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Diagnóstico Pré-Natal:  
“ Todas as ações em pré-natais que tenham por 

objetivo o diagnóstico de uma anomalia congénita 
(morfológica, estrutural, funcional ou molecular) 
presente ao nascer ou que venha a manifestar-se 

mais tarde, externa ou interna, esporádica ou familiar, 
hereditária ou não, única ou múltipla”  

 
[OMS - 1970, 1975, 1982] 



Diagnóstico Pré-Natal:  
•  Não-invasivo 

•  Imagiológico 
•  Ecografia 
•  Ressonância 

•  Bioquímico 
•  Doseamentos hormonais 
•  Alfa-fetoproteína 

•  Molecular 
•  Rh fetal 
•  Doenças hereditárias 
•  Aneuploidias 



Diagnóstico Pré-Natal:  
•  Invasivo 

•  Biopsia das vilosidades coriónicas 

•  Amniocentese 

•  Cordocentese 

•  Fetoscopia 

•  ... 



Razões para o Diagnóstico Pré-Natal:  
•  Diagnóstico atempado da patologia para programar 

tratamento pré ou pós-natal 
•  Programar via de parto e preparar a equipa  

•  Dar aos pais a opção de escolha 
•  Prosseguir x interromper a gravidez 

•  Dar aos pais a oportunidade de se "prepararem" 
psicologicamente, socialmente, financeiramente e 
medicamente 
•  Criança com doença grave ou incapacitante 
•  Probabilidade de nadomorto ou morte neonatal 

 



História do Diagnóstico Pré-Natal  
•  História Familiar e Vigilância Clínica 

•  Ecografia 
•  A partir de 1950 

•  Amniocentese 
•  Para avaliação cromossomas – 1966 
•  Uso alargado a partir dos anos 70 

•  Biopsia das Vilosidades Coriónicas 
•  1968 
•  Grande aceitação nos anos 80-90 

•  Avaliação bioquímica e DPN não invasivo  
•  A partir dos anos 90 



Diagnóstico Pré-Natal:  
•  A quem oferecer? 

•  A todas as grávidas? 

•  Só as de risco acrescido? 



Diagnóstico Pré-Natal:  

•  Geral: 3 a 4% para 
qualquer anomalia 

•  Cardiopatias: 0,8/100 

•  Síndrome de Down: 1/700 

•  DTN: 1/1000 



Diagnóstico Pré-Natal  
•  Avaliação pré-concepcional para identificação de casais em 

risco: 

•  História pessoal e familiar de defeitos congénitos ou doenças 
genéticas 

•  Ajuste de dose, troca suspensão de medicação com efeito 
teratogénico 

•  Isotretinoina 
•  Anti-epiléticos (fenitoína, valproato, ...) 

•  Exposição a agentes teratogénico 
•  Alcool e drogas 

•  Testes de portadores/heterozigotias 
•  Fibrose quística, atrofia musculo-espinhal, EIM, Hemoglobinopatias, ... 

•  Suplementação com ácido fólico 



Diagnóstico Pré-Natal  
• Screening x diagnóstico 

• Screening  
•  Avaliação individual de risco através do uso de 

exames e bioinformática 
•  Cálculo de risco 

•  Vantagens: Reduzir o número de exames 
invasivos desnecessários (estratificar o risco) 

•  Desvantagens: Falsos positivos e falsos 
negativos 



Diagnóstico Pré-Natal  
• Screening x diagnóstico 

• Diagnóstico 
•  Exames que estabelecem um diagnóstico de 

“definitivo” 
•  Estudos citogenéticos e/ou moleculares 

•  Vantagens: “Resposta definitiva e segura” 

•  Desvantagens: Risco de perda gestacional 
inerente ao procedimento 
•  Feto saudável! 
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Indicação para diagnóstico pré-natal 



Indicação para diagnóstico pré-natal 

“Os resultados da mais recente investigação em diagnóstico pré-natal 
permitem reconhecer que a idade materna, considerada isoladamente, é 
um mau indicador de risco de trissomia 21 e que é possível através de 
exame ecográfico, aplicando critérios padronizados internacionalmente, 
nomeadamente pela medição da translucência da nuca, calcular com 
fiabilidade o risco individual desta aneuploidia2. 
 
O cumprimento dos critérios referidos na presente Norma é considerado 
como condição indispensável para reduzir o número de técnicas invasivas 
desnecessárias e atingir resultados significativos na aplicação do rastreio 
pré-natal de trissomia 21, nomeadamente: taxas de deteção de 80%, com 
5% de falsos positivos3. A associação da medição da translucência da 
nuca e dos parâmetros bioquímicos (β-hCG, gonadotrofina coriónica 
humana, e PAPP-A, proteína A .....” 

Idade Materna 



Diagnóstico	  Pré-‐natal	  

•  Rastreio bioquímico 
•   (Trissomias 21, 18 e 13) 

•  1º Trimestre (10-13 semanas) 
•  PAPP-A e ß-hCG livre no sangue 

materno 
•  TN 

•  2º Trimestre (15-21 semanas) 
•  AFP, uE3, hCG, inhibin A 

 

Tx de detecção. : 
95% 
 
Falsos Positivos: 5% 
 
 

Tx de detecção. : 75-80% 
 
DTN: 80-90% 
 
Falsos Positivos: 3 a 5% 
 
 



Se	  rastreio	  bioquímico	  
alterado:	  
• 1º Trimestre (10-13 semanas) 

•  BVC para cariótipo 

• 2º Trimestre (15-21 semanas) 
•  Amniocentese 
•  Ecografia morfológica (se AFP aumentada – DTN) 
•  Pesquisa de 7DHC (se uE3 reduzido) 

 



Diagnóstico	  Pré-‐natal	  
•  Ecográfico: 

•  1º Trimestre (11-13 
semanas): Marcadores de 
aneuploida e cardiopatia: 

•  Translucência da nuca 
•  P>99 

•  Ossos próprios do nariz 

•  Doppler ducto venoso 

•  Refluxo da tricúpide 



Diagnóstico	  Pré-‐natal	  

• Ecográfico: 

• 2º Trimestre (20-22 
semanas): Morfologia 

•  Identificação de 
anomalias graves e/ou 
letais 



O que fazer após DPN ecográfico de 
anomalias? 

•  Avaliar a gravidade da situação 

•  Discutir com casal aos opções disponíveis 
•  IMG 

•  Idade gestacional e inviabilidade 
•  Aprovação da situação pela Comissão de Certificação 

•  Intervenção cirúrgica 
•  Hérnia diafragmática e balão esofágico 
•  STFF x laserterapia 



O que fazer após DPN ecográfico de 
anomalias? 
• Vigilância ecográfica 

•  Consulta de especialidade 
•  Cirurgia pediátrica – fendas orofaciais 
•  Ortopedia: pé boto 

•  Diagnóstico invasivo para investigação etiológica 
•  Cariótipo x array 
•  Estudos moleculares orientados 

•  MLPA 22q11.2 (cardiopatias, fendas do palato) 
•  Estudo dissomia uniparental cr 11 (macrossomia, macroglossia, 

nefromegalia) 
•  ... 



Diagnóstico Pré-natal Invasivo  
• Biópsia das vilosidades coriónicas 

•  10-14 semanas 

•  Principalmente se alto risco cromossomopatias/doenças 
genéticas 

•  Possibilidade de estudos cromossómicos, enzimáticos e 
moleculares 

•  Risco acrescido de abortamento 

•  1% de mosaicismos confinados à placenta 

•  Se mosaicismo identificado              fazer amniocentese 



Diagnóstico Pré-natal  
• Amniocentese 

•  16-18 semanas 
•  LA  

•  Composto por cels da epiderme, tracto urinário e gastrointestinal 
•  Não tem linfócitos 
•  Mosaicismos não excluído por um cariótipo normal 

•  Risco ligeiramente acrescido de abortamento (0,5 a 1%) 

•  Possibilidade de estudos cromossómicos, enzimáticos e 
moleculares 

•  Se mosaicismo identificado (cromossómico): 

•  Dependendo do nível  e tipo de cromossoma envolvidos              Repetir 
amnio ou cordocentese 

 
   



Diagnóstico Pré-natal Molecular Não 
Invasivo 
• Desenvolvimento e aprimoramento de testes 

diagnóstico não-invasivo 

• Objetivo muito desejado 

•  Riscos do diagnóstico invasivo  
•  Perdas fetais 

•  Oferecido a grávidas de alto risco 

•  Não Invasivo: 
•  Sem associação com risco de abortamento 
•  Oferecido a toda grávida 

 



Diagnóstico Pré-natal Molecular Não 
Invasivo 
• Descoberta do DNA fetal livre (cffDNA) no 

plasma materno 

•  1997  
•  Cels trofoblásticas no pulmão  (pós pré-eclampsia) – 1893 
•  Eritócitos fetais –década de 50 
•  Céls XY no sangue materno -  final década de 60 

•  3 a 6% (10 a 20%) 

•  Apoptose de células trofoblásticas que compõem a placenta 
•  Completamente eliminado após o parto (meia-vida média de 16 

minutos) 



Diagnóstico Pré-natal Molecular Não 
Invasivo 
•  Técnicas de biologia molecular mais sensíveis e 

com custos menores progressivamente 

•  Maior capacidade de distinção do DNA fetal 
•  DNA fetal livre  
•  mRNA 

•  1989: PCR para sequências do cromossoma Y  
(Lo et al.) 

•  2002:  diagnóstico de trissomia do 21 
•  Bischoff et al. (sensibilidade de 95 a 100% e especificidade 

de 100%) 



Aplicações 
• Determinação sexo fetal 

•  1º utilização pós descoberta dos cffDNA 

•  A partir das 8 semanas: sensibilidade e 
especificidade de 99,9% 

•  Indicação clínica:  
•  Risco de recorrência de doenças ligadas ao X 

•  Distrofia muscular de Duchenne 
•  Hemofilia 

•  Necessidade de tratamento durante a gravidez 
•  Hiperplasia Congénita da Suprarrenal 

•  Prevenção da ambiguidade sexual nos fetos femininos 
afetados 



Aplicações 
• Determinação do genótipo Rh-D fetal 

– 1998 – Lo et al 

– A partir das 8 semanas: sensibilidade  100% e 
especificidade de 98,9% 

– Aplicação clínica:  

•  Prevenção da isoimunização em grávidas Rh-D 
positivas  

–  Imunoglobulina anti-D  
»  Custos 
»  Derivada do Sangue humano  

•  Propagação de infecções   
•  Reações de hipersensibilidade 



Aplicações 
•  DPN de doenças monogénicas 

•  Doenças autossómicas dominantes com origem no 
progenitor masculino 

•  Risco de recorrência de 50% 
•  Exemplos:  

•  Polineuropatia amiloidótica familiar 
•  Doença de Huntington 
•  Distrofia Miotónica de Steinert 
•  Acondroplasia (Progenitor afetado ou filho anterior afetado) 

•  Doenças Autossómicas Recessivas (RR de 25%) 
•  Diagnóstico da mutação paterna (se diferente da materna) 

•  Identifica o estado de portador do feto 
•  Neste caso: 50% de risco de ser afetado            exame invasivo 

•  Mutação de origem materna muito difícil de identificar  

•  Exemplos: Fibrose quística, Hemoglobinopatias, … 



Aplicações 

•  Teste Não Invasivo de Aneuploidias  (NIPT) 
 
•  Impacto das aneuploidias na gravidez/recém-nascido 

•  50% de abortamento precoce 
•  5% de nadomortos 

•  1/700 RN com trissomia 21 

•  1/6.000 RN com trissomia 18 
•  1/10.000 RN de trissomia 13 

 
 
 
 
 

 
 

Principal indicação para diagnóstico pré-natal 
 
ACOG: Oferecer a todas as grávidas teste pré-natal para 
aneuploidias  



Aplicações 

• NIPT das Aneuploidias 
•  Trissomia 21 - 2002 
•  Trissomias 18, 13 e alterações do  X e Y 

•  Necessidade de utilizar tecnologias recentes: 

•  Next Generation Sequencing 

•  Identificar e quantificar pequenas quantidades de 
DNA fetal 

•  Proporção de moléculas de DNA pertecentes ao cr 
21 (percentagem de cr 21), 18 e 13 



Aplicações 
•  Vantagens: 

•  Taxas de detecção superiores a 98% (para trissomia 21: 
99,9%) com taxas de falsos positivos muito baixas 
(<0,5%) 

•  Rastreio bioquímico – Tx diag. 70-90%  e 3 a 5% de Falsos positivos 

•  Método de rastreio  
•  VPP e VPN não são de 100% 
•  Necessidade/importante método de confirmação  

•  Invasivo 

•  Desvantagens: 

•  Laborioso e Dispendioso 
•  1 a 2 semana para os resultados 
•  Risco de falha do teste por quantidade insuficiente de 

cffDNA 
•  Obesidade é fator limitante 
•  Não classifica a aneuploidia  

•  Trissomia livre – risco de recorrência 



Aplicações 

• Falsos Positivos: 
• Situações de mosaicismos  

•  Restrito à placenta  
•  Derivado de tecidos extra-embrionários 
•  Gravidez gemela prévia 

 

• Falsos Negativos 
• Podem ocorrer 

•  Não quantificados 
•  População de alto risco 



A quem oferecer o 
teste? 

 Teoricamente a todas as grávidas 

 Não invasivo – sem risco de perda fetal 
 Alta sensibilidade e especificidade 
 

 Condicionantes 
 Custos!!!  
 Maioria dos estudos realizados em 

população de alto risco para aneuploidias 
 Não validado para gravidez múltipla 

  

 

 
 
 
 

 



Aplicações 
 

•  Recomendações atuais: 

•  População de alto risco  

 



Implicações para a prática clínica 

 NIPT 
 Método promissor de rastreio 

 Não exclui a realização de técnica invasiva 
  Identifica um grupo de alto risco para testes invasivos 

  Confirmação do diagnóstico/Mecanismo da 
aneuploidia 

 Taxa de detecção maior com número muito menor de falsos 
positivos que os métodos atuais de rastreio 

 Possibilidade de alargar o uso a todas as grávidas 
  Custo 
  Tempo de espera para resultados 



Implicações para a prática clínica 

 NIPT 
 Não substitui a avaliação ecográfica  

 Necessidade de aconselhamento genético pré e pós-
teste 
  Não é um exame pré-natal de rotina 

 

 Perda de “beneficios adicionais” associados ao RB 
positivo 
 Outras anomalias cromossómicas após cariótipo convencional/

array 
  Triploidias 
  Síndrome de Turner 
  Mosaicismo para trissomia 16 



Na nossa prática clínica… 

 
 
 

… Como introduzir o rastreio não invasivo 
para trissomia? 



Na nossa prática clínica… 

Inicialmente 
 
Grávidas com risco elevado 
 
 Em qualquer idade na presença de rastreio com 

resultado positivo 

 Idade materna ≥40 anos na ausência de rastreio  

 Progenitor com translocação robertsoniana cr 13 e 21 

 Filho anterior com trissomia de novo 



Na nossa prática clínica… 

Num futuro próximo 
 

•  A todas as grávidas  

•  Em que idade gestacional? 

•  10 - 12 semanas  

•  Avaliação da TN 

 



Na nossa prática clínica… 

Quando NÃO realizar o rastreio (NIPT) 
 

•  Anomalias ecográficas 
•  TN > Percentil 99 para idade gestacional 

•  Progenitores com rearranjos equilibrados 

•  Risco de recorrência para outras doenças genéticas 

 

Indicação para DPN invasivo 



Na nossa prática clínica… 

•  Anomalias ecográficas 

•  TN > P99 para idade gestacional 

Indicação para DPN invasivo 

Hibridização genómica – Array 
Vs 

Cariótipo 



Array  

 Cariótipo Molecular – [2005 DPN] 

 Identifica perdas e ganhos de sequências de DNA ao 
longo do genoma numa única análise 

  Resolução de 50 a 100Kb (CNV – Copy Number Variation) 
                        Cariótipo 3 a 5Mb 

 
 
caracterização de microdeleções e duplicações não identificadas no cariótipo 
 



Array 

• Vantagens 

•  Alta resolução 

Capacidade de detecção de alterações: 
Até 13% a mais que o cariótipo 

8% nos fetos com anomalias ecográficas 
 



Obrigada!	  


