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Casal de médicos tem filhas trigêmeas idênticas
Mara Andrich
Ciciro Back

Uma grande surpresa e um susto, seguidos por muita
felicidade. Essa foi a sensação do casal de médicos de Curitiba
Ana Cecília e Cleverton Spautz, ambos de 34 anos, depois de
saberem que seriam pais de três meninas, e ainda por cima
idênticas.
O casal, que já tem outra filha - Maria Luiza, de dois anos -não
passou por qualquer tipo de método de reprodução assistida. A
concepção foi totalmente natural. Laura, Ana Clara e Helena
nasceram no dia 16 de abril no Hospital Nossa Senhora das
Graças, prematuras, mas passam bem. Um caso raro na
medicina, pois a literatura médica já descreveu uma chance em
200 milhões. Porém, hoje já é mais frequente trigêmeos
idênticos. Em Curitiba, há pelo menos outros dois casos

A mãe, Ana Cecília, com as filhas.

semelhantes.

Uma gestação de três bebês iguais é chamada de gravidez univitelina, ou seja, quando um óvulo é
fecundado por um espermatozóide, o óvulo se divide em dois e em seguida há uma segunda divisão.
“A gente estava planejando um segundo filho. Mas não imaginávamos que viriam três”, brincou a mãe,
Ana Cecília, que já atendeu casos semelhantes em seu consultório -ela é obstetra. Ela contou que a
vida do casal se transformou. Tudo ficou pequeno, a começar pelo apartamento - que tem três quartos e o carro. “Já estamos construindo uma nova casa e trocamos o carro para um com sete lugares. E eu,
que trabalhava 12 horas por dia, vou ter que diminuir o ritmo”, contou a mãe.
Como toda gravidez de mais de um bebê representa riscos, Ana Cecília fez muito repouso e cuidou da
alimentação durante a gestação. Porém, como eram três crianças, uma complicação na circulação
sanguínea delas fez com que o parto fosse adiantado aos sete meses.

Como explicou o médico de Ana Cecília, o ginecologista e obstetra Carlos Navarro, no início do sétimo
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mês um dos bebês passou a receber mais sangue do que o normal e o outro, menos. O terceiro não foi
afetado.
“Nem excesso nem falta é bom. Então por isso adiantamos o parto para evitar maiores problemas”,
explicou. Depois de ficarem quase dois meses na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do hospital, os
três bebês se recuperaram totalmente e agora estão em casa.
Ana Clara é a maior, nasceu com 1,250 quilo. Helena nasceu com 945 gramas e Laura, com 900 ela foi
a última a deixar a UTI neonatal. A mãe já até conhece quem é quem. “Uma delas tem uma manchinha
no rosto, a outra tem o rosto mais delicado”, contou.
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