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Sinal de Golf Ball presente em feto de 28 semanas: um relato de caso
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RESUMO
O foco ecogênico intracardíaco, também conhecido como Sinal de Golf Ball, corresponde a zonas
hiperecogênicas muito semelhantes às estruturas ósseas observadas por meio de exames de imagem. De
incidência variável, são geralmente encontradas em ventrículo esquerdo e, apesar da grande maioria dos
casos não serem indícios de complicações, podem ser associadas à presença de anomalias cromossômicas.
Em geral, ocorre desaparecimento espontâneo do achado até a 25ª semana de gestação. Este estudo apresenta
um relato de caso de uma gestante de 27 anos em que o feto apresentava Sinal de Golf Ball na 28ª semana
de gestação. A ecocardiografia fetal não mostrou, no entanto, associação com outras alterações estruturais.
Foi realizada uma revisão dos principais aspectos clínicos, diagnósticos e conduta para esse achado cardíaco.
Palavras Chaves: Sinal de Golf Ball; Foco ecogênico intracardíaco fetal; Zonas hiperecogênicas.
ABSTRACT
The intracardiac echogenic focus, also known as Golf Ball, corresponds to hyperechoic zones very similar
to bone structures observed through imaging exams. Of variable incidence, they are usually found in the left
ventricle and, although the vast majority of cases are not signs of complications, they can be associated with
the presence of chromosomal anomalies. In general, the finding disappears spontaneously until the 25th week
of gestation. This study presents a case report of a 27-year-old pregnant woman in which the fetus had a Golf
Ball Sign present at the 28th week of gestation. Fetal echocardiography, however, did not show an
association with other structural changes. A review of the main clinical, diagnostic and management aspects
for this cardiac finding was performed.
Keywords: Golf Ball Sign; Fetal intracardiac echogenic focus; Hyperechoic zones.
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arco aórtico sem alterações anatômicas e ritmo

medindo 0,23 cm de diâmetro.

cardíaco regular no momento do exame, com

Após avaliação completa sem sinais de

frequência cardíaca fetal de 134 batimentos por

comprometimento do feto, a conduta a ser
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ao ano para acompanhamento. Posteriormente, o

esquerdo, localizado em cordoalhas tendíneas e

parto da paciente ocorreu sem intercorrências.

Figura 1: Ecocardiograma fetal evidenciando estruturas dentro da normalidade, com foco
hiperecogênico
em
ventrículo
esquerdo
medindo
0,23
cm
de
diâmetro.
Edição realizada na identificação da paciente para preservar a imagem da mesma.
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Figura 2: Ecocardiograma fetal evidenciando estruturas dentro da normalidade, com foco
hiperecogênico

em

ventrículo

esquerdo

medindo

0,23

cm

de

diâmetro.

Edição realizada na identificação da paciente para preservar a imagem da mesma.

DISCUSSÃO
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