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INTRODUÇÃO

Atransfusão intrauterina (TIU) constitui a principal
opção terapêutica nos casos de anemia fetal grave

associada a aloimunização Rh, entre as 18 e as 35 se-
manas de gestação1.
A técnica descrita pela primeira vez por Liley em

1963 consistia na transfusão intraperitoneal de Glóbu-
los Rubros (GR) guiada por radiografia: após instilação
de um contraste radiopaco por amniocentese, o con-
traste era concentrado no trato gastro-intestinal fetal,
proporcionando uma orientação radiográfica para a 
colocação de uma agulha intraperitoneal para transfu-
são2. Em 1977, foi publicado, pela primeira vez, o uso
da ecografia em tempo real para introdução da agulha
intraperitoneal3. A transfusão intraperitoneal foi usada
no tratamento da anemia fetal até 1981, altura em que
Rodeck et al descreveu a primeira transfusão intravas-
cular guiada por fetoscopia4. Em 1982, Bang et al des-
creveram a primeira transfusão ecoguiada através da
veia umbilical5. Desde essa altura vários autores pu-
blicaram os seus resultados com a técnica de transfu-
são intravascular ecoguiada, que estão resumidos no
Quadro I.
A indicação mais frequente para a TIU é a anemia

fetal moderada a grave associada à aloimunização Rh,

idealmente antes do desenvolvimento de hidrópsia1,6-8.
A transfusão deve ser realizada quando o nível de he-
moglobina fetal é de 4-6 desvios padrão (SD) abaixo
da média para a idade gestacional1. Desde os trabalhos
de Nicolaides et al em 1988 que os valores de referên-
cia da hemoglobina fetal estão disponíveis na literatu-
ra: a concentração de hemoglobina fetal aumenta li-
nearmente desde um valor médio de 11g/dl às 18 se-
manas, até 14,5 g/dl às 40 semanas, sendo 1SD cerca de
1g/dl9. Outras indicações para esta técnica são: a ane-
mia fetal secundária a infecção por parvovírus B1910,
hemorragia feto-materna11, corangioma placentário12 e
complicação hemorrágica após tratamento laser nos 
casos de síndrome de transfusão feto-fetal (STFF)13. 
O acesso intravenoso foi também usado no tratamen-
to da trombocitopenia aloimune grave através de trans-
fusão de plaquetas, embora com valor terapêutico limi-
tado14.

OBJECTIVO E MÉTODOS

O objectivo deste trabalho é rever as diversas técnicas
de transfusão intrauterina, com especial relevo para os
detalhes técnicos do procedimento, complicações e des-
fecho a curto e longo prazo. Para isso foi realizada uma
pesquisa na Pubmed com a seguinte equação: “Blood
Transfusion, Intrauterine”[Mesh] AND (indications OR
adverse effects OR techniques OR complications OR me -
thods OR mortality OR utilization). A pesquisa foi li-
mitada a artigos de revisão, meta-análises, estudos ran-
domizados controlados e casos clínicos, publicados nas
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línguas portuguesa, inglesa ou francesa, sem limite de
data de publicação. Foram obtidos 155 artigos. Foram
selecionados 52 artigos, pela leitura do título e do re-
sumo, que correspondiam ao objectivo desta mono-
grafia, bem como outros artigos a partir das referências
bibliográficas dos artigos selecionados.

TÉCNICAS DE TRANSFUSÃO INTRAUTERINA

As técnicas de transfusão intrauterina descritas na li-
teratura consistem nas seguintes: transfusão intraperi-
toneal, intravascular por cordocentese, intravascular
com acesso através da porção intrahepática da veia um-
bilical, intracardíaca por cardiocentese e técnicas com-
binadas (intravascular seguida de transfusão intraperi-
toneal)1.

Transfusão intraperitoneal
Esta técnica consiste na colocação dos eritrócitos na
cavidade peritoneal, com consequente absorção das cé-
lulas pelo sistema linfático fetal1. Embora este método
resulte numa restauração mais lenta da hemoglobina
fetal quando comparado com a via intravascular, pode
ter indicação nos casos de doença hemolítica grave de
início precoce que requerem transfusão antes das 18-
20 semanas de gestação, quando o acesso venoso é li-
mitado pelo menor diâmetro da veia umbilical15. Bow-
man et al16estimaram o volume apropriado para a trans-

fusão intraperitoneal segundo a fórmula seguinte:

Volume de sangue a transfundir (ml) = (IG – 20) x10

Sendo que a idade gestacional (IG) é considerada
em semanas e o volume de sangue a transfundir em mi-
lilitros (ml). Alguns centros continuam a utilizar a
transfusão intraperitoneal, mas em associação com a
transfusão intravascular8,17. O uso desta técnica combi-
nada, para além de permitir a obtenção de um hema-
tócrito (Ht) mais estável devido à reserva extravascular
de hemoglobina fetal, aumenta o intervalo de tempo
entre as transfusões, resultando num menor declínio
diário do hematócrito quando comparado com a trans-
fusão intravascular. Desvantagens associadas a esta téc-
nica são a necessidade de duas punções, maior morosi-
dade do procedimento e também a impossibilidade de
determinação do hematócrito fetal antes e depois da
transfusão.

Transfusão intravascular
O acesso vascular para a transfusão pode realizar-se de
3 maneiras: por cordocentese, usando como via de aces-
so a porção intrahepática da veia umbilical ou por car-
diocentese. Não existem ensaios clínicos randomiza-
dos que comparem a eficácia e segurança dos 3 méto-
dos18. Geralmente o método utilizado é escolhido pelo
operador, dependendo da posição fetal, da localização
da placenta e da sua preferência pessoal1.
Como em qualquer outro procedimento ecoguiado,

QUADRO I: QUADRO RESUMO DOS PRINCIPAIS ESTUDOS QUE UTILIZARAM A TÉCNICA INTRAVASCULAR ISOLADA OU
ASSOCIADA A TRANSFUSÃO INTRAPERITONEAL

Ano Autores Técnica de transfusão Nº de casos Total sobreviventes
1982 Bang et al5 Intravascular 1 1
1985 De Crespigny et al41 Intravascular 4 3
1986 Nicolaides et al42 Intravascular 18 17 (94%)

Berkowitz et al43 Intravascular 8 6
1988 Orsini et al44 Intravascular 15 10 (66%)

Grannum et al45 Intravascular 26 21 (81%)
Barss et al46 Intravascular–intraperitoneal 13 11 (85%)

1989 Ronkin et al47 Intravascular 8 8
Poissonnier et al48 Intravascular 107 84 (79%)
Pattinson et al49 Intravascular 20 18 (90%)
Nicolini  et al50 Intravascular–intraperitoneal 30 25 (83%)

1990 Harman et al51 Intravascular 44 40 (91%)
1991 Weiner et al52 Intravascular 48 46 (96%)
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o operador deve ser experiente em ecografia e ser do-
tado de excelente coordenação manual. Na maioria dos
centros, o procedimento é realizado em equipa, em que
um dos elementos (o operador) usa a técnica de «mão-
-livre» para aceder à veia umbilical, um segundo ele-
mento é responsável pela administração da medicação
e organização das colheitas, seringas e sistema e um
terceiro elemento cuja função é organizar localmente
ou directamente com o laboratório os testes a realizar,
a determinação do hematócrito e o cálculo do volume
a transfundir. O procedimento, incluindo todos os pre-
parativos, tem uma duração média de 40 a 60 minutos
e pode realizar-se em ambulatório, sob anestesia local1.

ORGANIZAÇÃO DO MATERIAL

A utilização de um circuito fechado para transfusão
com uma torneira de 3 vias (Figura 1) permite a trans-
fusão de quantidades exactas de GR sem ter de desco-
nectar o tubo da agulha durante todo o procedimento
e evitando a injecção de bolhas de ar19. Embora seja
útil minimizar o diâmetro da agulha, se muito fina po-
derá ser demasiado flexível para permitir o controlo da
ponta da agulha em profundidades de 9 a 15 cm. Para
além disso, a transfusão de concentrados de GR em
agulhas de diâmetro estreito é lenta, pode causar he-
mólise e predispõe à formação de pequenos coágulos.
Recomenda-se o uso de agulhas 21-22 gauge até às 24
semanas e 20-gauge após esta idade gestacional19. O
comprimento da agulha depende da distância entre o
abdó men materno e a zona alvo. Isto pode ser medido
direc tamente por ecografia, tendo o cuidado para não
encurtar artificialmente esta distância, ao exercer de-
masiada pressão na sonda. É prudente usar uma agu-
lha 2 cm mais longa que a distância inicialmente cal-
culada19.

ESCOLHA DO LOCAL PARA TRANSFUSÃO

A cordocentese a nível da inserção placentária do cor-
dão ou na porção intrahepática da veia umbilical são as
técnicas de acesso vascular mais utilizadas1. A correc-
ta localização e visualização adequada do local da in-
serção do cordão na placenta são obrigatórias para rea-
lizar a transfusão intrauterina por cordocentese e isto
deve ser feito antes de qualquer medicação adminis-
trada, pois tanto o feto como a grávida poderão ter que
ser manipulados consideravelmente para maximizar a
exposição do local de acesso ao cordão19. Na ausência
de oligoâmnios, é extremamente difícil a punção de
um vaso na ansa média do cordão, pois este «flutua» à
frente da ponta da agulha. No entanto, o movimento é

restrito quando a punção é realizada 1 a 2 cm da in-
serção placentária do cordão. A punção do segmento
médio do cordão umbilical está associado a um risco
2,5 vezes maior quando comparado com a punção do
cordão na sua inserção na placenta20. Existe o risco de
laceração do cordão durante os movimentos fetais e
consequente «jacto» de uma quantidade variável e não
quantificável de sangue para a cavidade amniótica, após
a remoção da agulha no final do procedimento1. A
punção da artéria umbilical está também associada a
um risco aumentado resultante de vasoespasmo e bra-
dicardia fetal1.
As placentas anteriores são de abordagem mais fá-

cil, pois é possível o acesso à inserção do cordão umbi-
lical sem que para isso seja necessária a entrada na ca-
vidade amniótica (Figura 2), minimizando o risco dos
movimentos fetais deslocarem a ponta da agulha. A lo-
calização do cordão nestes casos é fácil, a não ser que
o feto esteja «encostado» à placenta19. Nestes casos po-
derá realizar-se a manipulação do feto ou mudar a po-
sição da grávida para decúbito lateral. O objectivo é
conseguir a visualização da saída da veia umbilical (que
estará orientado para a direita ou esquerda do opera-
dor) e conseguir que esta esteja no trajecto da agulha,
estabelecendo um ângulo entre a sonda e a agulha de
cerca de 30-35º (Figura 2) e assim obter acesso ao vaso,
sem perfurar a parede do mesmo a partir da cavidade

FIGURA 1. Sistema fechado de transfusão intrauterina com uma
torneira de 3 vias, o qual permite dosear o volume transfundido,
sem ter de desconectar o tubo da agulha durante todo o 
procedimento.
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amniótica. Para isso poderá ter que se abordar o cor-
dão e a placenta, estando o operador à direita ou à es-
querda da grávida, conforme o trajecto de saída da veia
umbilical. Quando o cordão se insere na porção late-
ral da placenta, é frequentemente mais fácil colocar a
grávida em decúbito lateral, para aceder ao cordão pela
base da placenta19.
Quando a placenta é posterior, a inserção do cordão

pode estar totalmente obscurecida pelo feto. Perante
isto, o feto pode ser manipulado e a mãe colocada em
decúbito lateral para localizar a inserção do cordão.
Para além do difícil acesso à raiz do cordão, a distân-
cia desta ao abdómen materno poder ser significativa.
Nalguns casos de inserção central do cordão, este pode
ser virtualmente inacessível. Nestas circunstâncias, o
operador pode escolher entre realizar o procedimento
a nível da inserção do cordão na parede abdominal ou
na porção intrahepática da veia umbilical. Uma tercei-
ra possibilidade pode ser a realização de transfusão por
via intraperitoneal, que constitui uma boa alternativa
em casos sem hidrópsia significativa19.
A transfusão através da porção intrahepática da veia

umbilical pode ser uma opção em casos de abordagem
difícil do cordão, pois esta técnica minimiza a perda
sanguínea já que, em caso de hemorragia, as células po-
dem ser reabsorvidas pela cavidade peritoneal21. No en-
tanto para reduzir os riscos decorrentes dos movimen-
tos fetais, dor e stress fetal, alguns autores sugerem in-
duzir paralisia fetal com fentanyl ou pancurónio admi-
nistrado pela veia intrahepática1,22.
A cardiocentese fetal pode ser uma opção para 

obter acesso intravascular quando outros métodos fa-
lham ou a sua realização é impossível. No entanto, o

benefício esperado tem que ser claramente superior ao
elevado risco associado ao procedimento, dado com-
plicar-se frequentemente por tamponamento cardíaco,
hemopericárdio, arritmias e assistolia23. Se o feto tiver
atingido uma idade gestacional viável, o procedimen-
to deverá ser realizado no bloco operatório, na even-
tualidade de ter de proceder a uma cesariana de emer-
gência. Deverá ser considerada também a hipótese de
induzir paralisia fetal, para obviar os riscos decorren-
tes dos movimentos fetais. O operador começará por
identificar o ventrículo direito, pois a utilização desta
câmara cardíaca reduz o risco de lesão do sistema de
condução AV. Se possível, deverá ser utilizada uma
agulha de calibre 22 de forma a limitar o tamanho do
local da punção. Após introdução no líquido amnióti-
co, a agulha deverá ser direccionada para o ventrículo
direito, evitando a punção do septo interventricular ou
lesão das válvulas auriculoventriculares. As aurículas
devem ser também evitadas, uma vez que as suas pare-
des são muito finas, de forma a reduzir o risco de he-
morragia e o desenvolvimento de hemopericárdio (Fi-
gura 3)24. Após completar a transfusão, a ponta da agu-
lha deverá ser recuada até ao pericárdio, para proceder
à aspiração do hemopericardio, evitando assim o tam-
ponamento. Em 1988, Westgren et al24, descreveram a
utilização desta técnica em grávidas com isoimuniza-
ção Rh grave, onde outros métodos de acesso intra-
vascular foram tecnicamente impossíveis. Foram re-
gistadas 5 complicações relacionadas com o procedi-
mento em 3 dos 6 fetos: 3 casos de bradicardia grave e
assistolia, reversível com injecção de adrenalina intra-
cardíaca, sendo os restantes 2 casos consequência de
lesão da aurícula direita, com 1 caso de hemopericár-
dio e 1 caso de bradicardia grave. Em dois casos ocor-
reu morte fetal 3 a 6 horas após a transfusão intracar-
díaca.

PRÉ-MEDICAÇÃO

O objectivo da medicação antes do procedimento in-
vasivo é minimizar o desconforto da grávida, reduzir a
actividade fetal e prevenir a infecção. Tem sido usado
por alguns autores a combinação de petidina, meto-
clopramida, diazepam (5 a 10mg) e cefazolina (1g) e.v
15 minutos antes do procedimento19. O uso de tocóli-
se não é consensual. Também os movimentos fetais po-
derão associar-se a complicações da transfusão, cau-
sando mudanças da posição da agulha, hematomas ou
mesmo rotura de vasos1. Em 1992, um estudo de-
monstrou que a utilização de vecuronium seria mais
apropriada na indução da paralisia fetal, em compara-

FIGURA 2. Cordocentese, com abordagem transplacentária: 
observa-se a agulha que acompanha o trajecto de saída da veia
umbilical na inserção placentária do cordão, para obter acesso ao
vaso, sem perfurar a parede do mesmo ou entrar na cavidade 
amniótica.
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ção com o pancuronium, pela menor duração de acção
e pelos escassos efeitos hemodinâmicos associados25.
A utilização de uma dose única de 0,1 mg/kg de esti-
mativa de peso fetal produz a cessação quase imediata
dos movimentos fetais, assegurando a paralisia duran-
te pelo menos 1 a 2 horas6. Não há registo de efeitos
adversos neonatais com esta prática.

COLHEITAS E CÁLCULO DO VOLUME A TRANSFUNDIR

Na grande maioria dos casos, a indicação para a trans-
fusão fetal é a aloimunização anti-D, estando por isso
indicada a determinação do grupo de sangue fetal, es-
tado antigénico e hematócritos pré e pós transfusão.
Para isso, após a agulha se encontrar devidamente lo-
calizada no vaso alvo e visível sob controlo ecográfico,
colhe-se 1 ml de sangue fetal para seringa hepariniza-
da (as seringas mais úteis são as de 1 ml por ser exer-
cida menor pressão de aspiração). A determinação do
Ht deve ser realizada num local próximo ao do proce-
dimento, para diminuir o tempo de transporte e co-
municação de resultados. O ideal será ter um aparelho
de gasometria na própria sala de procedimentos. Para
cálculo do Ht final, deverão ser injectados 2 ml de soro
fisiológico pela agulha para remover quaisquer GR
concentrados existentes na mesma, retirado 1ml ini-
cial que será descartado e novamente 1 ml de sangue
para ser analisado. O volume sanguíneo a ser trans-
fundido é calculado a partir do hematócrito fetal, he-
matócrito do dador e do volume sanguíneo fetopla-
centário26. O cálculo do volume fetoplacentário pode
ser feito pela fórmula Mandelbrot:

Volume fetoplacentário (ml) = estimativa de peso fetal (g)
X 0.14

O volume a ser transfundido pode ser calculado se-
gundo a fórmula:

Volume transfusão = Volume fetoplacentário x (Ht Final
– Ht Initial) / Ht Dador

O cálculo pode ser computorizado, simples e rápi-
do, obviando a necessidade de amostras repetidas26. É
ainda importante que o Ht do dador seja o mais ele-
vado possível (≥ 75%) para reduzir o risco de hipervo-
lemia7. O volume total para qualquer transfusão in-
trauterina varia geralmente entre 20 a 120 ml. A maio-
ria das transfusões demora cerca de 20 a 60 minutos,
sendo a perfusão de aproximadamente 5ml/Kg por mi-
nuto, mas pode ser aumentada em situações de he-
morragia aguda27. O correcto posicionamento da agu-
lha pode ser aferido a partir da monitorização visual

contínua da «turbulência» do fluxo na veia umbilical.
A ausência deste parâmetro alerta para o mau posicio-
namento da agulha, acarretando, pelo menos tempo-
rariamente, a interrupção da transfusão. A frequência
cardíaca é monitorizada durante todo o procedimen-
to dirigindo intermitentemente a sonda em direcção
ao coração fetal ou a uma artéria fetal. O Ht alvo no fi-
nal da transfusão varia entre diferentes centros. Quan-
do é realizada apenas uma transfusão intravascular, um
Ht final de 60% é geralmente o objectivo. A utilização
da terapêutica combinada intravascular e intraperito-
neal visa geralmente um Ht final de 40%6. Após ter-
minar a transfusão e realizadas as colheitas necessárias,
a agulha é retirada sob controlo ecográfico. O local de
transfusão é observado para detectar hemorragia pro-
longada ou formação de hematoma do cordão. Quan-
do a hemorragia parou e a frequência cardíaca fetal é
normal, a grávida é monitorizada com Cardiotocogra-
fia e reavaliada ecograficamente duas horas após o pro-
cedimento.

FONTE DE GR PARA A TRANSFUSÃO

A principal fonte de sangue para a transfusão intrau-
terina é proveniente de um dador O negativo. O san-
gue é submetido a uma prova cruzada a fim de aferir a
sua compatibilidade com o sangue materno, é rastrea-
do para o vírus da hepatite B, citomegalovírus e HIV
e irradiado para remover os leucócitos de forma a evi-
tar a doença do enxerto versus hospedeiro. O Ht no
concentrado de GR é entre 75-85%, de forma a redu-
zir o risco de hipervolémia1,7,8. Hematócritos superio-
res a 90% não são recomendados26. O sangue materno
pode ser também uma opção1. A utilização de sangue
materno requer, para além de testes rigorosos quanto
à presença de agentes infecciosos acima descritos, uma
lavagem das células para remoção de plasma materno
que contenha anticorpos anti-D1,8.

INTERVALO DE TEMPO ENTRE AS TRANSFUSÕES

O intervalo de tempo recomendado entre as transfu-
sões é de 1 a 3 semanas, sendo determinado pelo valor
de hemoglobina (Hb) pós-transfusional, tendo em
conta que o decréscimo médio da Hb é de cerca de
0,4g/dl por dia1,6,7,28. Um declínio nos níveis de hemo-
globina de 0,3 g/dL e 0,2 g/dL por dia, para a segun-
da e terceira transfusões respectivamente, pode ser uti-
lizado para agendar a transfusão intrauterina seguin-
te28. A acuidade do PVS-ACM para predizer anemia
fetal moderada a grave é menor nos casos já tratados
com TIU. A taxa de falsos positivos é cerca de 14%
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para a 1ª transfusão, 37% para a segunda e 90% da ter-
ceira29. Em doentes com 2 TIU prévias, o único factor
preditor de anemia fetal é a estimativa do decréscimo
da Hb fetal. Se o feto estiver gravemente anémico e/ou
com hidrópsia, o hematócrito alvo será de 30%, reali-
zando uma nova transfusão uma semana depois, pois
nestes casos, a capacidade do feto se adaptar a correc-
ções agudas da anemia é menor7. A hidrópsia fetal pode
ser revertida em 65 % casos após 1 ou 2 transfusões,
sendo que nos casos graves de hidrópsia, esta é rever-
tida apenas em 39% dos casos30.

MOMENTO DO PARTO

A experiência com a transfusão intravascular permitiu a
programação do parto para idades gestacionais mais
avançadas26. A última transfusão intrauterina pode ser
realizada por volta das 35 semanas de gestação com pro-
gramação do parto às 37-38 semanas31. Os argumentos
para a realização de transfusões até idades gestacionais
mais avançadas são, por um lado, obter uma redução dos
riscos associados ao parto pré termo, mas também a van-
tagem de que a termo o recém-nascido tolera concen-
trações de bilirrubina mais elevadas sem desenvolver
Kernicterus6. No entanto, em alguns casos pode estar in-
dicada a realização de cesariana após as 32 semanas em
vez da transfusão, se a dificuldade técnica é elevada,
como, por exemplo, em situações de placenta posterior31.

Complicações
A transfusão intrauterina pode ser agora considerada
uma técnica segura. O risco de perda fetal após uma
transfusão intrauterina por cordocentese, varia, con-
forme a literatura, de 1,3 a 2,5% por procedimento1.
Van Kamp et al reportaram todas as complicações re-
lacionadas com a técnica: rotura prematura de mem-
branas (0,1%), infecção intrauterina (0,3%), cesariana
de emergência (2,0%), morte fetal (0,9%) e morte neo-
natal (0,7%)32. Neste mesmo estudo, foram detectadas
taxas de mortalidade de 5,6% quando as transfusões
eram realizadas antes das 20 semanas de gestação e de
1% quando realizadas entre as 20 e as 24 semanas. Mais
recentemente, em 2010, um estudo evidenciou uma
taxa de mortalidade de 10% quando a transfusão era
realizada antes das 22 semanas de gestação33. A relati-
va alta taxa de mortalidade deve-se, por um lado, às di-
ficuldades técnicas encontradas nesta idade gestacio-
nal, e por outro, ao facto do feto mais imaturo não ser
capaz de tolerar as alterações hemodinâmicas verifica-
das após uma transfusão.
A bradicardia fetal transitória é a complicação mais

frequente, ocorrendo em 8% dos casos1, sendo fre-
quentemente secundária à punção da artéria umbilical
e vasoespasmo local da artéria. Outra causa para bra-
dicardia refratária é a libertação de substâncias vasoac-
tivas causadas pela punção da veia umbilical ou asso-
ciada a uma subida aguda no volume sanguíneo circu-
lante e também pelo aumento da pressão na artéria
umbilical. Abrandar o ritmo transfusional ou parar a
transfusão, assim como oxigenoterapia materna, geral-
mente levam à resolução completa da bradicardia fetal.
Se estas abordagens se revelarem infrutíferas, a agulha
deverá ser removida e a grávida colocada em decúbito
lateral esquerdo. A observação de uma função normal
dos folhetos das válvulas auriculoventriculares fetais é
uma boa indicação de que o débito cardíaco está a ser
mantido apesar da frequência cardíaca baixa.
O estado fetal não tranquilizador é a complicação

mais grave, podendo resultar em morte fetal ou levar à
necessidade de cesariana emergente, com risco de as-
fixia neonatal e morte32. Complicações locais do cor-
dão umbilical, como hematomas e espasmo arterial e
hemorragia excessiva poderão obrigar a cesariana
emergente, estando esta decisão ditada pela idade ges-
tacional e pela gravidade da condição fetal de base7. A
hemorragia a partir do local de punção é mais fre-
quentemente observada após punção dos vasos do cor-
dão umbilical pela via transamniótica, na maioria das
vezes cessa em alguns minutos, noutros casos pode re-
sultar em hemorragia significativa e não quantifica-
da32. Por outro lado, a via transplacentária acarreta um
maior risco de hemorragia fetomaterna. Uma das alte-
rações metabólicas que pode ser verificada com a trans-
fusão é a sobrecarga das reservas de ferro, com deposi-
ção intrahepática, podendo associar-se a colestase e he-
patite neonatal6.

Desfecho neonatal
A sobrevivência após transfusão intra-uterina está re-
lacionada com a experiência do centro e a presença de
hidrópsia fetal. Um estudo realizado em 1996, resul-
tado de uma sinopse de 19 estudos documentou uma
sobrevivência de 84% com a transfusão intravascular
directa. A sobrevivência dos fetos que apresentavam
hidrópsia (74%) foi inferior à sobrevivência daqueles
sem hidrópsia (94%). Os fetos gravemente anémicos,
mas sem hidrópsia, no momento da transfusão, têm
uma probabilidade 5 vezes superior de sobrevivência
no período neonatal, quando comparados com os fe-
tos com hidrópsia6. Em 2001, van Kamp et al publicou
um estudo realizado com 213 fetos, onde foi demons-
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trada uma taxa sobrevivência de 92% nos fetos sem hi-
drópsia, e de 78% nos fetos com hidrópsia, sendo a taxa
de 55% nos fetos com hidrópsia grave. No grupo dos
80 fetos com hidrópsia, registou-se uma taxa de so-
brevivência de 98% naqueles cuja hidrópsia foi rever-
tida, enquanto nos que apresentavam hidrópsia persis-
tente, a taxa de sobrevivência registada foi de 39%30.
Em 2005, o mesmo autor, num estudo com 254 fetos
nos quais foram realizadas 740 transfusões, documen-
tou uma taxa de sobrevivência de 89%32.
São escassas as publicações existentes versando o

desfecho neurológico a longo prazo de crianças sub-
metidas a transfusões intrauterinas. Alguns autores não
mostraram associação entre o desfecho neurológico e
número de transfusões intrauterinas, hidrópsia fetal ou
gravidade da anemia fetal34-36. No entanto, estudos re-
centes indicaram que a lesão cerebral é possível em fe-
tos com doença hemolítica grave, apesar da transfusão
intrauterina33, 38. A patofisiologia associada às altera-
ções cerebrais fetais ainda não está esclarecida, embo-
ra possa ser consequente a circulação hiperdinâmica
causada pela anemia fetal, a hipoxia ou isquémia. Num
estudo com 16 doentes com hidrópsia que sobrevive-
ram até aos 10 anos de idade, 2 deles desenvolveram
morbilidade neurológica significativa (12,5%)39. O ris-
co de lesão cerebral não é dependente da hidrópsia,
mas sim do nível de hemoglobina, sendo o risco parti-
cularmente elevado quando o nível de hemoglobina
aquando da primeira transfusão é ≤2 g/dl38,39. Numa
série de 7 casos com hidrópsia detectados com uma
idade gestacional média de 22 ± 2,5 semanas e apre-
sentando uma concentração de Hb média de 2,3 ± 1,0 g/dL
no momento da primeira transfusão, foram descritas
anomalias cerebrais em quatro dos sete fetos38. A pa-
tofisiologia destas lesões cerebrais parece ser diversa.
Alguns casos demonstraram leucomalácia periventri-
cular, provavelmente secundária a encefalopatia hipó-
xico-isquémica por redução extrema do oxigénio no
sangue fetal. Outros casos de hemorragia cerebelosa
poderão resultar de uma correcção excessiva do hema-
tócrito em fetos anémicos e com idades gestacionais
precoces. Complicações pós-natais como a exposição
a elevados níveis de bilirrubina nas crianças que foram
afectadas pela doença hemolítica do recém-nascido, é
causa de perda auditiva sensorioneural, provavelmen-
te devido ao efeito tóxico da bilirrubina no desenvol-
vimento do 8º par craniano40.

Treino, curva de aprendizagem e certificação
A percentagem de perdas fetais em centros com expe-

riência em transfusão intrauterina é de cerca de 1,6%.
No entanto, vários autores demonstraram que a pro-
babilidade de surgirem complicações é maior quando
este procedimento é realizado por operadores inexpe-
rientes ou de forma irregular53-55. Vários autores con-
firmam uma curva de aprendizagem com um excesso
de perdas fetais nos primeiros 100 procedimentos, que
pode atingir os 12%. Muitos centros aproveitam os ca-
sos de terminação de gravidez por anomalia fetal para
capacitar operadores inexperientes na realização de
cordocentese. No entanto, esta é uma alternativa insu-
ficiente, pois não permite avaliar com certeza até que
ponto o procedimento não conduziu a perda fetal e em
alguns casos não é eticamente justificável. Alguns dos
obstáculos para o sucesso do treino e ganho de expe-
riência na realização de cordocentese e transfusão in-
trauterina são, por um lado, a escassez de casos com
indicação para cordocentese ou transfusão e por outro,
a falta de um treino sistematizado, em especial com o
recurso a um modelo médico. Um programa de treino
de prática pré-clínica num modelo médico seguido de
experiência clínica sob supervisão de operadores expe-
rientes seria recomendável. Vários autores apontam
como uma taxa de sucesso estável após os primeiros 60
procedimentos no caso de operadores inexperientes53,54.
Para indivíduos já com experiência em exames invasi-
vos, a competência individual poderá ser atingida após
30-50 transfusões intrauterinas, sendo cerca de 10 pro-
cedimentos por ano o número mínimo para manter a
competência53.

CONCLUSÃO

Desde os anos 80, a transfusão intrauterina ecoguiada,
com acesso vascular através da veia umbilical, é o mé-
todo de eleição para tratamento da anemia fetal grave.
A taxa de sobrevivência de fetos anémicos tratados com
transfusão antenatal é de 89%, com uma percentagem
de perdas fetais associadas ao procedimento de 1,6%31.
A anemia fetal pode ser suspeitada de forma não inva-
siva e com elevada acuidade através do PVS-ACM,
mas obriga sempre a confirmação por cordocentese,
com avaliação do Ht fetal. Dificuldades técnicas rela-
cionadas com o procedimento podem reduzir-se usan-
do agulhas de calibre e comprimento apropriados, se-
leção cuidadosa do local e tipo de abordagem vascular,
pré-medicação da grávida e organização do material e
equipa de trabalho. A sedação materna, uso de anti-
biótico profiláctico, a indução da maturidade pulmo-
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nar com ciclo de corticóides em idades gestacionais 
superiores a 26 semanas e a proximidade do bloco
opera tório poderão reduzir as complicações do proce -
dimen to. Um programa nacional de certificação e re-
cer tificação de operadores nos Centros de Diagnósti-
co Pré-natal bem como avaliação dos resultados e com-
plicações por Centro e operador seria útil para conhe-
cer a real actividade dos diversos centros e eventual
correcção de assimetrias.
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