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passar, num contexto agudo, pela colocação de um tubo
nasofaríngeo, embora na maioria dos casos a opção
preferencial seja a traqueostomia. A arrinia pode condi-
cionar risco de vida do recém-nascido, pelo que o par-
to deverá ocorrer, quando existir diagnóstico pré-natal,
em centro diferenciado com equipa pediátrica experien -
te em reanimação neonatal2,4,8,9.
Pela raridade desta condição não existe qualquer abor-

dagem terapêutica preconizada, sendo que os casos des -
critos geralmente adiam a cirurgia reconstrutiva para a
fase pré-escolar ou subsequente, quando o desenvolvi-
mento facial está quase completo. O aconselha mento
pré-natal do casal e uma equipa multidisciplinar são ele -
mentos chave para a melhoria do prognóstico neonatal.
Os autores pretendem apresentar um caso de arrinia

com diagnóstico pré-natal no segundo trimestre de
gravidez, com cariótipo normal.

CASO CLÍNICO

Gestante de 29 anos, multípara (G2P1), sem antece den -
tes pessoais ou obstétricos relevantes, enviada ao Centro
de Diagnóstico Pré-Natal do nosso hospital às 16 sema -
nas por ecografia do primeiro trimestre, reali zada às 14
semanas e 2 dias (comprimento craneo-caudal de 86,3
mm), com ossos do nariz ausentes. Realizou amniocen-
tese às 17 semanas e 1 dia por apresentar este marcador
ecográfico de risco aumentado para trissomia 2118 que
resultou num cariótipo normal (46, XY). Foi avaliada
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INTRODUÇÃO

Aausência completa de estruturas nasais, ou arrinia,
é uma malformação congénita extremamente rara.

Tanto quanto sabemos existem 47 casos descritos na
literatura1-6, a maioria com malformações associadas,
sendo que destes apenas três2,7,8 foram diagnosticados
no período pré-natal. As alterações morfológicas asso-
ciadas à arrinia são maioritariamente faciais, dada a
origem embrionária comum de algumas estruturas e as
implicações espaciais da ausência de uma estrutura da
linha média. Deste grupo destacam-se, pela sua maior
frequência, palato elevado arqueado (22 casos), ausên-
cia de seios perinasais (19 casos), microftalmia (12 ca-
sos), colomboma da íris (11 casos) e hipertelorismo (10
casos) (Quadro I)1-6, 9-15.  
Foram já propostos alguns sistemas de classificação

desta malformação, sendo que nenhum se impôs até à
data16. A etiologia da arrinia não está ainda estabeleci-
da, aparentando ser multifactorial. Existem três casos
descritos em que se apuraram alterações cromossómi-
cas, duas do cromossoma 99 (inversão e trissomia por
mosaico) e uma translocação equilibrada entre os cro-
mossomas 3 e 12: t(3;12)(q13.2,p11.2)17.
Os quadros clínicos neonatais mais comuns resul-

tam de obstrução da via aérea e dificuldades de alimen -
tação do recém-nascido. A abordagem da via aérea pode
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QUADRO I. ASSOCIAÇÕES A ARRINIA CONGÉNITA

Malformações faciais Ausência de seios perinasais – 19 casos
Palato elevado arqueado – 23 casos 
Fenda palatina – 8 casos 
Lábio leporino – 1 caso
Hipoplasia maxilar – 3 casos
Hipotelorismo – 3 casos 
Hipertelorismo – 11 casos
Microftalmia – 12 casos
Anoftalmia – 2 casos
Coloboma da íris – 11 casos
Proptose – 1 caso
Atrofia óptica – 2 casos
Ausência / estenose dos ductos nasolacrimais – 5 casos
Atrésia / estenose das coanas – 3 casos
Sobrancelhas fundidas na linha média – 1 caso
Orelhas com implantação baixa/ angulação posterior das orelhas – 7 casos
Fosseta pré-auricular – 2 casos
Microcefalia – 1 caso
Craneosinestose – 1 caso
Sindrome de Treacher-Collins – 3 casos

Malformações SNC Corpo caloso ausente/hipoplásico – 5 casos 
Meningocelo nasal / encefalocelo – 3 casos 
Holoprosencefalia - 1

Malformações dos membros Pé boto – 1 caso
Amputações por bridas amnióticas  – 1 caso
Membrana interdigital 3º-4º dedo – 1 caso
Clinodactilia – 1 caso

Outras anomalias Criptorquidia – 4 casos
Hipospadias – 1 caso
Micropénis – 1 caso
Hipogonadismo – 5 casos
Duplicação parcial da secção distal da vagina – 1 caso
Sulco sagrado – 2 casos
Hérnia umbilical – 1 caso
Hérnias inguinais bilaterais – 1 caso
Oligofrenia/ Convulsões – 1 caso
Epilepsia – 1 caso
Autismo – 1 caso
Escoliose – 1 caso

Alterações cromossómicas Geralmente sem alterações cromossómicas
Inversão do cromossoma 9 – 1 caso
Trissomia por mosaico do cromossoma 9 – 1 caso 
Translocação equilibrada – 1 caso: t(3;12)(q13.2,p11.2)

Sindrome de Treacher-Collins: Associação de hipoplasia dos ossos faciais (sobretudo mandíbula) com hipoplasia do complexo
zigomático, palato elevado arqueado e fendas palpebrais oblíquas para baixo; SNC – Sistema Nervoso Central
Nota: Os dados apresentados resultam de revisão da literatura de 44 dos 47 casos descritos, já que, do artigo de Sato10, que sumarizou os
36 casos apresentados até essa data, dois casos não se encontram em revistas indexadas, estando o caso restante em falta incluído na
revisão de Brusatti (2012), mas a barreira linguística impossibilitou o acesso a dados exteriores ao resumo (artigo em chinês).  



permite a aquisição de experiência suficiente para que
exista vulgarmente diagnóstico prenatal. 
O desenvolvimento das estruturas nasais decorre

entre a terceira e a oitava semanas de gestação,  ini-
ciando-se com o surgimento e elevação dos processos
frontonasais até ao dorso e ponta do nariz. A invagi-
nação subsequente dos placódios nasais (derivados da
ectoderme epidérmica) dá origem às fossas nasais, que
se estendem dorsocaudalmente para formarem a parte
nasal da cavidade oronasal. As extensões mesen-
quimatosas das margens das fossas nasais originam os
processos nasolaterais e os processos nasomediais, que
vão originar, após fusão, a ponte nasal, o septo e a
secção mediana do lábio superior (filtro). Os processos
nasolaterais determinam a formação das asas do na -
riz16,19. 
A arrinia parece derivar da disrupção da fusão nor-
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através de ecografias seriadas, com espaçamentos de cer-
ca de 2 semanas, entre as 17 e as 22 semanas, por sus-
peita crescente de arrinia, sendo que na ecografia mor-
fológica (22 semanas e 4 dias) a avaliação da face foi
claramente anómala, constatando-se a arrinia em cortes
sagitais e coronais (Figuras 1 e 2), em que o lábio supe-
rior surgiu proeminente com perfil achatado, não sendo
detectáveis tecidos moles do nariz entre o lábio supe rior
e a testa. A restante avaliação morfológica não apresen-
tou outras alterações, estando a distância inter-orbitária
externa e interna no percentil 50 para a idade gestacional
(36,8 e 13,3 mm, respectivamente).
A grávida realizou estudo com ressonância ma -

gnética fetal, cujo relatório não mencionou o nariz,
confirmando apenas a ausência de malformações cere-
brais associadas, nomeadamente holoprosencefalia,
altera ções do corpo caloso ou meningo/encefalocelo.
Após o diagnóstico pré-natal de arrinia, e dado o

prazo legal em Portugal para interrupção médica da
gravidez estar limitado às 24 semanas de gestação, a
grávida foi rapidamente encaminhada para uma con-
sulta de cirurgia pediátrica, onde lhe foram expostas as
opções terapêuticas para a situação clínica fetal, com
tratamentos desde o período neonatal. Perante o ex-
posto, o casal decidiu interromper a gestação, o que
ocorreu às 24 semanas.
Confirmou-se, após expulsão fetal, o diagnóstico

prévio de arrinia (Figuras 1 e 3), com ausência total
dos ossos próprios do nariz e restantes estruturas na-
sais, verificando-se ainda hipertelorismo, hipoplasia do
maxilar superior e palato elevado arqueado. Não se
obser varam alterações intracranianas.

DISCUSSÃO

A arrinia, como malformação congénita raríssima, não

FIGURA 1. Perfil ecográfico (plano sagital) e de estudo 
feto-patológico

FIGURA 2. Plano coronal da face fetal

FIGURA 3. Face fetal na ecografia e em estudo feto-patológico



mal dos processos nasomediais e nasolaterais mesen-
quimatosos16,19. Esta perturbação do desenvolvimento
normal tem consequências na formação de estruturas
adjacentes, pelo que é frequente a associação com ou -
tras anomalias faciais. 
Os autores, para além de apresentarem um caso raro

de arrinia, apresentam a quarta situação de diagnósti-
co prenatal, terceira no segundo trimestre, e, até onde
nos foi possível apurar, o primeiro caso descrito em
Portugal (Quadro II).
Após o estabelecimento do diagnóstico pré-natal de

arrinia, é fundamental a realização de estudo mor-
fológico detalhado para pesquisa de malformações as-
sociadas e considerar cariótipo fetal por técnicas inva-
sivas de diagnóstico. Após esta análise e consulta de
cirurgia maxilo-facial e/ou plástica, o casal pode de-
cidir informadamente sobre a prossecução da gravidez,
admi tindo que, se optar pela evolução da gestação, o
parto deverá decorrer em centro com cuidados neo -
natais diferenciados. 
A altura ideal para a realização da cirurgia recons -

trutiva dos doentes não é consensual, havendo autores
que defendem uma cirurgia precoce no período neona-
tal, antes do término do primeiro ano de vida, en-
quanto outros sustentam que a adolescência será o
período ideal para este procedimento20. No entanto, a
evolução dos casos a longo prazo não está descrita, pelo
que o prognóstico clínico de acordo com o momento
e tipo de cirurgia realizada não é conhecido, sendo
globalmente reconhecida melhoria estética e funcional
sem descrição de complicações significativas, como es-
tenose das neoestruturas constituidas.
O diagnóstico pré-natal, além de melhorar as pos-

sibilidades de sobrevivência do recém-nascido, dá aos
progenitores tempo para a preparação psicológica do
período pós-natal e permite o estabelecimento de es-
truturas de suporte familiar que facilitem a adaptação
a uma criança com necessidades especiais.
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QUADRO II. CASOS DE DIAGNÓSTICO PRÉ-NATAL DE ARRINIA DESCRITOS NA LITERATURA

IG dx Cariótipo Malformações associadas
Cusick8 2000 29 semanas - –
Majewski2 2007 22 semanas 46,XY Microftalmia unilateral
Thornburg9 2009 38 semanas 46,XX Bosma arhinia microphthalmia syndrome (incompleto)

IG dx: Idade Gestacional no diagnóstico; Bosma arhinia microphthalmia syndrome: Associação de hipoplasia nasal e ocular, malformações palatinas,
hérnias inguinais e hipogonadismo hipogonadotrófico com criptorquidia. O caso descrito foi considerado uma variante incompleta da síndrome,
já que apresentava apenas arrinia, microftalmia bilateral e palato elevado arqueado.
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