Diagnóstico e Triagem Pré-natais
O objetivo do diagnóstico e triagem pré-natais é informar
às mulheres grávidas e casais sobre os riscos de defeitos
congênitos e de doenças genéticas em seus fetos e lhes for
necer escolhas de como gerenciar esse risco. Alguns casais,
sabendo do risco elevado de ter uma criança com um defeito
congênito específico, desistem de ter filhos. Os diagnósticos
pré-natais os permitem aceitar uma gravidez sabendo que
a presença ou ausência da doença pode ser confirmada por
testes. Muitas mulheres e casais sob risco de gerar uma
criança com doença genética grave e que decidiram conti
nuar a gravidez conseguiram gerar filhos saudáveis, graças

à disponibilidade dos diagnósticos pré-natais e à opção de
interromper uma gravidez afetada, se necessário. Em alguns
casos, testes pré-natais podemreduzir a ansiedade,especial
mente em grupos de alto risco. Em outros, tais exames per

mitem que o médico planeje tratamentos pré-natais do feto
com doença genética ou defeito congênito. Se o tratamento

pré-natal não for possível, o diagnóstico durante a gravidez
pode alertar os pais e médicos a organizarem o iminente nas
cimento de uma criança acometida, em termos de preparo
psicológico da família, de conduta durante a gravidez e o
parto, e de cuidados pós-natais.
O diagnóstico pré-natal é o termo tradicionalmente
aplicado ao teste de fetos já conhecidos por terem um alto
risco de desenvolver uma doença genética, visando à deter
minação de se o mesmo é afetado ou não pela doença em
questão. O risco elevado é normalmente identificado pelo
nascimento anterior de uma criança com a doença, história
familiar da doença, teste com resultado positivo de um pai/
mãe portador, ou quando a triagem pré-natal (discutida pos
teriormente neste capítulo) indica um risco elevado. Diag

rerem em gravidezes em que se desconhece a presença de
qualquer risco aumentado, e, sendo assim, o diagnóstico prénatal não seria oferecido aos pais. Tais testes são tipicamen
te não invasivos, baseados na coleta de amostras de sangue

materno ou em imagens, normalmente pela ultrassonografia
ou ressonância magnética (RM). Os testes de triagem são

desenhados para serem econômicos e suficientemente de
baixo risco, para que sejam adequados para triar todas as
mulheres grávidas numa população, independentemente da
sua probabilidade de risco.

O objetivo final do diagnóstico pré-natal é informar aos
casais sobre os riscos para defeitos congênitos particulares
ou distúrbios genéticos em sua prole e proporcionar infor
mações e escolhas de como gerenciar esses riscos. Em con

trapartida, o objetivo da triagem pré-natal é identificar a gra
videz para a qual o diagnóstico pré-natal deve ser oferecido.
Os testes de triagem não fornecem um diagnóstico com res
posta "sim/não" sobre a presença de uma anomalia. Porém,
o risco de um defeito congênito derivado de triagens cai ao
longo de um contínuo em relação ao risco de fundo para um

grupo-controle pareado por idade. O ponto de corte para o
que é considerado uma triagem positiva é cuidadosamente
ajustado para equilibrar a sensibilidade e a especificidade
(p. ex., taxas de falso-negativos e falso-positivos). Os restes
de triagem geralmentepossibilitamíndices de falso-negativos
mais altos do que seria aceitável para um teste de diagnós
tico, a fim de manter índices de falso- positivos em um nível
razoável, geralmente abaixo de 5%.
Tradicionalmente, a distinção entre diagnóstico pré-natal
e triagem pré-natal é baseada em:

• Sea gravidezesteve ou não sob riscode um distúrbio em
particular.

nósticos pré-natais comumente, mas nem sempre, requerem

procedimentos invasivos, tais como a amostragem de vilosidades coriônicas (CVS, do inglês, chorionic villus sarnpling)
ou amniocentese (ambas discutidas posteriormente neste
capítulo), para coletar células fetais ou líquido amniótico
para análise. Os diagnósticos pré-natais devem ser os mais
definitivos possíveis, dando uma resposta "sim/não", bem
como se o feto é afetado por uma doença em particular.
A triagem pré-natal, por outro lado, tradicionalmente
se refere a testes para certos defeitos congênitos comuns,
como aneuploidias cromossômicas, defeitos do tubo neural
e outras anomalias estruturais na gravidez
conhecida
por ter um risco aumentado para um defeito congênito ou
doença genética. Os testes de triagem foram desenvolvidos
pelo fato de defeitos congênitos comuns muitas vezes ocor

• Se o objetivo do teste foi um diagnóstico definitivo de
um distúrbio em particular ou uma avaliação de risco
em comparação com o risco de fundo da população.
•

Se o teste foi ou não invasivo.

Contudo, devido à melhora da segurança dos procedimentos
invasivos e ao avanço tecnológico, a necessidade de distinguir
entre diagnóstico e triagem está se tornando bem menos
evidente. A CVSou a amniocentese acompanhadas de análise
cromossômica por microarranjos (CMA, do inglês chromosomal microarray analysis) (Cap. 5) já está sendo oferecida
a toda mulher grávida, como teste de triagem, não apenas
para as aneuploidias cromossômicas comuns, mas também
para outros desequilíbriosgenômicos independentementeda
avaliação de riscosbaseada na história pessoalou familiar ou
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dos resultados detestes detriagem nãoinvasivos. O diagnós
tico pré-natal está se expandindo para além dos testes de

doenças específicas, para as quais o feto está sob risco de
incluir qualquer anormalidade de número de cópias detectável por CMA e, talvez, em um futuro próximo, para incluir
a análise de sequenciamento de genoma completo do feto.
O propósito deste capítulo é discutir essas várias abor
dagens de triagem e diagnóstico e revisar os métodos e

indicações utilizados atualmente neste campo em que as
mudanças são rápidas. Advertimos ao leitor, contudo, que
devido aos avanços tecnológicos nos métodos disponíveis
para avaliação do fetoe de seugenoma, os padrõesde cuida
dos na triagem e diagnóstico pré-natal ainda estão em fluxo.

MÉTODOS DE DIAGNÓSTICO PRÉ-NATAL
Testes Invasivos
Amniocentese

Testes invasivos utilizam a CVS ou a amniocentese para
obter tecidos fetais. A amniocentese refere-se ao procedi
mento de introduzir uma agulha no saco amniótico e extrair
uma amostra de líquido amniótico por via transabdominal

(Fig. 17-1 A). O líquidoamnióticocontém células de origem
fetal que podem ser cultivadas para testes diagnósticos.
Antes da amniocentese, o escaneamento por ultrassonografia é utilizado rotineiramente para avaliar a viabilidade
fetal, a idade gestacional (pela determinaçãode parâmetros
biométricos variados, como circunferência da cabeça, cir
cunferência abdominal e comprimento do fêmur), o número
de fetos, o volume do líquido amniótico, a normalidade
das estruturas anatômicas do feto, e a posição do feto e da
placenta para possibilitar a melhor posição para inserir a
agulha. A amniocentese é executada em uma base ambulato-

rial normalmente entre a 16^^ e 20" semana após o primeiro
dia do último período menstrual.

Além da análise dos cromossomos e do genoma fetal,
a concentração de alfafetoproteína (AFP) pode ser testada
no líquido amniótico para detectar defeitos do tubo neural
(DTNs) (Caps. 8 e 14). A AFP é uma glicoproteína fetal
produzida principalmente no fígado, secretada na circu
lação fetal e excretada através dos rins no líquido amnió
tico. A AFP entra na corrente sangüínea materna através

da placenta, das membranas amnióticas e da circulação
materno-fetal. Portanto, pode ser avaliada tanto no líquido
amniótico (AFP do líquido amniótico lAFAFPl) como no
soro materno (AFP do soro materno [MSAFP]). Ambos os
ensaios são extremamente úteis para avaliação de risco de
DTN aberto, mas também por outras razões (discutidas
posteriormente).

A concentração de AFP é medida por imunoensaio, um
método relativamente simplese de baixo custo que pode ser
aplicado a todas as amostras de líquido amniótico, seja qual
for a indicaçãoespecífica para a amniocentese. Para interpre
tar um resultado de AFP do líquido amniótico, compara-se
seu nívelcom a faixa normal para cada período gestacional.
Se a taxa de AFP do líquido amniótico é elevada (relativa

à faixa normal para o período gestacional em questão),
deve-se procurar por DTN aberto, assim como para outras

TABELA 17-1 Causas de Alfafetoproteína Elevada no Líquido
Amniótico, alem de Defeito de Tubo Neural
• Contaminação do sangue fetal
• Morte fetal

• Gravidez de gêmeos

• Anormalidades ferais, incluindo defeitos da paredeabdominal
(onfalocele ou gastrosquise) e pelo menos uma forma de nefrose
congênita, bem como outros problemas raros
• Outras variações inexplicáveis da concentração normal de AFP
do líquido amniótico

• Elevação falso-positiva por superestimação do período gestacional
Nota: Algumas dessas causas para a concentração elevada de AFP no líquido
amniótico podem serconfirmadas oudescartadas peloexame ulcrassonográfico.
AFP, alfafetoproteína.

causasalém desse tipo de defeito. Fatoresque podem poten
cialmente provocar aumento anormal das concentrações de
AFP no líquido amniótico são mostrados na Tabela 17-1.
Quando a avaliação da AFPdo líquido amniótico é utilizada
juntamente com imagem ultrassonográfica no período entre
a 18" e a 19" semanas de gestação, aproximadamente 99%
dos fetos com espinha bífida aberta e praticamente todos os
fetos com anencefalia podem ser identificados.
Se a amniocentese é realizada por qualquer razão, tanto
as concentrações de AFP no líquido amniótico quanto a

análise cromossômica das células do líquido amniótico são
determinadas para triar DTN aberto e anomalias cromossômicas e genômicas, respectivamente. Outros testes são

realizados apenas para indicações específicas.
Complicações. A principal complicação associada à amnio
centese de meio trimestre entre a 16"* e a 20" semanas de

gestação é o risco de um em 300 a um em 500 de indução
de aborto, além do risco basal de perda da gravidez de
aproximadamente 1% a 2% para qualquer gravidez neste
estágiode gestação. Outras complicações são raras, incluin
do perda de líquido amniótico, infecção e lesão no feto
causada pela agulha da punção. A amniocentese precoce
realizada entre a 10" e 14" semana não é mais recomendada

pelo alto risco de perda de líquido amniótico, um risco três
vezes maior de aborto espontâneo e um risco de seis a sete
vezes maior de talipes equhiovarus (pé torto) acima do risco
populacional de 0,1 a 0,3%. A amniocentese precoce foi
agora substituída pela amostragem de vilosidades coriônicas
(veja a próxima seção).

Amostragem de Vilosidades Coriônicas
A CVS envolve a biópsia do tecido das vilosidades do córion
por via transcervical ou transabdominal, geralmente entre
a 10" e 13" semana de gestação (Fig. 17-lB). As vilosidades
coriônicas são derivadas do trofoblasto, a parcela extraembrionária do blastocisto (Fig. 17-2), e são fontes de tecido

fetal para biópsia. Como na amniocentese, a imagem ultras
sonográfica é utilizada antes da CVS para determinar a
melhor estratégia para a amostragem.
A principal vantagem da CVS comparada à amniocentese
de meio trimestre é que a CVS permite que os resultados
estejam disponíveis em uma fase mais inicial da gravidez,
reduzindo, desse modo, o período de incertezase permitindo
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Figura 17-1 A, Amniocentese. Uma agulha é inserida por via transabdominal na cavidade amnióticae
uma amostra de líquido amniótico {aproximadamente 20 mL) é retirada com uma seringa para estudos de
diagnóstico (p. ex., estudos cromossômicos, medições enzimáttcas ou análise de DNA). A ultrassonografia

é realizada rotineiramente antes ou durante o procedimento. B, Amostragem de vilosidades coriônicas
(CVS). Duas abordagens alternativas são esqiiematizadas: transcervical (por meio de uma cânula flexível)
e transabdominal (com uma agulha espinhal). Em ambas as abordagens, o sucesso e a segurança dependem
do uso de imagens ultrassonográficas (escâner). C, Diagnóstico genético pré-implantação (DGPI). Os óvulos
são removidos e utilizados para fertilização hi vitro. Para biópsia do blastômero, os embriões fertilizados
são incubados por 3 dias, até o estágio de oito a 16 células, e um único blastômero é removido, passando
por testes genéticos para anomalias cromossômicas ou doenças mendelianas. Neste exemplo, o embrião
é afetado ("X") e, após o teste, não seria implantado. Na biópsia do blastocisto, aproximadamente cinco
células do trofoderma (as quais fariam a placenta e não o embrião propriamente) são removidas e testadas.
Apenas estes embriões não afetados seriam implantados no útero da paciente para estabelecer uma gravidez.
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Figura 17-2 Desenvolvimento das vilosidades coriônicas terciárias e da placcnta. A, Corte transversal
de um embrião implantado e da placenta com aproximadamente 21 dias. B, Corte transversal de uma
vilosidade terciária mostrando o estabelecimento da circulação do cerne mesenquimatoso, citotrofoblasto
e sinciciotroíoblasto. Vejafontes e Agradecimentos.

que a interrupção da gestação, se for o caso, seja realizada
no primeiro trimestre. No entanto, diferentemente do perío
do pós-amniocentese, a AFP do líquido amniótico não pode
ser testada neste estágio. A avaliação para um possível DTN
aberto deve ser feita por outros métodos, incluindo triagem
de MSAFP, amniocentese para AFAFP e ultrassonografia.
O sucesso da análise cromossômica por cariótipo ou
CMA é o mesmo que o da amniocentese (i.e., mais de 99%).
No entanto, aproximadamente 1% das amostragens de CVS
gera resultados ambíguos devido ao mosaicismo cromossômico (incluindo mosaicismo verdadeiro e pseudomosaicismo; veja posteriormente); nessas situações, é recomendado
um acompanhamento com amniocentese para se estabelecer
se o feto possui uma anormalidade cromossômica.

doença genética específica ou aneuploidia em sua prole, permitindo-os aceitar uma gravidez mesmo quando contrários
à interrupção da gravidez.
As duas abordagens mais comuns são biópsia de blastômero único e biópsia do blastocisto. Na biópsia de blastômero, uma única célula é removida do embrião 3 dias

Complicações. Em centros de diagnósticos pré-natais com
experiência em realizar CVS, a taxa de perda fetal está discre
tamente acima do risco de base de 2% a 5% para qualquer
gravidez de 7 a 12 semanas e se aproxima de um em 300

após a FIV, quando há oito a 16 células presentes. Para
a biópsia do blastocisto, o óvulo fertilizado é cultiva
do por 5 a 6 dias até o blastocisto ter se desenvolvido
(Fig. 17-lC), e aproximadamente cinco células são retiradas
do trofoderma (porém não da massa celular interna, que irá
desenvolver o embrião propriamente; Cap. 14). O diagnós
tico por reação em cadeia da polimerase (PCR) tem sido
realizado para vários distúrbios monogênicos; anomalias
cromossômicas também podem ser detectadas utilizando
hibridização in situ por fluorescência (FISH) ou CMA
(Caps. 4 e 5). Embriões que não possuírem a anomalia
genética em questão podem ser transferidos e implantados,
como rotineiramente feito após a FIV para a reprodução

a um em 500 do risco visto com a amniocentese. Embora

assistida. Os embriões afetados são descartados. Dados

tenham havido relatos iniciais de um aumento na freqüência
de defeitos congênitos, particularmente relacionados com a

redução de membros após CVS, este aumento não foi confir
mado em grandes séries de procedimentos de CVS realizados
após 10 semanas de gestação por médicos experientes.

Diagnóstico Genético Pré-Implantação (PGD)
o diagnóstico genético pré-implantaçâo (PGD, do inglês
Preimplantation genetic diagnosis) refere-se ao teste durante
a fertilização in vitro (FIV) para selecionar embriões livres
de uma condição genética específica antes da transferência
para o útero (Fig. 17-lC). Essa tecnologia foi desenvolvi
da em um esforço para oferecer uma opção alternativa ao
aborto para aqueles casais com risco significativo de uma

atualmente disponíveis oriundos dessa tecnologia sugerem

que não há efeitos prejudiciais aos embriões que tenham
sido submetidos à biópsia.
Embora o PGD por biópsia de blastômero já tenha sido
realizado milhares de vezes em todo o mundo, ainda há con
trovérsias. Primeiramente, a análise molecular de uma única
célula é tecnicamente desafiadora; a precisão varia com
taxas de falso-positivos em torno de 6% e taxas de falsonegativos em torno de 1%, significantemente mais elevadas
em comparação com a análise de amostras obtidas através
de CVS ou amniocentese. O método mais recente desenvol

vido de biópsia do blastocisto fornece mais material celular,
com aparentemente maior precisão, mas estudos extensos
ainda estão em andamento. Em segundo lugar, embora
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o PGD tenha sido desenvolvido para evitar dificuldades
éticas, religiosas e psicológicas acerca da interrupção da
gravidez, eleainda levantapreocupações éticas para aqueles
que consideram a prática do descarte de embriões afetados
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longo do tempo, assim como o ecocardiograma fetal) pode

semelhante ao aborto.

ser indicado. Com as melhorias na resolução do ultrassom,
um número crescente de anomalias estruturais fetais pode
ser detectado ao final do primeiro trimestre {Tabela 17-2;
Fig. 17-3).

Diagnóstico Pré-Natal Não Invasivo

Várias anomalias fetais detectáveis por exame ultras
sonográfico estão associadas à aneuploidia cromossômica, incluindo a trissomia do 21, a trissomia do 18, a tris-

Diagnóstico Pré-natal de Anomalias por
Uitrassonografia

como achados isolados em um feto cromossomicamente

A triagem de alta resoluçãoe em tempo real é muito usada
para avaliação geral da idade fetal, gestaçõesmúltiplas e via
bilidade fetal. As avaliações de acompanhamento em longo
prazo não forneceram quaisquer provas de que a uitras
sonografia pode ser prejudicial para o feto ou para a mãe.

O equipamento e técnicas usados por ultrassonografistas
permitem agora a detecção de várias malformações por
uitrassonografia de rotina (Figs. 17-3 e 17-4). Uma vez que
uma malformação é detectada ou é suspeita em um exame

ultrassonográfico de rotina, um estudo de ultrassom deta
lhado em três e até quatro dimensões (três dimensões ao

Sacro

Pele normal

Ueningomieiocele sacral

Corpo vertebral

Pele

Canal espinhal

Arcos neurais

somia do 13, 45,X e muitos outros cariotipos anormais

{Tabela 17-3). Essas anomalias também podem ocorrer
normal. A Tabela 17-3 compara a prevalência de defeitos
cromossômicos fetais quando uma dessas anomalias detec
tadas por exames ultrassonográficos comuns está presente
como um achado isolado em relação à detecção como uma

dentre múltiplas anomalias. A probabilidade de um feto
cromossomicamente anormal aumenta significativamente

quando uma anomalia fetal detectada por exame ultras
sonográfico é apenas uma dentre várias anomalias.
A descoberta de um feto normal pode ser tranquilizadora,
embora de maneira cautelosa, ao passo que a identificação
de um feto com uma anomalia permite ao casa! a opção tanto

Arco neural

Corpos vertebrais

Figurd 17-3 uitrassonografia do canal espinhale
tubo neural. A, Feto normal com 24 semanas de ges

tação; vista longitudinal da linha média, com o sacro

à esquerda, espinha torácica à direita. Note as duas
fileiras paralelas de ecos brancos que representam os
arcos neurais. Também são mostrados ecos dos corpos

vertebrais e a pele intacta de revestimento. B, Feto
com defeito do tubo neural, mostrando claramente a

meningomielocele sacral proeminente através da pele.
Veja Fo/Ues & Agradecimentos.
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Figurs 17-4 uitrassonogmiia das máos (arcos). A,
Feto normal. B, Feto com síndromc de Ho!t-Oram,
uma anomalia autossômica dominante com defeitos

cardíacos congênitos (muitas vezes defeito do septo
atria!) e várias anomalias de membros causadas por
mutações no gene do fator de transcrição TBX5. Note
que há apenas três dedos em evidência e um polegar.
O polegar é anormal no formato (grande e grosso) e
na posição. Veja Fontes & Agradecimentos.

TABELA 17-2 Exemplos de Anomalias Fctais que podem ser
Diagnosticadas ou Descartadas por Diagnóstico
Ultrassonográfico Prc-natal

TABELA 17-3 Prevalência de Defeitos Cromossômicos em Fetos

com Anomalias Isoladas e Múltiplas Selecionadas
Detectadas Sonograficamente
Porcentagem de Fetos
com Cariótipo Anormal

Distúrbios Monogênicos
• Holoprosencefalia
• Doença renal policística infantil

• Síndrome de Meckel-Gruber (uma doença autossômica recessiva
com encefalocele, polidactilia e rins policísticos)
• Síndrome de Fryns (um distúrbio autossômico recessivo com

anomalias da face, diafragma, membros, trato geniturinário
e sistema nervoso central)

Anomalia

Ventriculomegalia

Anomalias
Isoladas
2

Anomalias

Múltiplas
17

Cisto do plexo coroide
Higroma cístico

52

71

Edema nucal

19

45

48

Distúrbios Geralmente Considerados Muhifatoriais

Hérnia diafragmática

2

49

• Fenda labial e outras malformações faciais

Defeitos cardíacos

16

66

Atresia duodenal

•

Pé Torro

• Defeitos cardíacos congênitos
• Defeitos do tubo neural

Anomalias que podem Indicar uma Síndrome
• Genitália anormal

• Higroma císdco
• Polidactilia
• Onfalocele

• Defeitos de raio radial

38

64

Exonfalia

8

46

Anomalias renais

3

24

Modificada de Siiijders RJM, Nicolaides KH: Ultrasound markers for fetal
chrontosomal defccts, Ncw York, 1996, Parthenon.
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de dar continuidade à gravidez e ter um parto de maneira
apropriada como de interrompê-la. A consulta em uma
unidade de genética clínica ou uma unidade perinatal deve
ser iniciada para aconselhamento e pesquisas aprofundadas
para anomalias congênitas múltiplas que podem ser encon
tradas por ultrassonografia ou RM.

Ultrassonografia Pré-natal para Diagnóstico de
Distúrbios Monogênicos
Em alguns distúrbios monogênicos para os quais testes de
DNA são possíveis, mas uma amostra de sangue ou tecido
não está disponível para estudos do DNA ou bioquímicos, a
ultrassonografia diagnostica pode ser útil para o diagnóstico
pré-natal. Por exemplo, a Figura 17-4B mostra uma mão
fetal anormal detectada por exame ultrassonográfico em uma
gravidez com 50% de risco para a síndrome de Holt-Oram,
um distúrbio autossômico dominante caracterizado por
doença cardíaca congênita associada com anomalias das
mãos. A ultrassonografia também pode ser útil quando o
risco para um distúrbio genético é incerto e nenhum exame
definitivo baseado em DNA estiver disponível.

Ultrassonografia Pré-natal para Diagnóstico de
Distúrbios Multifatoriais
Várias anomalias isoladas que podem recorrer repetida

mente em famílias e que se acredita terem herança multifatorial também podem ser identificadas por ultrassonografia
(Tabela 17-2), incluindo malformações do tubo neural

{Fig. 17-3). O ecocardiograma fetal também está disponível
em vários centros para a avaliação detalhada de gravidezes
sob risco de um defeito cardíaco congênito {Tabela 17-4).
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Determinação do Sexo Fetal
o exame ultrassonográfico pode ser usado para determinar
o sexo fetal logo na 13"'* semana de gestação. Essa deter
minação pode ser um importante prelúdio ou adjunto no
diagnósticopré-natal de algumas doençasrecessivas ligadas
ao X (p. ex., hemofilia) para aquelas mulheres identificadas
por estarem sob risco aumentado. O casal pode decidir por
não proceder com um teste invasivo se um feto mulher (e,
portanto, provavelmente não afetada) é identificado por
exame ultrassonográfico.

INDICAÇÕES PARA ODIAGNÓSTICO
PRÉ-NATAL POR TESTES INVASIVOS
Há um número de indicações bem aceitas para testes pré-

natais por procedimentos invasivos (Quadro). Pela razão
da incidência crescente de algumas trissomias, com o
aumento da idade das mães, a mais comum indicação para

o diagnóstico pré-natal invasivo é o teste para síndrome
de Down (trissomia do 21) e para duas outras trissomias
autossômicas mais severas, a trissomia do 13 e a trissomia

do 18 (Cap. 6). Por essa razão, o diagnóstico pré-natal era
mais freqüentemente usado no passado no caso de idade
materna avançada. As diretrizes clínicas atuais, entretanto,
não apoiam o uso da idade materna com único indicador
para testes invasivos para aneuploidia e, no lugar, reco
mendam que a avaliação do risco seja feita por um ou mais
métodos de exames não invasivos, descritos mais adiante
neste capítulo.

Em adição às anomalias cromossômicas fetais, existem
mais de 2.000 doençasgenéticaspara as quais há testesgené
ticos disponíveis. Exames pré-natais por amniocentese ou

TABELA 17-4 Alguns Exemplos de Indicações para
Ecocardiograma Fetal*

Indicações Maternas (% Risco para Defeito Cardíaco
Congênito)
•
•
•
•

Diabetes mellitus insulino dependenre (3%-5%)
Fenilceronúria {15%)
Exposição a teratógenos
Talidomida (10% se ocorrer de 20-36 dias após a concepção)

• Fenitoína (2%-3%)

• Álcool (25% com síndrome do álcool fetal)
• Doença cardíaca congênita materna (5%-I0% para a maioria
das lesões)

Indicações Fetais
• Resultados anormais dos exames ultrassonográfícos gerais
do feto
•

Arritmia

•

Anomalias cromossômicas

• Espessamento nucal
• Hidropsia fetal não imune

Indicações Familiares
•

Síndromes mendelianas

• Doença cardíaca congênita paterna (2%-5%)
• Crianças previamente afetadas por lesões cardíacas congênitas

CVS podem ser oferecidos emconjunto com o aconselhamen
to genético para casais sob risco para qualquer uma dessas
doenças. Mas, de qualquer forma, se um casal considera ou
não se o feto está sob risco significativo e se as condições
são altamente relevantes para justificar um teste invasivo e a
possibilidadede interrupção da gravidez, é uma decisão pes
soal e individual que cada casal deve fazer por conta própria.
A abordagem clínica tradicional para o diagnóstico prénatal invasivo é oferecer esses procedimentos somente em

gravidezes nas quais o feto tem um risco aumentado para
uma condição específica,como indicado pela história fami
liar, resultado positivo de um teste de triagem, ou outros
fatores de risco bem definidos (não apenas a idade materna).
Reservar a realização de testes invasivos para gravidezes
com um risco aumentado e documentado para aneuploidias

é apoiado pelo201 í Practice Guidelines da Society of Obstetricians and Gynaecologists of Canada e pelo International
Society for Prenatal Diagnosis. Entretanto, o American College of Obstetricians ans Gynecologists (ACOG) recomenda
que a amniocentese ou a CVS deve ser disponibihzada para
todas as mulheres, independentemente da idade e sem que
haja um teste de triagem prévio indicativo de risco aumen
tado.

É importante salientarque o diagnóstico pré-natal inva

{2%-4%, podendo ser mais alto para certas lesões)

sivo não pode ser utilizado para descartar todas as possibi

*Esta lista não é completa, c os índices variam entre us centros.

lidades de anomalias fetais. Ele é limitado a determinar se
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PRINCIPAIS INDICAÇÕES PARA ODIAGNÓSTICO PRÉ-NATAL

História familiar de umdistúrbio ligado ao X para a qual

POR TESTES INVASIVOS

não há teste diagnóstico pré-natal específico
Quando não há método alternativo, os pais de um
menino afetado por um distúrbio ligado ao X podem usar
a determinação do sexo fetal para ajudá-los na decisão
de continuar ou interromper uma gravidez subsequente,
pois o risco de recorrência pode ser tão alto quanto 25%.

• Filho anterior com aneuploidia cromossômica de novo ou
outros desequilíbrios genômicos.
Embora os pais de uma criança com aneuploidia cro
mossômica possam ter cromossomos normais, em alguns
casos eles podem mesmo assim ter um risco aumentado
de gerar outro filho com anomalia cromossômica. Por
exemplo, se uma mulher de 30 anos de idade tiver um
filho com síndrome de Down, o risco de recorrência para
qualquer anomalia cromossômica é de aproximadamente
1 em 100, comparado com um risco populacional relacio
nado à idade que é de aproximadamente um em 390. O
mosaicismo parental é uma explicação possível para tal
risco aumentado, mas, na maioria dos casos, o mecanismo
desse aumento no risco é desconhecido.

•

Presença de anomalias cromossômicas estruturais ou
genômicas em um dos pais
Aqui, o risco de uma anomalia cromossômica em uma

criança varia de acordo com o tipo da anomalia, algumas
vezes, com a origem parental. O maior risco, o de 100%

para síndrome de Down, ocorre apenas se um dos pais
tem uma translocação robertsoniana 21q21q (Cap. 6).
• História familiar de um distúrbio genético que pode ser
diagnosticado ou descartado por análise bioquímica ou
de DNA

A maioria dos distúrbios nesse grupo é causada por
defeitos monogênicos com riscos de recorrência de 25%
ou de 50%. Casos nos quais os pais foram diagnostica
dos como portadores, após uma triagem populacional,
preferencialmente após o nascimento de uma criança
afetada, também estão nessa categoria. Distúrbios mitocondriais apresentam desafios especiaispara o diagnóstico
pré-natal.

Para distúrbios ligados ao X, como a distrofia muscular

de Duchenne e as hemofiiias A e B, contudo, para os quais
os diagnósticos pré-natais por análise de DNA estão dis
poníveis, o sexo fetal é primeiramente determinado e
depois é feita a anáhse de DNA se o feto for masculino.
Emambas as situações mencionadas, o diagnóstico genético
pré-implantação (veja o texto) pode ser uma opção por
permitir a transferência ao útero apenas daqueles embriões

determinados como não afetados pelo distúrbio emquestão.
Risco para um defeito do tubo neural (DTN)

Parentes de primeiro grau (e parentes de segundo grau,
conforme considerado em algumas clínicas) de pacientes
com DTN aberto são elegíveis para amniocentese pelo
grande risco de gerar uma criança com DTN; muitos
DTNs abertos, contudo, podem agora ser detectados por
outros testes não invasivos, descritos neste capítulo.
Risco aumentado estabelecido pela triagem do soro
materno, exame ultrassonográfico e testes pré-natais não
invasivos de DNA em células livres.

Avaliações genéticas e testes adicionais são recomen

dados quando anomalias fetais são suspeitas com base
em triagem de rotina do soro materno e no exame ultras
sonográfico fetal.
A mulher grávida, ou o casal, deseja realizar testes invasivos

Embora sua realização seja limitada a uma só vezpara
uma mulher grávida sem outros riscos aumentados que
não a idade materna, alguns profissionais sugerem que
testes invasivos devem ser oferecidos a todos os casais.

o feto tem (ou provavelmente tem) uma condição específica
detectável pelo teste diagnóstico que está sendo utilizado.

conhecido dessa malformação, um teste de triagem relati
vamente simples, como um teste não invasivo de MSAFP,
constitui uma ferramenta importante para o diagnóstico, a

TRIAGEM PRÉ-NATAL

prevenção e o manejo pré-natal.

A triagem pré-natal tem, tradicionalmente, baseado-se na
ultrassonografia e na medição de várias proteínas e hormô
nios (chamados de analitos), cujos níveis no soro materno
estão alterados quando o feto é afetado por uma trissomia
ou um DTN. Recentemente, o campo da triagem pré-natal
e da genética obstétrica deu um grande salto à frente com a
descoberta de que o soro materno contém não apenas ana
litos úteis, como também DNA livre de células, do qual uma
certa fração é de origem fetal. O sequenciamentodesse DNA
livre de células utilizando tecnologias avançadas, discutidas
posteriormente neste capítulo, possibilitou triagens não
invasivas para trissomia mais sensíveis e acuradas quando
comparadas à triagem de analitos tradicional.

de AFP no soro materno é provavelmente mais alta do que

Triagem para Defeitos do Tubo Neural
A AFAFP descrita anteriormente é indicada para gestações
que estão sendo submetidas à amniocentese devido a um

alto risco para DTN aberto. Porém, como cerca de 95%
de crianças com DTNs nascem em famílias sem histórico

Quando o feto possui um DTN aberto, a concentração
o normal, bem como vimosanteriormente no líquido amniótico. Essa observação é a base para o uso da medição de
MSAFP na 16"semana como uma triagem para DTN aberto.
Há uma considerável sobreposição entre a faixa normal de
MSAFP e a faixa de concentrações encontrada quando o feto
possui um DTN aberto (Fig. 17-5). Embora uma concen

tração elevada de MSAFP em hipótese alguma seja específica
de uma gestação com DTN aberto, muitas das outras causas

da concentração elevada de MSAFP podem ser distinguidas
de DTN aberto por ultrassonografia fetal (Tabela 17-5).
A MSAFP também não é perfeitamente sensível, pois
sua avaliação depende de valores de corte estatisticamente
definidos. Se uma concentração elevada é definida como dois

múltiplosdo valor da média em gestações sem nenhuma ano
malia que possa aumentar a concentração de AFP, pode-se
então estimar que 20% dos fetos com DTN aberto permane
cem não detectados. Contudo, reduziro ponto de corte para
aprimorar a sensibilidade em detrimento da especificidade
reduzida, aumentaria assim a taxa de falso-positivos.
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Figura 17-5 Concentração de alfafetoproteína
(AFP) dosoro materno expressa como múltiplos damédia,
em fetos normais, fetos com defeitos do tubo neural aberto e fetos com síndromede Down. Veja Fontes
& Agradecimentos.

TABELA 17-5 Causas da Concentração Elevada
de Alfafetoproteína no Soro Materno
Idade gestacional mais avançada
do que a calculada
Espinha bífida

Teratomas sacrococcígeos

Anencefalia

Rins policísticos

Doenças de pele congênitas
Cisto pilonidal
Defeitos da parede abdominal
Defeitos gastrointestinais
Obstrução
Necrose do fígado

Ausência de rim

Extrofia da cloaca

Peso materno diminuído

Anomalias renais

Obstrução urinária

Nefrose congênita
Osteogênese imperfeita
Baixo peso ao nascimento
Oligoidrâmnio
Gestação múltipla

Higroma cístico
Dtf Cunningham FG,MacDonald PC, Gant NF, et al: Witliams obstetrics, ed 20,
Stamford, CT, 1997, Appleton & Lange, p 972.

abaixo dos níveis normais em várias gestações. Depois

descobriram que essas mulheres estavam gerando fetos
com trissomia autossômica, particularmente as trissomias
do 18 e do 21. A concentração de MSAFP sozinha tem

sobreposição demasiada entre gestações não afetadas e ges
tações de síndrome de Down para ser considerada por si só
uma ferramenta útil para triagem (Fig. 17-5). Contudo, foi
desenvolvida agora uma bateria de analitos de proteína do
soromaternoque,emcombinação com medidas ultrassonográficas específicas, apresenta a sensibilidade e especificidade
necessárias para serem úteis na triagem. Essas baterias de
testes são agora recomendadas para triagens não invasivas,
durante o primeiro e segundo trimestres de todas as ges
tações, independentemente da idade materna, embora não
sejam recomendadas para diagnósticos definitivos.

Triagem do Primeiro Trimestre
O uso combinado do ensaio de MSAFP com o diagnóstico

uitrassonográfico detalhado (veja discussão posterior)apro-

A triagem do primeiro trimestre é realizada, de modo

para a detecção de DTN aberto. Assim, parentesde primeiro
grau, segundo grau ou graus mais remotos de pacientes
com DTN aberto podem ter um teste de MSAFP (na lé"*
semana), seguido por um exame de ultrassom detalhado

ideal, entre a 11" e a IS"* semana de gestação, e conta com
a medição dos níveis de certos analitos no soro materno
em combinação com exames ultrassonográficos altamente
direcionados. Os analitos utilizados são a proteína A plasmáticaassociada à gravidez (PAPP-A) e o hormôniogonadotrofina coriônica humana (hCG), tanto como hCG total

(na IS'' semana), em vez de submeterem-se à amniocentese.

quanto comosua subunidade P livre. A PAPP-A está abaixo

xima-se da acurácia do teste de AFAFP e da uitrassonografia

da faixa normal em todas as trissomias; a hCG (ou j3-hCG

Triagem para a Síndrome de Down e Outras
Aneuploidias
Mais de 70% de todas as crianças com as principais trissomias autossômicas nascem de mulheres sobre as quais não
são conhecidos fatores de risco, incluindo a idade materna

avançada (Fig. 6-1). Uma solução para esse problema foi
primeiramente sugerida pela descoberta inesperada de que a
concentração de MSAFP (medida, como discutido, durante
o segundo trimestre como uma triagem para DTN) estava

livre) está aumentada na trissomia do 21, mas diminuídaem
outras trissomias (Tabela 17-6). As medições dos analitos
são combinadas às medições ultrassonográficas da transiucência nucal (NT), definida pela espessura do espaço livre
de eco entre a pele e o tecido mole que recobre o aspecto

dorsal da espinha cervical causado por edema subcutâneo do
pescoço do feto. Um aumento na NT é comumente vistonas
trissomias do 21, do 13 e do 18 e em fetos 45,X (Fig. 17-6).
A NT varia com a idade do feto e deve ser determinada em

relação ao período gestacional.
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TABELA 17-6 Elevação e Diminuição dos Parâmetros Utilizados emTestes de Triagi:m do Primeiro c Segundo Trimestres
Triagem do Primeiro Trimestre

Triagem do Segundo Trimestre

Translucência Nucal

PAPP-A

p-hCG livre

uE3

AFP

hCG

Inibina A

Trissomia do 21
Trissomia do 18
Trissomia do 13

T
T
t

444-

T
4.
4.

i
i
i

T
4.
4.

T

Defeito do tubo neural

-

-

4,
4.
i
TT

Al-I', Alfafctoproteína; P-hCG, siilninidadc P da gonadotrofina humana coriôiiica ; I'APP-A, proteína A plasmática associada à gravidez; uE3,estriol não conjugado.

1 L 0.14 cm

Figura 17-6 Medidas da Translucência nucal com 11
semanas dc gestação. Translucência niical é uma zona

escura, livre de eco, sob a pele em um corte sagital

ultrassonográfico através do feto e está indicada por
dois sinais " + " conectados por uma litiha amarela. A
média da translucência nucal é de 1,2 mm com 11 sema
nas de gestação {95° percentil até 2 mm) e 1,5 mm com
14 semanas de gestação (95° percentil até 2,6 mm). A,
Translucência nucal dc 1,2 mm em um feto normal de

11 semanas, a média normal para um feto neste perío
do gestacional. B, Translucência nucal aumentada de
5,9 mm, a qual é aproximadamente 20 dcsvios-padrão

acima da média e associada a um grande risco para
síndrome de Down. Veja Fontes & Agradecimentos
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Triagem do Segundo Trimestre
A triagem do segundo trimestre é geralmente realizada
medindo-se a hCG em combinação com três outros anaiitos: MSAFP, estriol não conjugado e inibina A. Essa
bateria de testes é referida como uma triagem quádrupla.
Todas essas substâncias estão abaixo da faixa normal em

todas as trissomias, com exceção do hCG, que é aumen
tada na trissomia do 21, mas reduzida em outras tris

somias, e da inibina A, que está aumentada na trissomia
do 21, mas não é significantemente afetada nas outras
trissomias (Tabela 17-6). Os níveis desses analitos podem
ser afetados por vários fatores, incluindo etnia, tabagis
mo, gravidez por fertilização m vitro e diabetes materno,
e os laboratórios geralmente ajustam essas variações.
Níveis extremamente baixos de estriol não conjugado
podem ser um indicativo de uma condição genética rara
como deficiência de esteroide sulfatase ou síndrome de

Smith-Lemli-Opitz.

Triagens Pré-natais Não Invasivas pela Análise
da DNA Fetal Livre de Células

O campo da triagem pré-natal e da genética obstetrica está
sendo revolucionado pela junção de dois grandes avanços
no campo da genômica, um biológico e outro tecnológico,
para produzir uma nova tecnologia de triagem pré-natal
conhecida como teste pré-nata! não invasivo (TPNI). A des
coberta biológica é que depois de 7 semanas de gestação,
o soro da mulher grávida contém DNA fetal que não está
contido no núcleo de uma célula, mas sim flutua livremente

na circulação materna. Aproximadamente 2% a 10% do
DNA livre de células no sangue materno é derivado do trofoblasto da placenta, sendo, portanto, de origem fetal.
Este DNA fetal livre de células, embora misturado com

DNA de origem materna, fornece uma amostra de genoma
fetal que está disponível para análise sem a necessidade de
procedimentos invasivos. O avanço tecnológico está no
desenvolvimento e aplicação clínica de métodos de sequenciamento de alto rendimento que permitam o sequenciamento de milhões de moléculas de DNA individuais numa
mistura.

O TPNI torna possível um teste de gestações altamente
acurado e não invasivo para aneuploidias autossômicas
comuns e dos cromossomos sexuais, com sensibilidade
e especificidade próximas a 99% para a trissomia do 21.
DNA fetal livre de células no soro materno também é usado

para genotipar o lociis Rh do feto (Cap. 9) e determinar
o sexo fetal. Refinamentos adicionais na análise do DNA

livre de células farão com que testes não invasivos para
outros distúrbios genéticos, incluindo vários distúrbios
monogênicos, estejam disponíveis para o manejo clínico
no futuro.

O sequenciamento do DNA livre de células no soro
materno foi implantado para detecção de aneuploidia em
vários diferentes caminhos por diferentes fornecedores; um
exemplo elaborado para ilustrar o conceito é dado a seguir.
O DNA livre de células total é submetido ao sequenciamen
to de nova geração, e milhões de moléculas de DNA são
mapeadas segundo seu cromossomo particular de origem
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(Fig. 17-7). O número de moléculas que mapeiam em cada
cromossomo é determinado, sem conhecimento de qual
fragmento é fetal e qual é materno.
Pelo fato de o cromossomo 21 constituir aproximada
mente 1,5% do DNA total do genoma, aproximadamente
1,5% dos fragmentos totais deve ser atribuído ao cromos
somo 21, se o feto e a mãe tiverem dois pares normais de
cromossomo 21. Contudo, se o feto possuir trissomia do 21,
mais seqüências do que o esperado vão mapear no cromos
somo 21 — um pequeno, mas significativo aumento relativo
do número de seqüências que mapeiam cm um cromossomo-referência apropriado ou num conjunto completo de
cromossomos, não incluindo o cromossomo 21. Um cálculo
similar pode ser usado para outras trissomias autossômicas
comuns e também para as aneuploidias dos cromossomos
sexuais.

Embora o TPNI promova uma melhora substancial na
sensibilidade e especificidade para identificar trissomias
fetais, particularmente a trissomia do 21, e aneuploidias dos
cromossomos sexuais, ainda assim ele é um teste de triagem,
e não um teste de diagnóstico. O TPNI pode também ser
usado para detectar seqüências do cromossomo Y no soro
materno com o propósito de determinar o sexo fetal; o tes
te tem taxas de falso-positivos e falso-negativos, variando
entre 1% e 2%.

Estratégias de Triagem Integradas
Para a triagem de primeiro e segundo trimestres padrão pela
ultrassonografia e pelos analitos do soro materno, um ponto
de corte, estabelecido para manter a taxa de falso-positivos
em 5%, resulta em sensibilidades de triagens de primeiro e
segundo trimestres, como mostrado na Tabela 17-7.
Com base nesses parâmetros, uma estratégia foi desen
volvida para combinar os resultados de testes do primeiro
e do segundo trimestre visando aumentar a habilidade para
detectar gravidezes com trissomias autossômicas, particu
larmente a trissomia do 21 (Fig. 17-8). Essas estratégias
possuem a vantagem de fornecer aos casais com risco sig
nificativamente aumentado, com base em testes apenas no
primeiro trimestre, a escolha de testes invasivos precoces
por CVS, em vez de esperar pelos testes do segundo tri
mestre e utilizar a amniocentese. A estratégia mais comum,
porém, é combinar o risco como determinado pelos testes
do primeiro e segundo trimestres de maneira seqüencial
(Fig. 17-8). Nessa estratégia seqüencial passo a passo, os
casais são identificados como "positivos" para síndrome de
Down, uma vez que um exame de ultrassom confirmou a
idade fetal e o risco foi estimado como alto. Para um casal

demonstrando alto risco por meio de testes de analitos no
soro pode então ser oferecida a realização tanto de TPNI
como de análise cromossômica fetal (Fig. 17-8). Sem o
TPNI, essa estratégia pode detectar até 95% de todos os
casos de síndrome de Down com uma taxa de falso-positivos
aproximada de 5%. Se o TPNI é adicionado, a sensibilidade
para a trissomia do 21 aumenta para mais de 99% com
uma taxa de falso-positivos menor que 1%. A sensibilidade
para outras trissomias está na faixa entre 90% e 95%, mas
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Sequenclamento
de nova geração (NGS)

DNA livre de células no soro materno

...ATGAGTGACAGCAGAAA.
...GATACGAGTACGAAAGA.

...CCTGGCATACACGGCAG.
...GTTTCAGTGCGTCAATT.
...AAATGCCCATGTTTGCA.
...TGGTGCAGTACGCGGAC.
...AACTAGTGAGTACCCAG.
...CCCTGGGACGATTCGAG.

...AGTGAACGTATTTAACG.
...TACCCCTGGTCCAGACC.

...GACCTGACGACATCACG.

Crm1

Crm2

Figura 17-7 Diagrama esquemático dc

Crm3

Crm21 Crm22

testes prc-nataís não invasivos (TPNI)
para trissotnias por sequenciamcnto de
nova geração dc DNA livre de células no

II

soro materno. Componente fetal de DNA
livre de células no soro materno mostrado

em vermelho, contribuição materna mos
trada em azul. Milhões de moléculas de

DNA são sequenciadas e atribuídas a cada
um dos cromossomos por alinhamento

computadorizado em comparação com
o genoma humano. Medidas altamente
acuradas de aumentos pequenos, mas
significativos, na fração de moléculas
atribuídas aos cromossomos 13, 18, 21

ou X comparadas com uma referência
indicam o risco aumentado de trissomia
de cada um desses cromossomos.

Crmi

Crm2 Crm3 ... Crm21 Crm22

Contagem do número de seqüências
atribuídas a cada cromossomo

Alinhamento computadorizado
com o genoma humano e
atribuição a cada um dos
cromossomos individuais

TABELA 17-7 Sensibilidade e Taxa de Falso-positivo para
a Trissomia do 21 com Diferentes Métodos

De Triagem Pré-natal

melhores parâmetros de triagem comparados com a triagem
padrão de analitos do soro disponíveis no momento. Se essas
sensibilidade e especificidade notáveis são corroboradas, é
antecipado que o TPNI pode substituir a triagem de analitos
no soro para aneuploidias; porém, a triagem de MSAFP
ainda seria usada para DTNs.

Sensibilidade

Taxa de Falso-positivo
(Especificidade 1)

Triagem tripla do

=85%

5%

primeiro trimestre
Triagem quádrupla do

=81%

5%

importante que casais sejam informados que a triagem para
detecção de defeitos congênitos com medição de analitos

«95%

5%

>99%

<1%

no soro materno, escaneamento ultrassonográfico e TPNI
é uma ferramenta de triagem e não um teste de diagnós
tico definitivo. Eles também devem ser aconselhados que
testes de triagem não detectarão confiavelmente outras ano
malias cromossômicas que não trissomias comuns e aneu
ploidias cromossômicas sexuais, mosaicismo ou defeitos
monogênicos. Além do mais, apenas a triagem quádrupla do
segundo trimestre, que inclui a MSAFP, é iJtil para detectar
DTN aberto no feto. Finalmente, mulheres nas quais os
resultados das triagens são considerados como "negativos"
devem também ser aconselhadas de que o risco em ter uma
criança portadora de síndrome de Down ou outra aneuploidia ou DTN, ainda que muito reduzido, não é nulo.

Teste de Triagem

Assim como em qualquer teste de triagem na medicina, é

segundo trimestre
Primeiro e segundo
trimestres

combinados

Triagem pré-natal não
invasiva

Modificada de Malone FD, Canick JA, Bali RH et al: First-rrimester or second tri-

mester scrcening, or both, for Down's syndrome, N Engt] Mt?íí 353:2001- 2011,
2005; and Bianchi DW, Parker RL, Wentworth J, et al: DNA sequencing versus

standard prenatal aneuploidy scrcening, N Engt j Meti 370:799-808, 2014.

ainda com uma considerável taxa de falso-positivos menor
que 1%. Embora o TPNI seja relativamente recente e mais
dados sejam requeridos, medidas iniciais de taxas de sensi
bilidade e de falso-positivos para o TPNI parecem oferecer
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Consulta

^Triagem do primeiro trimestre^

^ Positivo ^ ^ Negativo ^

ririagem do segundo trimestre^
Positivo

^ Negativo ^

í
r Teste pré-natal não invasivo J
Amniocentese

Teste invasivo

^Positivo J ^ Negativo J

Sem testes
adicionais

Triagem Não invasiva

Figura 17-8 Fluxograma para decisão da triagem prc-natal utilizado por médicos e pacientes para decidir
por qual modalidade dc triagem e diagnóstico seguir,caso o teste invasivoseja indicado. Uma variedade de
opções mostradas como diíerenrescaminhos alternativos está disponível em várias etapas no fluxograma.

ESTUDOS LABORATORIAIS

Cítogenétíca no Diagnóstico Pré-natal
Tanto a amniocentese quanto a CVS podem fornecer células
fetais para cariotipagem, assim como para análises bio
químicas ou de DNA. O PGD, sendo uma técnica na qual
se emprega uma única célula, é utilizado apenas para um
número limitado de análises de DNA e não pode ser usado
para estudos bioquímicos. O preparo e a análise dos cromos
somos a partir de células cultivadas do líquido amniótico ou
da cultura de vilosidades coriônicas requerem de sete a 10
dias, embora as vilosidades coriônicas possam também ser
utilizadas para cariotipagem após incubação de curto prazo.
Embora essa incubação de curto prazo proporcione resul
tados mais rápidos, ela produz preparações de qualidade
relativamente pior, nas quais a resolução do bandeamento

não é adequada para uma análise mais detalhada, assim
como uma taxa maior de mosaicismo. Alguns laboratórios
utilizam ambas as técnicas, mas, se apenas uma delas for
utilizada, a cultura de longo prazo das células do cerne
mesenquimal é a técnica de escolha atualmente.
A hibridização in situ por fluorescência (Caps. 4 e 5) faz
com que seja possível a triagem dos núcleos em interfase
nas células fetais, para evidenciar aneuploidias comuns
dos cromossomos 13, 18, 21, X e Y imediatamente após a
amniocentese ou a CVS.

Essa abordagem para avaliação citogenética pré-natal
requer de 1 a 2 dias e pode ser utilizada quando se indica
um teste rápido para aneuploidia.
A CMA (Cap. 5) está substituindo a cariotipagem para
diagnóstico pré-natal sob algumas circunstâncias. Varia
ções no número de cópias (VNCs), incluindo mutações
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cromossômicas, como duplicações, triplicações e deleções
(Cap. 4), podem ser detectadas em resolução muito maior
por CMA do que por cariotipagemde alta resolução. Tanto a
ACOG quanto a Society of Obstetriciansand Gynaecologists
of Canada aconselharam que CMA, em vez da cariotipagem,
deve ser o teste de primeira linha quando uma anomalia fetal
for detectada por ultrassonografia. No entanto, a ACOG vai
além, recomendando que todas as mulheres que passarão por
testesinvasivostenham a opção de CMA, independentemente
de uma anomalia estrutural ter sido detectada por ultrassono
grafia. A diferença entre CMA ser um teste de primeira linha
quando uma anomalia está presente versus simplesmente ser
oferecida como opção quando testes invasivos de qualquer
tipo forem feitos, reflete o fato de que a análise genômica de
alta resolução por CMA detecta várias VNCs de significado
clínico atualmente incerto. O número de falso-positivos em
testesde CMA será mais baixo em fetoscom anomalias do que
em um feto sem as mesmas, porque a probabilidade a priori
de que uma VNC tenha significância clínicaé maior quando a
anomalia é presente.

À medida que a experiência e o conhecimento sobre as
variações do número de cópias no genoma humano evoluem
(Cap. 4), a relevância médica de uma fração cada vez maior
de VNCs se tornará mais clara e a incidência de variantes de

significado incerto cairá para níveis que resultarão na subs
tituição da cariotipagem fetal por CMA para quase todas
indicações.

Análise Cromossômica após Ultrassonografia
Como alguns defeitos congênitos detectáveis por ultras
sonografia estão associados a anomalias cromossômi
cas, a cariotipagem de células do líquido amniótico, de
células das vilosidades coriônicas ou (mais raramente) de
células sangüíneas fetais obtidas através de inserção de
uma agulha em um vaso umbilical (cordocentese) pode
ser indicada após a detecção ultrassonográfica de uma
anomalia deste tipo. As anomalias cromossômicas são
encontradas mais freqüentemente quando são detectadas
malformações múltiplas, em vez de malformações isoladas
(Tabela 17-3). Os cariótipos vistos com mais freqüência em

fetos em que foram observados achados ultrassonográficos
anormais são as trissomias autossômicas comuns (21, 18
e 13), 45,X (síndrome de Turner) e anomalias estruturais

desbalanceadas. A presença de um higroma cístico pode
indicar um cariótipo 45,X, mas também pode ocorrer na
síndrome de Down e na trissomia do 18, bem como em
fetos com cariótipos normais. Assim, é indicada a avaliação
cromossômica completa.
Problemas na Análise Cromossômica Pré-natal
Mosaicismo. O mosaicismo refere-se à presença de duas
ou mais linhagens celulares em um indivíduo ou amostra de

tecido (Cap. 7). Pelo fato das técnicas pré-natais invasivas,
particularmente a CVS, recolherem amostras de tecidos
extraembrionários da placenta e não do próprio feto, o
mosaicismo encontrado em células fetais em cultura pode
ter diferentes interpretações. O geneticista pré-natal deve
determinar se o feto é, de fato, um mosaico e entender o
significado clínico de qualquer mosaicismo aparente.

Os citogeneticistas distinguem três níveis de mosaicismo

na cultura de células do líquido amniótico ou de CVS:
1. O mosaicismo detectado em múltiplas colônias de várias
culturas primárias diferentes é considerado mosaicismo
verdadeiro. Estudos pós-natais confirmaram que mosai
cismo verdadeiro em cultura é associado ao alto risco de

que o mosaicismo esteja presente no feto. Contudo, tal

probabilidade varia em diferentes situações; o mosaicis
mo por alterações cromossômicasestruturais, por exem
plo, é dificilmente confirmado.
2. O mosaicismo envolvendo várias células ou colônias

de células de uma única cultura primária é difícil de ser
interpretado, mas é geralmente considerado um pseudomosaicismo originado na cultura.
3. Quando um mosaicismo aparente é restrito a uma única
célula, é considerado como pseudomosaicismo e não é
levado em conta.

A contaminação com células maternas é uma possível
explicação de alguns casos de mosaicismo aparente nos
quais estão presentes tanto linhagens celulares XX como XY.
Esse problema é mais comum em culturas de CVS de longo
prazo do que em cultura de células do líquido amniótico,
como conseqüência da íntima associação entre as vilosidades
coriônicas e o tecido materno (Fig. 17-2). Para minimizar

o risco de contaminação com células maternas, qualquer
decídua materna presente em uma amostra de vilosidade
coriônica deve ser cuidadosamente dissecada e removida,
embora até mesmo a mais minuciosa dissecação de vilosida

de coriônica não eliminetodas as célulasde origem materna.
Quando há suspeita de contaminação com células maternas
e não se pode provar o contrário (p. ex., por genotipagem
com uso de polimorfismos), a amniocentese é recomendada
para permitir uma segunda análise cromossômica.
Em estudos de CVS, foram relatadas discrepâncias entre
o cariótipo encontrado no citotrofoblasto, no estroma viloso

e no feto em 1% a 2% das gestações estudadas com 10 a
11 semanas de gestação. Algumas vezes, o mosaicismo está
presente na placenta, mas ausente no feto, uma situação
denominada de mosaicismo confinadoà placenta (Fig. 17-9).
Ocasionalmente, o nativivo ou o feto com trissomia do 13
ou trissomia do 18 não mosaico foram relatados em uma

gestação com mosaicismo placental com ambas as linha

gens celulares trissômica e normal. Este achado sugere que
quando o zigoto é trissômico, a linhagem celular placental
normal, estabelecida por perda pós-zigótica do cromossomo
adicional em uma célula progenitora do citotrofoblasto,
pode melhorar a probabilidade de sobrevida intrauterina
do feto trissômico.

O mosaicismo confinado à placenta para qualquer cro
mossomo (mas particularmente trissomia do 7, 11, 14 ou
15) aumenta a preocupação adicional de que a diploidia

fetal possa na verdade ter surgido de um resgate trissômico.
Este termo refere-se à perda pós-zigótica de um cromos
somo extra, um evento que supostamente permite a via

bilidade fetal. Se o feto retiver duas cópias de um cromos
somo do mesmo progenitor, contudo, o resultado será uma
dissomia uniparental (Cap. 5). Pelo fato de alguns genes
no cromossomo mencionado serem "imprintados", a dis
somia uniparental deve ser excluída; duas cópias maternas
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# Diploide
• Aneuploíde

Figura 17-9 Os diferentes tiposde mosaicismo que podem ser detectados por diagnóstico pré-natal. A,
Mosaicismo generalizado afetandotanto o fetocomoa placenta. B, Mosaicismo confinado à placenta com
linhagens celulares normais (cnt vermelho) e anormais (emverde) presentes. C, Mosaicismo confinadoà
placentacom apenas uma linhagem celularanormal presente. D, Mosaicismo confinadoao embrião. Veja
Fontes & Agradecimentos.

do cromossomo 15, por exemplo, causam a síndrome de
Prader-Wilii, e duas cópias paternas estão associadas à sín
drome de Angelman {Cap. 5).
A CMA pode detectar alguns, mas não todos, dos casos
de mosaicismo. Como a CMA utiliza DNA agrupado de

deve haver um esforço na verificação de algum achado
suspeito de cromossomoanormal, com base no diagnóstico
pré-natal. No caso de interrupção da gravidez, a verificação
deve ser feita por análise de tecido fetal. A confirmação
de mosaicismo, ou de ausência dele, pode revelar-se útil

tecidos ou cultura de células e não examina células indivi

a respeito do manejo médico, assim como para o aconse

dualmente da mesma forma que a cariotipagem realiza, ela é

lhamento genético do casal específico e de outros membros

então menos sensível na detecção de mosaicismo. Mosaicis-

da família.

mos nos quais 10% das células são aneuploides são difíceis
de detectar como uma mudança do número de cópias por

Falha na Cultura. Se forem dadas ao casal a opção e a opor

CMA, enquanto 10% dos mosaicismos serão detectados
com probabilidade maior que 99% quando 50 células forem
examinadas por cariotipagem, como tipicamente feito para
avaliação de possível mosaicismo. A CMA é ainda menos

tunidade de interrupção da gravidez quando uma anomalia
é encontrada no feto, a informação deve ser fornecida o
mais cedo possível. Pelo fato de o diagnóstico pré-natal ser
uma corrida contra o tempo, o índice de falhas na cultura
pode ser uma preocupação; felizmente, esse índice é baixo.
Quando uma cultura de CVS falha em crescer, ainda há
tempo de repetir a análise cromossômica com amniocentese.
Se uma cultura de células do líquido amniótico falhar^ tanto
a repetição da amniocentese quanto da cordocentese pode
ser oferecida, dependendo da idade fetal.

sensível na detecção de mosaicismo para uma variação no
número de cópias de apenas um segmento de um cromos

somo, a menos que ele constitua mais de 20% a 25% das
células sob estudo.

A confirmação e interpretação do mosaicismo aparente
estão entre os mais difíceis desafios no campo do aconselha
mento genético para diagnóstico pré-natal, pois, atualmente,
as informações sobre os prognósticos clínicos dos variados
tipos e extensões possíveis de mosaicismo são limitadas.
Estudos adicionais (p. ex., amniocentese seguindo-se à CVS,
cordocentese seguindo-se à amniocentese), assim como a
literatura médica, podem proporcionar algumas orientações,
mas a interpretação pode continuar incerta. O escaneamento
ultrassonográfico pode promover uma tranqüilidade, des
de que o crescimento normal seja observado e nenhuma
anomalia congênita puder ser demonstrada.
Os pais devem ser aconselhados antecipadamente sobre
a possibilidade de ser encontrado mosaicismo e de que a
interpretação deste pode ser incerta. Após o nascimento,

Achados Adversos Inesperados. Ocasionalmente, a aná
lise cromossômica pré-natal realizada primariamente para

descartar aneuploidias revela algumas outras descobertas
cromossômicas incomuns, como um rearranjo cromossômico raro ou um cromossomo marcador (Cap. 5).

Nesse caso, como a significância do achado no feto não
pode ser avaliada até que os cariótipos dos pais sejam
conhecidos, ambos os genitores devem ser cariotipados
para determinar se o achado visto no feto é algo de novo
ou herdado. Rearranjos estruturais desbalanceados ou
de novo podem causar anomalias fetais graves {Cap. 6).
Se um dos pais for portador de um rearranjo estrutural
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visto de forma desbalanceada no feto, as conseqüências
para o mesmo podem ser graves. Por outro lado, se esse
achado for visto em um genitor normal, é provável que
seja uma alteração benigna sem conseqüências desfavo
ráveis. Exceções em potencial para essas regras incluem a
possibilidade de dissomia uniparental em uma região do
genoma que contém genes "imprintados". Nessa situação,
um rearranjo equilibrado e herdado pode causar anomalias
fetais graves. Essa possibilidade pode ser excluída se tiver
ocorrido uma transmissão prévia do mesmo rearranjo
balanceado a partir de um progenitor de mesmo sexo do
progenitor transmissor na gravidez atual.

Ensaios Bioquímicos para Doenças Metabólioas

mutações novas. Além do mais, testes bioquímicos podem
ser a única opção para o diagnóstico pré-natal se as muta
ções causais na família não foram identificadas ou são des
conhecidas.

Análise do DNA e do Genoma Fetais

À medida que a base específica para um número crescente
de doenças hereditárias é determinada (Cap. 12), muitas
condições (algumas das quais não puderam ser detecta
das previamente no pré-natal por outros meios) podem
ser diagnosticadas no pré-natal pela análise do DNA fetal.
Qualquer técnica usada para a triagem mutacional direta
pode ser utilizada no diagnóstico pré-natal, desde testesalelo
específiicos ou gene específicos até mesmo o sequenciamento

Embora qualquer doença para a qual a base genética é
conhecida e a(s) mutaçâo(ões) identificada{s) possa{m}
ser diagnosticada(s) pelo exame pré-natal por análise de
DNA, mais de 100 doenças metabólicas podem também
ser diagnosticadas por análise bioquímica de tecidos de
vilosidades coriônicos ou cultura de células do líquido

de exoma completo ou do genoma completo. A partir do
início de 2015, os registros de testes genéticos passaram a
relatar a disponibilidade clínicade testes pré-natais baseados
em DNA para mais de 5000 doenças genéticas causadas
por mutações em mais de 3500 genes. O grau de certeza do
diagnóstico se aproxima de 100% quando é possível realizar

amniótico; algumas condições raras podem até ser identifi

a detecção direta de uma mutação, mas o teste falhará se a
doença no paciente for devida a uma mutação diferente
daquela que foi pesquisada.
Muitas doenças ainda não podem ser diagnosticadas no
pré-natal, mas a cada mês cresce o número daquelas em que
o diagnóstico pré-natal passaser possível, tanto por meiode

cadas diretamente por ensaio de uma substância no líquido
amniótico. A maioria das doenças metabólicas é rara na
população em geral, mas tem um alto risco de recorrência

(geralmente 25% entre irmãos, pois a maioria compreende
condições recessivas). Como cada condição é rara, a expe
riência do laboratório que realizará o teste diagnóstico pré
-natal é de grande importância. Assim, o encaminhamento
para centros especializados é sempre preferível. O ensaio
bioquímico diretamente no tecido da vilosidade coriônica
(em oposição ao tecido em cultura), sempre que possível,
é preferencial para evitar má interpretação dos resultados,
devido à expansão na cultura de contaminação por células
maternas. O acesso a uma linhagem celular cultivada de

um probando na família é altamente aconselhável, para que
o laboratório possa confirmar a capacidade de detectar a
anomalia bioquímica no probando antes que o ensaio seja
tentado em CVS ou nas células do líquido amniótico da
gravidez em risco.

Obviamente muitas doenças metabólicas não podem
ser diagnosticadas por ensaios de enzimas do tecido de
vilosidades coriônicas ou pela cultura de células do líquido
amniótico, pois a enzima não é expressa nestes tecidos e
testes bioquímicos in vitro confiáveis ainda não foram desen
volvidos. Para essas doenças, pode ser realizado o sequenciamento de DNA para procurar mutações patogênicas. No
entanto, testes bioquímicos possuem uma vantagem signifi
cativa em comparação ã análise de DNA em alguns casos:
enquanto a análise de DNA por detecção direta de uma
mutação é acurada apenas para esta mutação e não para
outros alelos no locus, testes bioquímicos podem detectar
anomalias causadas por qualquer alelo mutante que exerce
efeito significativo na função da proteína. Essa vantagem é
particularmente significativa para doenças caracterizadas
por um alto grau de heterogeneidade alélica, genes nos quais
alelos mutantes ocorrem em regiões do gene que não são
rotineiramente sequenciadas, ou por uma alta proporção de

testes bioquímicos ou por análise de DNA. Uma das con

tribuições dos geneticistas clínicos para a prática médica, em
geral, é manter-se atualizados com relação a estas mudanças
rápidas e também servindo como uma fonte de informações
central sobre o estado atual dos testes pré-natais.
O diagnóstico pré-natal por meio da análise de DNA
pode não ser preditivo com relação à apresentação clínica
exata em uma gravidez afetada em caso de doenças carac

terizadas por expressividade variável. Por exemplo, na neurofibromatose do tipo 1 (Caso 34), uma mutação específica
pode levar a uma manifestação clínica severa em um mem
bro da família e a uma manifestação mais leve em outro
membro. Doenças mitocondriais (Caps. 7 e 12) que resultam
de mutações no DNA mitocondrial são particularmente
desafiadoras para o aconselhamento pré-natal porque as
mutações são quase sempre heteroplásmicas, e é difícil de
predizera fração de genomasmitocondriais defeituosos que
algum feto irá herdar. Embora haja incertezacom relação ao
grau de heteroplasmia que será transmitido da mãe ao feto,
a análise do DNA de amostras de fetos obtidas por CVS ou
aminiocentese poderá refletir o grau geral de heteroplasmia
no feto e, portanto, pode representar um indicador mais
confiável da carga de mutações mitocondriais patogênicas
no feto.

Apesar do sequenciamento de exoma completo ou do
genoma completo do DNA fetal ainda não ser parte da
rotina, isto já é tecnicamente possível, e discussões estão
acontecendo para avaliar se a análisedo genoma por sequen
ciamento do exoma a partir de amostras de DNA fetal
poderiam servir como um teste de triagem pré-natal (ver
discussão dos TPNls). As preocupações éticas levantadas
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pela análise do genoma completo dos fetos são substanciais.
Estas incluem diagnósticopré-sintomáticode anomalias do
adulto, particularmente para aquelas que não há tratamento
conhecido, estigmatização, conseqüências no relacionamen
to pais-filhos e o impacto de ter de fornecer aconselhamento
com relação a grandes quantidades de informações que
atualmente não são interpretáveis decorrente da descoberta
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• O tempo requerido para saber os resultados
• A possível necessidade de repetir os procedimentos na
eventualidade de falhas

Além disso, o casal deve ser informado de que o resultado
pode ser difícil de interpretar, além de testes e consultas
poderem ser necessárias, e, mesmo assim, os resultados
podem não ser definitivos.

de variantes de significado incerto. Esta é uma área que
merece muita atenção nos próximos anos, com implicações

éticas e políticas importantes para a prática da medicina
fetal e da genética pré-natal.

ACONSELHAMENTO GENETICO PARA

O DIAGNÓSTICO ETRIAGEM PRÉ-NATAIS
A maioria dos consultores especialistas em genética está na

organização de programas de diagnóstico pré-natal. A equipe
de profissionais de um programa de diagnóstico pré-natal
(médicos/as, enfermeiros/as e aconselhadores genéticos) deve
obter um histórico familiar bem acurado e determinar se outros

problemas genéticos não suspeitos poderiam serconsiderados
com base no histórico familiar ou no background étnico.
O backgromidétnico, mesmo na ausência de um histórico
familiar positivo, pode indicara necessidade de testes de porta

dores nospaismesmo antesdostestes dediagnóstico pré-natal.
Por exemplo,em um casal encaminhado, por qualquer razão,
deve-se discutir a necessidade de se fazer o teste de portador
para distúrbios autossômicos recessivos presentes em alta
freqüência em vários grupos étnicos. Estes distúrbios incluem
a talassemiaem indivíduos de origem mediterrânea ou asiática,
a anemia falciforme em africanos ou em afro-americanos e

vários distúrbios em fetos de casais judeus asquenazes.
Entretanto, devido ao aumento da dificuldade de atri

buir um perfil étnico único a cada um dos pacientes, o uso
de painéis universais de triagem de portador, nos quais os
pacientes são testados para um amplo leque de distúrbios
genéticos independente da etnia aparente ou estabelecida
está se tornando cada vez mais comuns.

Ascomplexidades impostas pela disponibilidade de dife
rentes testes (incluindo a distinção entre testes de triagem

e testes diagnósticos), as diferentes e distintas indicações de
testes nas diferentes famílias, as sutilezas na interpretação
dos resultados e os aspectos pessoais, éticos, religiosos e
sociais que pesam na decisão de um casal gerar um filho,
coloca aos serviços de diagnóstico pré-natal uma arena de

desafios para os geneticistas que trabalham no aconselha
mento. Os pais que consideram realizar o diagnóstico pré
-natal por qualquer razão precisam de informações que os
permitirão entender melhor a situação e dar, ou não, o con
sentimento para os procedimentos. O aconselhamento gené
tico de candidatos para o diagnóstico pré-natal usualmente
faz com que eles estejam cientes dos seguintes aspectos:
•

Interrupção Eletiva da Gravidez
Em muitos casos, as descobertas nos diagnósticos pré-natais

são normais e os futuros pais são tranqüilizados de que seu
bebê não será afetado pela condição em questão. Infeliz
mente, em uma pequena parcela dos casos, é descoberto
que o feto possui um grave defeito genético. Como a terapia
pré-natal efetiva ainda não está disponível para a maioria
das doenças{Cap. 13), os pais podem então escolher a inter
rupção da gravidez. Poucas questões atualmente são tão
calorosamente debatidas como o aborto eletivo, mas, apesar

de restrições legais em algumas jurisdições, o aborto eletivo
é amplamente praticado. Entre todos os abortos eletivos,
os realizados por razão de diagnóstico pré-natal de uma
anomalia em um feto se aplicam apenas a uma parcela muito
pequena. Sem um meio legal de interrupção da gravidez, o
diagnóstico pré-natal não teria se desenvolvido em termos
de aceitação médica para tal procedimento.

Algumas mulheres grávidas que não considerariam a
interrupção da gravidez, mesmo assimsolicitamo diagnós
tico pré-natal para reduzir a ansiedade ou para se preparar
para o nascimento de uma criança com uma doença gené
tica. Essa informação pode ser útil para o preparo psico

lógico, bem como para a conduta do parto e da criança
recém-nascida.

No âmbito da saúde pública, o diagnóstico pré-natal
combinado à interrupção eletiva da gravidez levou a um
grande declínio na incidência em certos grupos populacio
nais de algumas doenças, como a P-talassemia {Cap. 12).
Dados similares para os efeitos da triagem pré-natal, diag
nóstico e interrupção eletiva na incidência de nascimentos
com síndrome de Down nos Estados Unidos são, contudo,
conflitantes. As estimativas variam a partir de um aumento
de 24% a uma diminuição de 15% no número de bebês
nascidos com síndrome de Down durante o período de 15 a
20 anos, até 2005. Esses dados devem ser vistos contra uma

estimativa de aumento de 34% em gestações afetadas, devi
do à idade materna avançada. A freqüência com que casais
que geram uma gestação portadora de síndrome de Down

interrompem a gravidez varia tremendamente de acordo
com cada sociedade. A exemplo, enquanto nos Estados
Unidos aproximadamente dois terços dos casais decidem
terminar uma gravidez com síndrome de Down, no Reino
Unido 90% dos casais decidem interrompê-la.

Sobre o risco do feto ser afetado

• A natureza e as conseqüências prováveis do problema
específico
• Os riscos e as limitações dos procedimentos a serem
utilizados

Impacto do Diagnóstico Pré-natal
Deve ser ressaltado, contudo, que a principal vantagem

do diagnóstico pré-natal não é para a população, mas sim
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para a família. Pais com risco de gerar uma criança com
anomalia grave podem encarregar-se de uma gravidezque
talvez eles não arriscariam, caso tivessem o conhecimento

precocede que o feto tem ou não uma anomalia, e poderiam
tomar uma decisão informada sobre continuar ou não a
gestação.

Embora a maioria dos diagnósticos pré-natais resul
te em reafirmação, opções disponíveis para os pais no
caso de identificação de uma anomalia — para qual a
interrupção da gravidez é apenas uma — devem ser dis

cutidas. Acima de tudo, os pais devem entender que, na
realização do diagnóstico pré-natal, eles não são obrigados
a interromper uma gestação na ocasião da identificação

da presença de uma anomalia. O objetivo do diagnóstico
pré-natal é determinar se o feto é afetado ou não pelo dis
túrbio em questão. O diagnóstico de um feto afetado pode,
pelo menos, permitir que os pais se preparem emocional
e clinicamente para a conduta de um recém-nascido com
um distúrbio.

Em conclusão, o leitor é mais uma vez lembrado de que
os avanços tecnológicos nos métodos disponíveis para a
avaliação do feto e do genoma fetal ainda continuarão a
ser modificados e sujeitos a refinamento, considerando as
discussões de normas éticase sociaise de políticasgoverna
mentais em relação aos diagnósticos pré-natais em diferentes
culturas e países.
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PROBLEMAS
1. Correlacione o termo da seção superior com os comentá
rios apropriados na seção inferior.
a. Imunoglobulina Rh
b. 10' semana de gestação
c. Cordocentese
d. Mosaicismo

e.
f.
g.
h.

16^ semana de gestação
Alfafetoproteína no soro materno
Aneuploidia
Higroma cístico

i.

Vilosidades coriônicas

principal problema citogenético no diagnóstico
pré-natal

diagnóstico ultrassonográfico indicapossível
síndrome de Tumer
o risco aumenta de acordo com a idade materna

período usual no qual a amostragem de vilo

sidades coriônicas (CVS) é reaUzada

derivado de tecido extraembrionário

utilizado para evitar imunização de mulheres
Rh-negativas

período usual no qual é feita a amniocentese

2. Um casal tem uma criança portadora de síndrome de
Down, que possui uma translocação 21q21q herdada da
mãe. O diagnóstico pré-natalpode ser útil para a próxima
gravidez do casal? Explique.

nívelaumentado quando o feto possui defeito

3. Células cultivadas de uma amostra de vilosidades coriôni

j. Líquido amniótico

método de obtenção de sangue materno para
cariotipagem
do tubo heural
contém células fetais viáveis em cultura

cas mostram duas Ünhagens celulares,46,XX e 46,XY.Isso

indica necessariamente que o fetoé anormal? Explique.

