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A s últimas décadas, marcadas pela emergência de
novos biomarcadores ecográficos e serológicos

mudaram, em Portugal e na maior parte do mundo, os
padrões de rastreio, diagnóstico e terapêutica obstétri-
cos. 

Após a publicação do estudo de Nicolaides e col.1

em 1992, a medição da translucência da nuca, realiza-
da entre as 11 e as 13 semanas, é universalmente acei-
te como ferramenta essencial no rastreio de aneuploi-
dias fetais. Desde essa altura, a necessidade de desen-
volver outras formas não invasivas de detetar gestações
com risco de aneuploidia levou à investigação de novos
marcadores ecográficos (ausência do osso nasal, regur-
gitação tricúspide, aumento do índice de pulsatilidade
do ducto venoso) e bioquímicos séricos maternos (b-
hCG livre, Proteína Plas mática A associada à gravidez
(PAPP-A) e alfa-fetoproteína).

Para a maior parte das patologias obstétricas, como
sejam a pré-eclâmpsia, a restrição de crescimento fetal
(RCF) e a diabetes gestacional, quer os fatores de risco
tradicionais quer a história materna isolada são maus
preditores dos desfechos perinatais. Muitos destes dis-
túrbios, associados a uma invasão trofoblástica defi-
ciente, embora tenham como substrato eventos que
ocorrem no início da gravidez, expressam-se clinica-
mente apenas na segunda metade da gestação. A iden-
tificação de biomarcadores que possam prever, no 1º
trimestre, a incidência e a severidade dos mesmos, per-
mitirá a implementação de medidas de vigilância e te-
rapêuticas profiláticas para impedir os efeitos desfavo-
ráveis maternos e fetais. Um exemplo conhecido de to-
dos é a administração de aspirina em baixa dose, ini-
ciada antes das 16 semanas de gestação, em grávidas
com risco aumentado de pré-eclâmpsia. O índice de
pulsatilidade das artérias uterinas, isolado ou associa-
do a marcadores bioquímicos, como a forma solúvel-ti-
rosina-cinase 1 (sFlt-1), o fator de crescimento placen-
tário (PlGF), a PAPP-A e o fator de crescimento vascu-

lar endotelial, entre outros, têm vindo a ser propostos
como potenciais biomarcadores precoces de pré-
-eclâmpsia2. Também a razão sFlt-1/PlGF tem sido
apontada como preditor de exclusão do risco de for-
mas graves de pré-eclâmpsia nas semanas seguintes à
sua realização3. Contudo, devido à sua baixa sensibili-
dade e especificidade, a maior parte destes biomarca-
dores não é ainda utilizada por rotina na prática clínica.

Neste número da ACTA é publicado um artigo de
revisão sobre o papel da PAPP-A como potencial pre-
ditor precoce de RCF4. A etiologia multifatorial da RCF
e a associação de níveis baixos desta proteína placentá-
ria a outras condições, como a aneuploidia fetal e a pré-
-eclâmpsia, têm dificultado a criação de um algoritmo
clínico apropriado, não existindo evidência suficiente
que fundamente a utilização da PAPP-A isolada como
teste de rastreio fiável. No entanto, tal como referem os
autores, dado a PAPP-A estar incluída no rastreio de
aneuploidias, e uma vez que não exigiria custos ou in-
fraestruturas adicionais, seria proveitoso utilizá-la, as-
sociada a outros biomarcadores, no rastreio da RCF. 

De acordo com as Sociedades Científicas Obstétricas
Mundiais, o rastreio combinado do 1º trimestre é atual-
mente uma peça fundamental da vigilância da gravi-
dez5,6. Indicador de boa prática clínica, é, há vários
anos, aconselhado e oferecido às grávidas vigiadas nos
hospitais do nosso país. No entanto, o Programa Na-
cional para a Vigilância de Gravidez de Baixo Risco não
inclui o rastreio bioquímico (beta hCG livre e PAPP-A),
como parte das rotinas do 1º trimestre7. Este facto pren-
de-se sobretudo com aspectos económicos, pois a
PAPP-A não é comparticipada pelo Sistema Nacional
de Saúde. Estamos assim a condicionar muitas grávidas
a uma vigilância de menor qualidade apenas porque
têm gestações de aparente baixo risco e são vigiadas em
Centros de Saúde sem protocolos hospitalares. Esta
questão deixa os colegas que trabalham nesses centros
com um dilema ético. Como devem aconselhar as suas
utentes?  A forma como diferentes regiões do País e di-
ferentes Agrupamentos de Centros de Saúde (ACES)
colmatam esta insuficiência, passa pelo recurso ao já
ultrapassado rastreio bioquímico do 2º trimestre, à su-
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gestão de autofinanciamento pela grávida do exame
ou mesmo à não realização do rastreio bioquímico. Ou
seja... um País a várias velocidades, refletindo as assi-
metrias nos cuidados de saúde.

Entretanto, e enquanto se discute a validade deste
ou de outros biomarcadores, assistimos já à generali-
zação da pesquisa do DNA fetal livre em circulação
no sangue materno como método de rastreio de aneu-
ploidias fetais. Os tempos são de mudança! O futuro
da obstetrícia passará concerteza pela identificação de
novos biomarcadores, que venham a potenciar o valor
preditivo dos atuais ou mesmo substituir as metodo-
logias existentes. Fica a reflexão.
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