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Introdução: A hérnia diafragmática é uma malformação do diafragma, o que possibilita a herniação do conte-
údo da cavidade abdominal para o tórax. Nosso objetivo foi relatar um caso de trissomia do cromossomo 18 
(síndrome de Edwards - SE) apresentando hérnia diafragmática, discutindo a associação entre ambas as condi-
ções. Descrição do caso: A paciente era uma gestante de 43 anos encaminhada com uma ecografia fetal prévia 
com ausência do osso nasal, presença de higroma cístico, pulmões ecogênicos e intestino hiperecogênico. A 
ecografia fetal realizada posteriormente foi concordante com estes achados e evidenciou através do Doppler 
uma válvula tricúspide anormal. A ecografia morfológica verificou um pequeno derrame pleural à esquerda e 
um aparente defeito no septo atrioventricular. O cariótipo fetal mostrou uma trissomia livre do cromossomo 18 
(47,XX,+18), compatível com o diagnóstico de SE. A ecocardiografia fetal revelou uma comunicação interventri-
cular associada a uma hipoplasia leve da valva atrioventricular esquerda e uma dupla via de saída do ventrículo 
direito. Além disso, a ressonância magnética fetal mostrou também uma hérnia diafragmática à esquerda, com 
desvio do mediastino para a direita. As ecografias realizadas posteriormente evidenciaram que o estômago 
e algumas alças intestinais estavam no interior do hemitórax esquerdo. O parto foi realizado por via cesárea 
e a criança nasceu com 38 semanas de gestação, pesando 1905 g e necessitando de suporte respiratório na 
unidade de terapia intensiva neonatal. Discussão: A hérnia diafragmática pode ocorrer como uma anomalia 
isolada ou associada a alguma síndrome ou a outras malformações. Anomalias cromossômicas podem estar 
presentes, incluindo a SE, que seria a alteração mais comum. Nestes casos, a taxa de mortalidade é alta e as 
crianças costumam nascer com baixo peso e prematuros. Conclusão: alterações cromossômicas são observadas 
em cerca de 15% dos casos de hérnia diafragmática, sendo que a SE se destaca entre elas.
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Introdução: A holoprosencefalia é a malformação cerebral mais comum em humanos e é um distúrbio genético 
complexo. Nosso objetivo foi relatar uma paciente com holoprosencefalia, chamando atenção para os achados 
faciais que podem estar associados a esta malformação e, desta forma, auxiliar no seu diagnóstico. Descrição do 
caso: A paciente é a terceira filha de um casal não consanguíneo e sem casos semelhantes na família. Ela nasceu 
de parto normal, a termo, pesando 2.690 g e com escore de Apgar 9 no quinto minuto. Na sua gestação foi relatada 
hipertensão arterial sistêmica leve no 9º mês e dificuldade respiratória. A ecografia obstétrica evidenciou no feto 
a presença de holoprosencefalia. Logo após seu nascimento, constatou-se a existência de alterações associadas: 
microcefalia, hipotelorismo ocular (distância reduzida entre os olhos), fenda palpebral oblíqua para cima, mi-
croftalmia, raiz nasal achatada, hipoplasia acentuada do nariz com narina única e fenda labial incompleta única 
localizada na linha média. A radiografia de crânio e coluna não revelaram anormalidades. O exame tomográfico 
de encéfalo evidenciou ausência de segmentação sagital dos ventrículos, caracterizando uma holoprosencefalia 
alobar, hipotelorismo e palato duro bífido no segmento anterior. O eletroencefalograma foi sugestivo de padrão 
crítico tônico generalizado. O resultado do cariótipo foi normal (46,XX). A criança evoluiu com broncopneumonia 
aspirativa e crises convulsivas. Discussão: A presença de manifestações faciais varia de acordo com o tipo de holo-
prosencefalia. O tipo alobar, que é considerado a forma mais grave e vista em nossa paciente, exibe as malformações 
faciais mais importantes, incluindo até a ciclopia. No entanto, é importante colocar que uma parte dos pacientes 
não irá apresentar uma correlação clara entre os subtipos de holoprosencefalia e os achados faciais. Conclusão: 
Os achados faciais presentes em indivíduos com holoprosencefalia podem auxiliar no seu reconhecimento, o que 
tem importantes implicações para o seu manejo e prognóstico.


