de coleta de dados – HC – FMUSP – São Paulo, 1991 – 2020 

Nome: Data: 

Ecokid ( ) _________________       HC (  ) 

__________________ 

Idade: 

 

Indicação exame: 

Resultado ultrassom:( ) normal          (   ) alterado          

Histórico familiar: 

Ecocardiograma 

Idade gestacional: 

Tipo de tumor: 

Quantidade de tumores:     (  ) único           (  ) múltiplos 

Tamanho do tumor: 

Localização do tumor: 

Repercussão hemodinâmica: (  )sim     (   ) não 

Qual? 

Parto: 

IG: 

Tipo:   (  )vaginal       (  ) cesárea 

Apgar:  

Peso:  

Tempo de internação: UTI: 

Data alta hospitalar 

Óbito:   (   )   sim      (     ) não    

Obs.: 
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ANEXO C - Ficha de acompanhamento - HC-FMUSP – São Paulo, 1991-2020 

 

Paciente: _________________________________________________________________ 

Em __/__/____ vocêê fez acompanhamento no Departamento de Obstetrícia do Hospital das 

Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo porque foi visto que seu 

bebê tinha um tumor no coração. Como isso é muito raro, seria importante que pudéssemos 

saber como estão estas crianças e assim estudar formas de ajudar outras pessoas com o 

mesmo problema 

Estamos ligando para todas as mães de bebês com este problema para saber como seus 

filhos estão.  

Caso a senhora esteja de acordo, faremos algumas perguntas que irão durar no máximo 5 

mínutos. É importante que a senhora saiba que não revelaremos seu nome ou do bebê de 

forma alguma. Somente vamos coletar estas informações para a pesquisa. 

A senhora poderia conversar conosco? 

( ) Sim 

( ) Não. Por que?  

_________________________________________________________________________ 

- Qual é a idade atual do seu filho? 

_________________________________________________________________________ 

- Seu filho está bem de saúde? 

_________________________________________________________________________ 

- Faz acompanhamento com algum médico? Qual especialidade? 

_________________________________________________________________________ 

- Precisou usar alguma medicação? 

_________________________________________________________________________ 

- Precisou ficar internado? 

_________________________________________________________________________ 

- Fez algum procedimento cirúrgico? 

_________________________________________________________________________ 

- Teve crises convulsivas? 

_________________________________________________________________________ 


