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Anencefalia fetal com cordão umbilical aderido à área 
cerebrovasculosa: relato da autópsia   

Fetal anencephaly with umbilical cord attached to cerebrovasculosa area: autopsy report
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aBStraCt 

Our aim was to report the unusual case of an anencephalic fetus that was born with the umbilical cord attached to its cephalic pole. The 
patient was a 16-year-old pregnant woman. Ultrasound evaluation at 17 weeks revealed a single fetus without cranial vault and brain 
parenchyma, compatible with anencephaly. Postnatal evaluation, through an autopsy, was consistent with this diagnosis. Moreover, it was 
observed that the umbilical cord was attached to the area cerebrovasculosa and there was the presence of a fibrous tissue, suggestive of an 
amniotic band. We have found only one similar case described in the literature.
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rESuMo 

Relatamos um caso incomum de feto com anencefalia nascido com o cordão umbilical aderido à área cerebrovasculosa. 
A gestante tinha 16 anos de idade. A avaliação pela ultrassonografia, na 17ª semana de gestação, revelou feto sem calota 
craniana e parênquima cerebral, compatível com anencefalia. A avaliação pós-natal, através da autópsia, foi concordante com 
esse diagnóstico. Ademais, notou-se que o cordão umbilical estava aderido à área cerebrovasculosa, visto que havia a presença 
de tecido fibroso, sugestivo de uma banda amniótica. Encontramos apenas um caso semelhante descrito na literatura. 

Unitermos: anencefalia; cordão umbilical; síndrome de bandas amnióticas.

rESuMEn 

Reportamos el caso poco usual de un feto anencéfalo nacido con el cordón umbilical adherido al area cerebrovasculosa. La 
embarazada tenía 16 años de edad. La ecografía de la semana 17 de gestación mostró un feto sin bóveda craneal y parénquima 
cerebral, compatible con anencefalia.  La evaluación posnatal, mediante autopsia, estaba de acuerdo a ese diagnóstico. Además, 
se ha notado que el cordón umbilical estaba adherido al area cerebrovasculosa, puesto que había presencia de tejido fibroso, 
sugestivo de banda amniótica. Encontramos solo un caso descrito en la literatura. 

Palabras clave: anencefalia; cordón umbilical; síndrome de banda amnióticas.
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Figura − Aparência pós-natal do feto, mostrando o cordão umbilical aderido ao polo 
cefálico, na área cerebrovasculosa (A-C). Junto a essas estruturas, foi identificada a 
presença de tecido fibroso (seta), o que levantou a possibilidade de banda amniótica (C)
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introDução

A anencefalia é considerada uma das malformações 
mais comuns e mais severas do sistema nervosa central(1). É 
caracterizada por uma ausência congênita da maior parte 
de cérebro, crânio e couro cabeludo devido a uma falha no 
fechamento do tubo neural cefálico. Essa falha ocorre por volta 
da quarta semana de gestação(1, 2). Sua frequência é estimada em 
1 por 1.000 recém-nascidos nos Estados Unidos(1) e entre 0,7 e 1,3 
por 1.000 recém-nascidos no Brasil(3, 4). A etiologia da anencefalia 
está associada a fatores genéticos ou ambientais, de modo isolado 
ou interativo(1). Vários genes estão relacionados com o fechamento 
do tubo neural, a maioria dos quais se associa ao metabolismo 
do ácido fólico, como o 5,10-metilenotetraidrofolato redutase 
(MTHFR). Os fatores ambientais envolvidos incluem diabetes pré-
-gestacional, deficiência de ácido fólico e exposição gestacional a 
drogas anticonvulsivantes (particularmente valproato de sódio e 
carbamazepina)(1, 3, 5).

O objetivo do nosso relato é descrever o caso raro de um feto 
anencefálico que nasceu com o cordão umbilical aderido ao polo 
cefálico.

rELato DE CaSo

Uma gestante primípara de 16 anos foi avaliada no Serviço 
de Medicina Fetal de um hospital de referência devido a uma 
ultrassonografia (USG) obstétrica sugestiva de defeito de 
fechamento do tubo neural na 16ª semana de gestação. Ela 
negou problemas médicos e o uso de fármacos (incluindo 
suplementação com ácido fólico) durante a gravidez, exceto pela 
história de epilepsia tratada com fenobarbital até dois anos antes 
da concepção. Referiu tabagismo até o terceiro mês e consumo 
ocasional de álcool durante a gestação. As sorologias pré-natais 
foram todas negativas. O parceiro era um jovem saudável de 
17 anos, não consanguíneo. História familiar positiva para 
óbito fetal com malformação cerebral da parte de sua avó. Sem 
descrição de indivíduos acometidos por defeitos do tubo neural, 
incluindo anencefalia.

Uma nova USG fetal realizada na 17ª semana revelou 
a presença de feto único com ausência de calota craniana e 
parênquima cerebral, o que era compatível com anencefalia. Nessa 
avaliação, não houve descrição de posição do cordão umbilical em 
relação ao feto. A jovem se submeteu a uma interrupção legal da 
gravidez na semana seguinte ao diagnóstico.

A anencefalia foi confirmada pela autópsia pós-natal, que 
revelou a fusão do cordão umbilical com a área cerebrovasculosa 
no polo cefálico do feto. Também identificou a presença de tecido 
fibroso aderido ao cordão umbilical e à área cerebrovasculosa, 
sugerindo banda amniótica (Figura). Não havia outras 
malformações no feto. A análise da placenta não revelou 
anormalidades.

DiSCuSSão

Nossos achados pré-natais e pós-natais foram indicativos 
de anencefalia. Nesse defeito, os ossos da face e da base do 
crânio são quase normais na forma, mas os ossos frontais, 
parietais e occipitais estão presentes apenas como fragmentos 
rudimentares. Geralmente o defeito é simétrico, com protrusão 
dos olhos, conferindo ao feto uma aparência de rã. O cérebro é 
visto como massas desorganizadas de tecido hemorrágico e fluido 
cerebrospinal com cavidades chamada área cerebrovasculosa, 
uma massa vascular de tecido neuroglial desorganizado(2). 
O tronco cerebral e o cerebelo podem estar levemente afetados 
ou não afetados nesta condição(6).
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No Brasil, a frequência de fetos anencefálicos tem decaído devido 
ao recente acesso à interrupção legal da gravidez após diagnóstico 
pré-natal. Uma vez que o defeito craniano é passível de ser detectado 
por USG, o diagnóstico de anencefalia pode ser prontamente 
estabelecido no segundo e terceiro trimestres de gestação em quase 
100% dos casos(7).

A maior parte dos defeitos do tubo neural, como anencefalia, é 
atribuída a fatores genéticos, ambientais, ou ambos. É significativo 
que esses defeitos sejam associados à epilepsia(8), condição presente 
no histórico da mãe. Em nossa revisão de literatura, encontramos um 
caso com descrição semelhante, apresentando o cordão umbilical 
aderido ao polo cefálico. Harrington et al. (1992)(9) descreveram um 
feto com acrania diagnosticado por meio de USG. A avaliação pós-
natal mostrou a presença de destruição craniana parcial secundária 
a uma banda amniótica. Essa estrutura conectava o cordão 
umbilical e uma membrana envolvendo o cérebro proeminente.

Bandas amnióticas foram propostas como causa de várias 
anomalias congênitas que podem atingir diferentes estruturas 
corporais, incluindo defeitos como os do tubo neural(10). A etiologia 
das bandas amnióticas é desconhecida. Entretanto, foi relacionada 
com uma ruptura amniótica durante o início da gestação que leva 
a aprisionamento e constrição das estruturas fetais por bandas(11). 
Também é digno de nota que a mãe de nosso feto era muito jovem e 
essa característica tem sido associada não somente a anencefalia(2), 
mas a bandas amnióticas(12). Além do mais, a associação entre 
anencefalia e bandas amnióticas, como aparentemente observado 
em nossa paciente, já foi relatada na literatura(13).

A acrania é um defeito congênito no qual os ossos chatos 

do crânio estão parcial ou completamente ausentes, com 

desenvolvimento pleno ou anormal dos hemisférios cerebrais. Por 

causa dessas características, é com frequência confundida com 

anencefalia(14). A acrania tem sido associada a vários distúrbios, 

incluindo bandas amnióticas(15). Acredita-se que acrania seja o 

resultado de uma falha de migração do tecido mesenquimal, o que 

leva à falta de desenvolvimento dos ossos dérmicos da calvária do 

crânio(16). No nosso caso, em contraste com acrania, havia destruição 

do cérebro, devido à sua exposição, que apresentou um aspecto de 

tecido hemorrágico, compatível com a área cerebrovasculosa.

Após um bebê com anencefalia, o risco de recorrência para 

um casal em gestações subsequentes é de 2% a 5%(16). Ao contrário 

da acrania e das bandas amnióticas, a maioria dos casos de 

anencefalia pode ser prevenida por suplementação adequada 

de ácido fólico(8, 17). No caso das bandas amnióticas, embora a 

etiologia não seja completamente compreendida, os defeitos são 

considerados esporádicos, isto é, os pais de uma criança acometida 

não parecem ter risco aumentado de gerar outra criança com a 

mesma condição(9, 10).

ConCLuSão

O aconselhamento genético neste caso pode ser difícil, já 

que depende de um diagnóstico acurado e pode interferir nos 

planos do casal de estabelecer uma família à luz de maior risco 

de recorrência. Talvez as bandas amnióticas possam explicar 

tanto os defeitos do crânio quanto o raro achado do cordão 

umbilical aderido ao polo cefálico observado em nosso feto.
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