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RASTREIO E DIAGNÓSTICO

O rastreio é a aplicação sistemática, numa população
aparentemente saudável, de um teste ou inquérito, com
o objectivo de identificar indivíduos com um risco
suficientemente importante de contrair doença
específica, de modo a beneficiarem de avaliação
complementar ou acção preventiva directa1.

O objectivo de um teste de rastreio é seleccionar
um grupo dentro de toda a população, com um risco
suficientemente elevado, ao qual será depois aplicado
um teste de diagnóstico. O teste de diagnóstico será
pois efectuado apenas num grupo restrito, pois acarreta
riscos e tem custos elevados.

Para que se implemente um teste de rastreio, alguns
princípios têm de estar assegurados. A patologia que
se pretende rastrear tem de ser suficiente grave,
condicionando morbilidade e mortalidade importantes
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ABSTRACT

During the last years, extensive research has identified biochemical and ultrasonographic markers
associated with trisomy 21. Different methods for screening have been developed. It is now possible
to identify fetuses with trisomy 21, with a detection rate of up to 94% for a false-positive rate of 5%.
This second article reviews the use of screening methods for trisomy 21.

e a prevalência na população tem de ser significativa.
Deve existir métodos de diagnósticos e a possibilidade
de actuação clínica subsequente. O teste tem de ser
aceite pela população, ser fiável (reprodutível), sensível
e com uma relação custo-benefício razoável.

A Síndrome de Down satisfaz todos estes requisitos,
pela frequência da patologia na população, pela
morbilidade que condiciona e pelas implicações sociais e
económicas que acarreta. É por este facto que, quando
os vários autores se referem a rastreio de cromosso-
mopatias estão sobretudo a pensar em rastreio de
Síndrome de Down.

RASTREIO PELA IDADE MATERNA

O primeiro teste de rastreio utilizado para o Síndrome
de Down foi a idade materna. Às mulheres que
apresentavam risco acrescido era oferecida a
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definida como 1%5, o que condiciona um elevado
número de perdas fetais.

RASTREIO BIOQUÍMICO DO 2º TRIMESTRE

Em 1984 Merkatz e colaboradores descreveram uma
relação estatística entre níveis séricos de alfa-
fetoproteina (AFP) baixos e fetos afectados por
trissomia 216. A avaliação dos níveis séricos de AFP
em 61 grávidas com fetos com trissomia 21 e em 36652
grávidas com fetos normais, confirmou a presença de
níveis mais baixos de AFP na presença de fetos com
trissomia 21, de 0,72 múltiplos da mediana (MoM). A
utilização da idade materna associada aos níveis séricos
de AFP como método de rastreio teria uma taxa de
detecção de 21% para 5% de falsos positivos7.
Utilizando dados de 68 fetos com trissomia 21 e 36645
fetos não afectados, a combinação da idade materna
com o nível sérico da AFP obtém uma taxa de detecção
de 28% com uma taxa de falsos positivos de 2,8%, ou
seja, uma diminuição de 50% na taxa de falsos positivos
para a mesma taxa de detecção, se apenas se utilizasse
a idade materna8. A avaliação do risco pelos níveis
séricos de AFP permitiu rastrear para Síndrome de
Down também as mulheres com menos de 35 anos.
Um grande estudo prospectivo, com 77273 grávidas
com menos de 35 anos, realizado em oito centros em
Inglaterra, confirmou que a AFP associada à idade
materna pode detectar 25% dos Síndromes de Down
em mulheres com menos de 35 anos9.

Depois da descoberta da associação do Síndrome
de Down com níveis séricos maternos baixos de AFP,
a investigação destinada a encontrar outras hormonas
eventualmente associadas a aneuploidias continuou.
Foi descoberto que nas grávidas com fetos afectados
por trissomia 21, o nível da hormona gonadotrofina
coriónica (hCG) é mais elevado (2,5 MoM)10 e o
nível de estriol não conjugado (uE3) é mais baixo
(0,79 MoM)11. Numa avaliação retrospectiva a AFP,
a hCG e o uE3 mostraram-se predictores inde-
pendentes do Síndrome de Down, e também
independentes da idade materna. Deste modo, a sua
utilização conjunta no rastreio é possível, sendo
estimada uma taxa de detecção de 60% para uma taxa
de falsos positivos de 5%12. Vários estudos pros-

possibilidade de realizar um teste invasivo para
diagnóstico (amniocentese ou biópsia das vilosidades).
Quando nos finais dos anos 70, nos EUA, se definiram
regras para a realização dos testes diagnósticos, o
consenso foi no sentido de realização de amniocentese
apenas às mulheres com 35 anos ou mais na altura do
parto2. Este limiar foi escolhido porque nesta idade o
risco de perda fetal decorrente da técnica é
aproximadamente igual ao risco de nascimento de uma
criança com Síndrome de Down.

No início dos anos 70 cerca de 5% das grávidas
tinham 35 anos ou mais, contendo este grupo 30% dos
fetos com trissomia 21. O rastreio com base na idade
materna, tendo como limiar para definir o grupo de
risco os 35 anos, está associado a uma taxa de falsos
positivos de 5% com uma taxa de detecção de 30%.

Num estudo publicado por Youings e colaboradores,
foi avaliada a eficácia da idade materna como método
de rastreio de trissomia 21. Durante os três anos em
estudo (1986-8), os partos em mulheres com 35 anos
ou mais constituíram 8,1% do total. A taxa de detecção
de trissomia 21 em mulheres com 35 ou mais anos,
depois da correcção para a letalidade esperada, foi de
53%. Durante este período nasceram 108 recém-
nascidos com Síndrome de Down, 78% dos quais em
mulheres com menos de 35 anos3.

Actualmente, com o aumento verificado na idade
das grávidas na maioria dos países ocidentais, o grupo
dos 35 anos ou mais constitui 16% das grávidas4,
correspondendo a mais de 40% dos fetos com trissomia
21. A utilização do mesmo limiar para a realização de
técnicas invasivas acarreta uma taxa de falsos positivos
de 15% com uma taxa de detecção de 40%.

PROBLEMAS DA UTILIZAÇÃO DA IDADE

Um dos problemas da utilização da idade materna
como teste de rastreio para cromossomopatias, é a
impossibilidade de detecção de Síndrome de Down em
filhos de mulheres com menos de 35 anos, que
constituiam 70% nos anos 70 e actualmente constituiem
60% dos fetos afectados.

Outro dos problemas, decorrente da elevada taxa
de falsos positivos, consiste na taxa de perdas fetais
associadas às técnicas invasivas, perfeitamente
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pectivos foram realizados para avaliar a eficácia da
utilização deste método de rastreio, conhecido como
teste triplo. Num desses estudos, Haddow e
colaboradores, através da avaliação de 25207 grávidas,
obtiveram uma taxa de detecção de 58% e concluiram
como útil a incorporação do teste triplo nos cuidados
pré-natais13. As mulheres com 35 anos ou mais
continuavam a ser aconselhadas a realizar testes
diagnósticos, pelo que Haddow e colaboradores
realizaram um estudo prospectivo para avaliar a a
utilidade da realização do rastreio bioquímico nestas
mulheres. Em 5385 mulheres que iam efectuar
amniocentese, com base apenas na idade materna, foi
efectuado o teste triplo. Se a amniocentese fosse
apenas efectuada quando o risco fosse superior a 1
em 200, a taxa de detecção era de 89% com 25% de
falsos positivos, com uma redução do número de
amniocenteses e de perdas relacionadas de 75%14. O
teste triplo foi amplamente implementado, sendo
actualmente o método de rastreio mais utilizado nos
EUA, continuando alguns centros apenas a oferecer
o teste duplo (AFP e hCG).

Em 1992 Van Lith e colaboradores descreveram a
associação entre a inibina sérica e o Síndrome de
Down. O valor da inibina em 10 casos de Síndrome de
Down era 1,9 MoM superior ao valor em 80
controlos15. A inibina é uma hormona glicoproteica
dimérica, constituída por sub-unidades α e βA (inibina-
A) ou por α e βB (inibina B), produzida pela placenta.
Como os produtos placentares podem estar aumen-
tados na gravidez associada a Síndrome de Down, alguns
autores tentaram avaliar o valor da utilização da inibina-
A como método de rastreio. Wald e colaboradores
avaliaram retrospectivamente a utilização da inibina-A
como método de rastreio, que estava aumentada 1,79
MoM nas grávidas com fetos com trissomia 21 (77
casos) em relação às grávidas com fetos normais (385
controlos)16. A utilização conjunta dos quatro marcadores
séricos, AFP, uE3, total hCG e inibina A, com a idade
materna, constitui o teste quádruplo, que tem uma
taxa de detecção de 70% para uma taxa de falsos
positivos de 5%16. Um estudo prospectivo, no qual foram
avaliadas 1256 grávidas, pretendeu avaliar a utilidade
da utilização da inibina-A e da fracção livre da β-hCG,
em associação com os marcadores do teste triplo, no

rastreio de trissomia 21. A associação da inibina-A ao
teste triplo (teste quádruplo) identifica 23% mais de
casos de trissomia 2117.

A fracção livre da βββββ-hCG está presente no sangue
materno no 2º trimestre numa concentação muito
inferior à da hCG total (1:200). A sua utilização no
rastreio de trissomia 21 é considerada superior à da
hCG por vários autores. Macri e colaboradores
avaliaram 29 casos de Síndrome de Down e 450
controlos, obtendo uma taxa de deteccção de 66,7%
para 5% de falsos positivos18. Num trabalho publicado
em 1994, em que estão englobados estudos retros-
pectivos e prospectivos, envolvendo 480 casos de
trissomia 21, o valor da fracção livre da β-hCG é
superior ao da hCG (2,64 MoM versus 2,07 MoM)19.
A utilização como método de rastreio da fracção livre
da β-hCG associada à AFP, em 44272 mulheres com
menos de 35 anos, obteve uma taxa de detecção de
69% com 3,8% de falsos positivos19. Quando Wald e
colaboradores avaliaram a introdução da inibina-A no
rastreio bioquímico do 2º trimestre, avaliaram também
a utilização da fracção livre da β-hCG, em vez da hCG,
com resultados similares16. No estudo prospectivo
realizado por Wenstrom e colaboradores que pretendeu
avaliar a utilização da inibina-A e da fracção livre da
β-hCG, em associação com os marcadores do teste
triplo, no rastreio de trissomia 21, a fracção livre da β-
hCG não foi superior à hCG17. Extermann e colabo-
radores compararam nas mesmas amostras três
combinações diferentes de dois ou três marcadores
(hCG, AFP, estriol não conjugado; fracção livre da β-
hCG, AFP, estriol não conjugado e fracção livre da β-
hCG, AFP), tendo concluído que a utilização da fracção
livre da β-hCG diminui a taxa de falsos positivos20.

Um estudo multicêntrico foi realizado com o
objectivo de avaliar a eficácia do rastreio do segundo
trimestre, envolvendo 46193 mulheres em 14 hospitais.
Foi considerado rastreio positivo a partir de um risco
maior ou igual a 300. Os autores concluíram que o
rastreio quádruplo é o melhor método de rastreio do
segundo trimestre, com uma taxa de detecção de 81%
com 7% de falsos positivos21.

Os valores dos marcadores bioquímicos variam com
a idade gestacional22, pelo que na avaliação do risco
na realização do rastreio bioquímico é fundamental
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considerar a idade gestacional. Quando Macri e
colaboradores avaliaram a utilização da fracção livre
da β-hCG e da AFP, como método de rastreio do 2º
trimestre abaixo dos 35 anos, obtiveram uma taxa de
detecção de 73% entre as 14 e as 16 semanas e de
63% entre as 17 e as 22 semanas (com 3,8% de falsos
positivos)19. Wald e colaboradores, quando avaliaram
a utilidade da introdução da inibina-A no teste
quádruplo, demonstraram que para 5% de falsos
positivos, a taxa de detecção passava de 70% para
77%, se a gravidez fosse datada por ecografia16. A
necessidade de conhecer a idade gestacional na altura
da determinação do valor dos marcadores bioquímicos,
implica a realização de ecografia com o objectivo de
datar correctamente a gravidez23,24.

RASTREIO BIOQUÍMICO DO 1º TRIMESTRE

Depois da demonstracção da utilidade da fracção livre
da β-hCG no rastreio de trissomia 21 no 2º trimestre,
foi demonstrado o seu aumento no 1º trimestre em
grávidas cujos fetos têm trissomia 21. Macri e
colaboradores determinaram o valor da fracção livre
da β-hCG em 38 casos de Síndrome de Down, e
compararam-nos com controlos, sendo 2.20 MoM mais
elevada nos casos de trissomia 2125. A fracção livre
da β-hCG tem utilidade no rastreio do 1º trimestre, ao
contrário da hCG total, que não tem qualquer utilidade
no 1º trimestre.

No primeiro trimestre a proteína plasmática
associada à gravidez (PAPP-A), uma glicoproteína
específica da gravidez produzida pela placenta, está
diminuída 0,27 MoM nas grávidas com fetos com
trissomia 21. Esta associação da PAPP-A com
trissomia 21 pode permitir a sua utilização como método
de rastreio do 1º trimestre, com uma taxa de detecção
de 60% com 5% de falsos positivos26. A avaliação
conjunta da utilização da PAPP-A e da fracção livre
da β-hCG, no primeiro trimestre, em 13 gravidezes com
fetos com trissomia 21 e em 89 com fetos normais,
demonstrou uma taxa de detecção de 78,9% para 5%
de falsos positivos27. A avaliação conjunta da utilização
da PAPP-A e da fracção livre da β-hCG numa amostra
mais larga (22 trisomias 21 e 483 controlos), confirmou
os estudos prévios, com uma taxa de detecção de 63%

para 5% de falsos positivos28. A utilização conjunta da
PAPP-A e da fracção livre da β-hCG constitui o
rastreio bioquímico do 1º trimestre. A variação
destes marcadores séricos com a idade gestacional
(diminuição da PAPP-A e aumento da fracção livre
da β-hCG) obriga à realização de ecografia para
datação correcta da gravidez.

TRANSLUCÊNCIA DA NUCA

A translucência da nuca (TN) foi referida pela
primeira vez por Nicolaides e colaboradores em 199229

e corresponde à acumulação de líquido na parte
posterior do pescoço, que se traduz ecograficamente
por uma zona hipoecogénica (Figuras 1 e 2). O risco
para trissomia 21 está relacionado com a idade materna
e com o tamanho da TN29. Para a avaliação da TN é
necessário utilizar um ecógrafo de alta resolução com
função “video-loop” e calipers que permitam a medição
de décimas de mm. A TN pode ser medida com
sucesso por via abdominal em 95% dos casos, sendo
necessário recorrer à via transvaginal nos outros casos.
Deve adoptar-se um corte sagital do feto, corres-
pondente ao corte para a medição do comprimento
cranio-caudal, com o feto em posição neutra, com uma
ampliação máxima de modo que a cabeça e o pescoço

 

TN 

ON 

Figura 1  Ecografia às 12 semanas de um feto com TN normal e
com ossos do nariz presentes
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ocupem toda a imagem (Figuras 1 e 2). Deve ser
medida a espessura máxima da acumulação de líquido
na parte posterior do pescoço29, com os calipers
colocados nas linhas que definem esse espaço (Figura
1). A TN pode ser medida entre as 11 e as 13 semanas
e 6 dias, isto é, para valores de comprimento cranio-
caudal entre 45 e os 84 mm.

No estudo pioneiro em que foram avaliados 560
fetos com TN ≥3 mm, a incidência de aneuploidias
estava aumentada 4 × quando a TN era igual a 3 mm,
e estava aumentada 29 × quando a TN era >3 mm30.
O risco do feto estar afectado por trissomia 21 aumenta
com o valor da translucência da nuca. Num estudo
com 1015 fetos com translucência da nuca (TN)
aumentada, o número de trissomias (13, 18 e 21) em
fetos com TN de 3 mm, 4 mm, 5 mm e ≥6 mm era 3×,
18×, 28× e 36× superiores ao risco base determinado
pela idade31. Num estudo prospectivo multicêntrico
envolvendo 20804 mulheres, foi avaliada a eficácia da
utilização da idade materna e da translucência da nuca,
medida entre as 10 e as 14 semanas de gestação, no
rastreio de trissomia 21. Considerando o rastreio
positivo quando superior a 1 em 300, foi obtida uma
taxa de detecção de 80% para uma taxa de falsos
positivos de 5%32.

Os primeiros trabalhos consideraram translucência
da nuca aumentada se o valor da TN fosse maior ou

igual a 3 mm29. Como a translucência da nuca varia
com a idade gestacional, com uma mediana e um
percentil 95, para comprimento cranio-caudal de 45
mm, de 1,2 e 2,1 mm e para comprimento cranio-caudal
de 84 mm, de 1,9 e 2,7 mm, respectivamente, foi
posteriormente considerado que a translucência da
nuca estava aumentada quando acima do percentil 95
para a idade gestacional33.

Vários estudos experimentais avaliaram prospecti-
vamente a implementação da medição da translucência
da nuca como método de rastreio de cromos-
somopatias. Englobando 200868 grávidas, a translu-
cência da nuca foi avaliada com sucesso em 99,8% das
situações, com uma taxa de detecção global de 76,8%
com uma taxa de falsos positivos de 4,2%. A variação
encontrada entre as várias taxas de detecção e de falsos
positivos é explicada pela diferença etária das grávidas
estudadas e pela diferença de “cut-off” utilizado34. Num
desses estudos, realizado em 22 centros na Grã-
Bretanha, envolvendo 100311 mulheres (“follow-up” em
96127), foi obtida uma taxa de detecção de 77% para
uma taxa de falsos positivos de 5%33.

As indicações técnicas sobre a avaliação da TN
foram propostas pela Fetal Medicine Foundation35, que
também desenvolveu um programa de treino e um
processo de acreditação e de controlo de qualidade.

RASTREIO COMBINADO

A avaliação da PAPP-A e da translucência da nuca
em 87 fetos com aneuploidias e 248 controlos normais,
confirmou que no grupo dos fetos com cromosso-
mopatias o valor da PAPP-A era mais baixo e mostrou
que não se verificava associação significativa entre a
PAPP-A e a TN36. A avaliação da hCG e da fracção
livre da β-hCG séricas e da trasnslucência da nuca
em 83 grávidas com fetos com cromossomopatias e
em 394 controlos normais, confirmou que a hCG total
ou a fracção livre da β-hCG são mais elevadas nos
fetos com cromossomopatias, e mostrou que não existe
associação entre estas hormonas e a translucência da
nuca37. Como não há associação entre a translucência
da nuca e os marcadores séricos do 1º trimestre, podem
ser utilizados de forma combinada para o rastreio
(rastreio combinado)38. Num estudo retrospectivo

TN 

Figura 2: Ecografia às 12 semanas de um feto com TN
aumentada e com ossos do nariz ausentes
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envolvendo 210 grávidas com fetos com trissomia 21
e 946 grávidas com fetos normais, a utilização
combinada da idade materna, translucência da nuca,
PAPP-A e fracção livre da β-hCG séricas materna,
obteve uma taxa de detecção de 89% com uma taxa
de falsos positivos de 5%38. A análise de seis estudos
prospectivos que efectuaram o rastreio utilizando a
combinação da idade materna, translucência da nuca,
PAPP-A e fracção livre da β-hCG séricas materna,
na totalidade de 44613 grávidas, confirma a utilidade
do rastreio combinado, com uma taxa de detecção
global de 87%34.

A possibilidade de obter o doseamento da PAPP-A
e da fracção livre da β-hCG 30 minutos após a colheita
de sangue materno, utilizando técnicas de imunoensaio
rápidas, permite a comunicação imediata à grávida do
risco combinado entre a TN e estes marcadores. Bindra
e colaboradores publicaram um estudo prospectivo
realizado em 15030 gravidezes únicas, nas quais foi
avaliada a TN e doseados o PAPP-A e a fracção livre
da β-hCG séricas através de técnicas de imunoensaio
rápidas. Para uma taxa de falsos positivos fixa de 5%,
a taxa de detecção obtida foi 90,2%39.

RASTREIO SEQUENCIAL E INTEGRADO

Com o aumento das opções disponíveis para a
realização do rastreio de Síndrome de Down,
começaram a surgir várias combinações entre os vários
marcadores.

Platt e colaboradores avaliaram a realização do
rastreio do 1º trimestre seguida da realização do rastreio
do 2º trimestre (rastreio sequencial)40. As grávidas
realizavam o rastreio combinado, era-lhes comunicado
o resultado e optavam por realizar ou não técnica
invasiva. As que não realizavam técnicas de diagnóstico
efectuavam o rastreio bioquímico triplo. As grávidas
são rastreadas em várias alturas, tendo um resultado
depois de cada teste. Este método de rastreio tem uma
taxa de detecção de 98%, à custa do aumento da taxa
de falsos positivos para 17%40.

Wald e colaboradores propuseram em 1999 um
novo método de rastreio, com avaliações obtidas no 1º
e no 2º trimestre que são integradas de modo a estimar
um único risco: rastreio integrado41. Os autores

utilizam dados de estudos publicados compreendendo
a avaliação da translucência da nuca e doseamento
de PAPP-A no 1º trimestre, e o doseamento de AFP,
estriol não conjugado, hCG e inibina-A no 2º trimestre.
Para uma taxa de falsos positivos de 5% a taxa de
detecção obtida foi de 94%, e para uma taxa de falsos
positivos de 1% a taxa de detecção obtida foi de
85%41. Sem a utilização da translucência da nuca
(rastreio bioquímico integrado), a taxa de detecção
obtida foi de 85%, para 5% de falsos positivos41. A
utilização do rastreio integrado permite a diminuição
da taxa de falsos positivos para 1%, mantendo uma
taxa de detecção elevada (85%), o que corresponde a
uma redução de 80% no grupo de mulheres consi-
deradas de risco, às quais seria indicado realizar um
teste de diagnóstico invasivo41.

O SURUSS (the Serum, Urine and Ultrasound
Screening Study)42 avaliou os marcadores de trissomia
21 mais frequentemente utilizados, bem como as suas
combinações possíveis. Trata-se de um coorte com
47053 grávidas que inclui 101 síndromes de Down. Para
uma taxa de detecção de 85%, o melhor método de
rastreio é o rastreio integrado, com uma taxa de falsos
positivos de 1,2%. Se não tiver sido avaliada a
translucência da nuca, o rastreio bioquímico integrado,
com uma taxa de falsos positivos de 2,7%, é o método
a preferir. Quando a grávida pretende um teste do
primeiro trimestre, o melhor é o rastreio combinado, com
uma taxa de falsos positivos de 6,1%. Quando a grávida
apenas recorre à consulta no 2º trimestre, os autores
recomendam o rastreio bioquímico quádruplo, com uma
taxa de falsos positivos de 6,2%42 (Tabela I).

Maymon e colaboradores avaliaram em 2004 um
modelo (rastreio contigente) no qual após a
realização da TN e da PAPP-A as grávidas eram
divididas em três grupos de acordo com o risco.
Determinaram um “cut-off” acima do qual é
improvável o teste integrado dar negativo para definir
um grupo para avaliação precoce do cariótipo (risco
elevado), e usaram regressão logística para definir um
grupo de baixo risco que não necessitava de mais testes.
As restantes tinham o seu risco reavaliado após a
determinação dos marcadores do 2º trimestre. Esta
estratégia permitiu detectar 60% (13/22) das trissomias
21 no 1º trimestre, sem aumento dos falsos positivos.43.
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Comparando o rastreio contigente com o rastreio
integrado, usando os dados do SURUSS, para uma
taxa de detecção de 85%, o rastreio contigente tem
uma taxa de detecção 0,5% superior44.

O ensaio FASTER (First- And Second-Trimester
Evaluation of Risk)45 foi desenhado com o objectivo
de avaliar numa mesma população os rastreios do 1º
trimestre, do 2º trimestre e os realizados simulta-
neamente nos dois trimestres. Foram avaliadas 38167
grávidas, que efectuaram translucência da nuca,
doseamento no 1º trimestre de PAPP-A e fracção livre
da β hCG, e doseamento no 2º trimestre de AFP, estriol
não conjugado, hCG e inibina-A. Para uma taxa de 5%
de falsos positivos, a taxa de detecção do rastreio
combinado do 1º trimestre é 87%, 85% e 82%, conforme
efectuado às 11, 12 ou 13 semanas. A taxa de detecção
do rastreio quádruplo é de 81%. A taxa de detecção no
rastreio bioquímico integado é de 88%, 86% e 85% e
no rastreio integrado é de 96%, 95% e 94%, conforme
a primeira colheita é efectuado às 11, 12 ou 13
semanas45. Malone e colaboradores avaliaram também
o rastreio sequencial por etapas (“stepwise”), no
qual é efectuado rastreio combinado com atribuição
do risco em todos os casos seguido de teste invasivo
nos casos positivos. Nos outros é realizado rastreio
quádruplo no 2º trimestre, sendo o risco avaliado com
a inclusão dos resultados obtidos no 1º trimestre.
Comparando o rastreio sequencial por etapas com o
rastreio integrado, para 95% de taxa de detecção,
verifica-se apenas um ligeiro aumento da taxa de falsos
positivos (4,9% e 4% respectivamente). O rastreio

sequencial por etapas permite obter resultados no 1º
trimestre nas mulheres com teste positivo, com
resultados sobreponíveis aos do rastreio integrado, sem
o aumento da taxa de falsos positivos verificada no
rastreio sequencial (taxa de falsos positivos de 11%
para 94% de taxa de detecção)45.

MARCADORES ECOGRÁFICOS DO 2º TRIMESTRE

Uma série de marcadores ecográficos do 2º trimestre
têm sido associados com Síndrome de Down,
nomeadamente anomalias major46,47, prega da
nuca46,48, fémur e úmero curto48,49,50, dilatação
pielocalicial51, intestino hiperecogénico52, ventri-
culomegalia46, hipoplasia da falange média do 5º dedo53,
foco hiperecogénico intracardíaco54 e cisto dos plexos
coroideus55.

Em 1992 Benaceraff e colaboradores definiram um
índice para a detecção pré-natal de anomalias
cromossómicas, que englobava prega da nuca (2),
defeitos major (2), fémur curto (1), úmero curto (1) e
a dilatação pielocalicial (1). O rastreio era considerado
positivo quando o índice era maior ou igual a 2. A
utilização deste índice tem uma sensibilidade de 81%
e uma taxa de falsos positivos de 4,4% na detecção
de Síndrome de Down56.

Para além destes, outros marcadore ecográficos
do 2º trimestre têm sido definidos, nomeadamente
braquicefalia, face plana, defeito septal auriculo-
ventricular, atrésia duodenal, membros curtos, “sandal
gap” e clinodactilia do 5º dedo.

Tabela I  Eficácia e segurança dos testes recomendados pelo estudo SURUSS (42) e pelo NICE 99)

Grávida que chega no 1º trimestre:
Rastreio integrado (TD 85%, TFP 1,2%)

Grávida que chega no 1º trimestre, mas não tem TN:
Rastreio bioquímico integrado (TD 85%, TFP 2,7%)

Grávida que chega no 2º trimestre:
Teste quádruplo (TD 85%, TFP 6,2%)

Grávida que quer resultado no 1º trimestre:
Rastreio combinado (TD 85%, TFP 6,1%)

TD = taxa de detecção; TFP = taxa de falsos positivos
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Já em 1995 Nyberg e colaboradores defenderam
que a presença ou ausência de vários marcadores
podiam ser associados ao rastreio prévio, aumentando
ou diminuíndo o risco anterior determinado57. A
presença de pelo menos um marcador de cromos-
somopatia está presente em 50-70% dos fetos com
trissomia 21, pelo que a presença ou ausência destes
marcadores modifica substancialmente o risco de
Síndrome de Down58.

Nyberg e colaboradores efectuaram ecografia do 2º
trimestre a 186 fetos com trissomia 21 e a 8728 fetos
normais e avaliaram o grau de risco de seis marcadores
usando “likelihood ratios” (LR). A prega da nuca (LR de
11) e o intestino hiperecogénico (LR de 6,7) evidenciam
a maior associação com trissomia 21 enquanto
marcadores isolados, seguidos pelo úmero curto (LR de
5,1), foco hiperecogénico intracardíaco (LR de 1,8), fémur
curto (LR de 1,5) e dilatação pielocalicial (LR de 1,5)59.
Depois da constatação da associação entre trissomia 21
e não visualização de ossos do nariz na ecografia do 1º
trimestre60, Cicero e colaboradores observaram também
que a hipoplasia do osso do nariz, avaliada no 2º trimestre,
tem também um papel importante na avaliação do risco
de trisssomia 21. O “likelihood ratio” (LR) para trissomia
21, da hipoplasia do osso do nariz é 50,5 enquanto o LR
dado pela presença de osso do nariz é de 0,3861. Bromley
e colaboradores observaram 164 fetos com trissomia 21
e 656 fetos normais e avaliaram o grau de risco de seis
marcadores usando “likelihood ratios”. A ausência de
qualquer marcador confere um LR de 0,2 diminuindo o
risco de Síndrome de Down em 80%. A presença de
anomalias estruturais tem um LR de 3,3. O LR para a
presença de 1, 2 ou 3 quaisquer marcadores é 1,9, 6,2 e
80 respectivamente62.

A presença ou ausência de vários marcadores
podem pois ser associados ao rastreio prévio,
multiplicando o LR destes marcadores pelo risco
anteriormente definido.

MARCADORES ECOGRÁFICOS DO 1º TRIMESTRE

Com a descoberta da translucência da nuca e com a
antecipação do rastreio para o 1º trimestre, tentaram
definir-se outros marcadores ecográficos de cromosso-
mopatias no 1º trimestre.

OSSOS DO NARIZ

A constatação de que os indivíduos portadores de
Síndrome de Down têm o nariz pequeno já tinha sido
efectuada por Down quando descreveu a Síndrome63.
Cícero e colaboradores avaliaram a presença ou
ausência dos ossos do nariz em 701 gravidezes que
iam efectuar teste invasivo por rastreio positivo com
base na translucência da nuca. Os ossos do nariz
estavam ausentes em 72,9% dos fetos que depois se
confirmou terem trissomia 21 e em 0,5% dos fetos
normais. A ausência dos ossos do nariz é independente
da translucência da nuca, pelo que os dois marcadores
podem ser usados simultaneamente, com aumento da
taxa de detecção de 75% para 93% com 5% de falsos
positivos, ou de 57% para 86% com 1% de falsos
positivos60. A avaliação da presença ou ausência dos
ossos do nariz tem regras semelhantes à avaliação da
translucência da nuca (Figuras 1 e 2), também
estabelecidas pela Fetal Medicine Foundation (35).
Devem observar-se, movendo ligeiramente a sonda,
três linhas distintas, em que as duas proximais são
paralelas, lembrando o “sinal igual”. A superior
representa a pele e a inferior, mais espessa e mais
ecogénica, representa os ossos do nariz. A 3ª linha,
praticamente em continuidade com a pele, representa
a ponta do nariz. A ausência da linha inferior do “sinal
igual” traduz a ausência dos ossos do nariz.

Um estudo retrospectivo, caso-controlo, foi
efectuado às 11-14 semanas, em 100 fetos com
trissomia 21 e em 400 fetos normais para avaliar a
independência dos ossos do nariz. A translucência da
nuca e os níveis séricos de PAPP-A e da fracção livre
da β-hCG são independentes da presença ou ausência
dos ossos do nariz, podendo portanto ser combinados
para o cálculo de risco de trissomia 21. A utilização
combinada destes marcadores tem uma taxa de
detecção de 97% para 5% de falsos positivos ou uma
taxa de detecção de 90% para 0,5% de falsos
positivos64. Um estudo posteriormente publicado,
englobando um maior número de gravidezes (7638 fetos
normais, 142 com trissomia 21, 34 com trissomia 18 e
12 com trissomia 13), confirmou a utilidade dos ossos
do nariz. O rastreio combinado com ossos do nariz
tem uma taxa de detecção de 90,2% com uma taxa de
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falsos positivos de 1%65. A incidência de ausência dos
ossos do nariz é maior nos fetos de origem africana do
que nos caucasianos, aumenta com a translucência da
nuca e decresce com o comprimento craniocaudal66,
pelo que estes parâmetros têm que ser considerados
no cálculo de risco.

DUCTO VENOSO

A presença de fluxo anormal no ducto venoso está
relacionada com insuficiência cardíaca precoce, que é
uma das hipóteses etiopatogénicas para a translucência
da nuca aumentada67,68. A possibilidade de utilização
do padrão do fluxo sanguíneo no ducto venoso no
rastreio de cromossomopatias foi avaliada através da
análise de 586 grávidas antes da realização da
amniocentese. Estas grávidas haviam sido seleccionadas
pela idade materna e pela translucência da nuca
aumentada. Em 90,5% dos fetos com aneuploidias havia
fluxo ausente ou invertido durante a contracção auricular
no ducto venoso69. Estes resultados sugerem o interesse
do ducto venoso como método de rastreio de 2º nível de
trissomia 21. A utilização do ducto venoso nas gravidezes
com risco elevado para cromossomopatia (aquelas que
fora rastreadas como positivas no rastreio do 1º
trimestre), resultaria na redução das técnicas invasivas
apenas com ligeira redução de sensibilidade69,70.

Prefumo e colaboradores publicaram em 2005 um
estudo observacional prospectivo envolvendo 628 fetos
que foram submetidos a biópsia das vilosidades
coriónicas (BVC) por risco aumentado para trissomia
21. Antes da realização da BVC foi avaliada a
translucência da nuca, a presença dos ossos do nariz
e o padrão do fluxo no ducto venoso. Todos os
parâmetros analisados se mostraram independentes.
A adição dos ossos do nariz e do ducto venoso permite
aumentar a taxa de detecção da Síndrome de Down
2-4% ou diminuir a taxa de falsos positivos para
metade71.

FREQUÊNCIA CARDÍACA FETAL

A frequência cardíaca aumenta até às 9 semanas de
gestação devido ao desenvolvimento morfológico do
coração e ao predomínio da actividade miogénica

intrìnseca. Decresce depois das 10 às 14 semanas,
em consequência da maturação do sistema para-
ssimpático.

Hyett e colaboradores avaliaram prospectivamente
a frequência cardíaca fetal (FCF) no exame ecográfico
de 1º trimestre. Nos 85 fetos com trissomia 21 a FCF
era significantemente mais elevada do que nos 6903
fetos normais. Para 5% de falsos positivos a
sensibilidade do rastreio do 1º trimestre com base na
idade materna e na translucência da nuca aumenta de
76% para 83% com a inclusão da frequência cardíaca
fetal72.

REGURGITAÇÃO TRICÚSPIDA

Na avaliação ecocardiográfica de 262 fetos com risco
aumentado para cardiopatias, a presença de regur-
gitação tricúspida esteve mais frequentemente
associada a cromossomopatias73. A presença de
regurgitação tricúspida parece constituir um marcador
de cromossomopatias, mesmo na ausência de
cardiopatia73. Com o objectivo de avaliar o “likelihood
ratio” para trissomia 21 da regurgitação tricúspida,
foram estudados 742 fetos entre as 11 e as 13 semanas
e 6 dias. A presença de regurgitação tricúspida está
associada a maior risco de Síndrome de Down. A
prevalência de regurgitação tricúspida aumenta com
a translucência da nuca e com a presença de anomalias
cardíacas e diminui com o comprimento cranio-
caudal74. Num estudo prospectivo envolvendo 77
trissomias 21 e 232 controlos normais, foram avaliadas
duas estratégias de rastreio: uma na qual se englobou
a avaliação da TN, da regurgitação tricúspida, da
fracção livre da β-hCG e a PAPP-A e outra em duas
etapas, na qual a regurgitação tricúspida só foi avaliada
nos fetos com risco entre 1 em 100 e 1 em 1000. O
rastreio englobando os quatro marcadores permite uma
taxa de detecção de 90% para uma taxa de falsos
positivos de 2-3%. Quando se faz o rastreio em dois
níveis, a taxa de detecção obtida foi de 91% para 2,6%
de falsos positivos75. A grande vantagem da
regurgitação tricúspida é a sua utilização como método
de rastreio de 2º nível, em grávidas com risco
intermédio, nas quais a presença de fluxo normal pode
ser suficientemente tranquilizador.
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OUTROS MARCADORES ECOGRÁFICOS DO 1º
TRIMESTRE

Vários outros marcadores ecográficos do 1º trimestre
foram estudados, como o comprimento do maxilar76, o
tamanho das orelhas77, o diâmetro do cordão
umbilical78, a artéria umbilical única79, o comprimento
do fémur e do úmero80, a braquicefalia, mas sem que
nenhum se mostrasse útil no rastreio. Mais recente-
mente está em estudo a avaliação do ângulo
frontomaxilar da face, que quando aumentado sugere
a existência de trissomia 2181.

RASTREIO DO 1º TRIMESTRE EM DOIS NÍVEIS
(PATIENT-ORIENTED, 2-STAGE, FIRST

TRIMESTER SCREENING)

Na conferência “Down’ s Syndrome Screening
Programme” efectuada em Janeiro de 2006,
Nicolaides propôs a realização do rastreio do 1º
trimestr e efectuado em dois níveis82. Todas as
grávidas efectuam rastreio combinado com avaliação
imediata do risco. Aquelas que têm um baixo risco
(menor que 1 em 1000) não são submetidas a mais
nenhuma investigação. As que têm um risco elevado
(igual ou superior a 1 em 100) realizam biópsia das
vilosidades coriónicas. Às que têm um risco intermédio
(entre 1 em 100 e 1 em 1000) é avaliado o ON, o DV
e a regurgitação tricúspida, com nova avaliação de
risco e realização de BVC nos casos positivos. Este
método de rastreio tem uma taxa de detecção de 90%
com 2,5% de falsos positivos82.

OUTROS MARCADORES BIOQUÍMICOS

Vários marcadores urinários têm sido estudados sem
que até ao momento algum se tenha mostrado útil para
o rastreio da Síndrome de Down. O fragmento βββββ-
core é o principal metabolito da hCG na urina, que
está aumenta no 2º trimestre nas grávidas de fetos
afectados por trissomia 2183. O seu poder discrimi-
natório é baixo, pelo que é improvável que venha a ser
útil no rastreio84.

Cole e colaboradores demonstraram que a hCG
hiperglicosilada ou ITA (invasive trophoblast

antigen) está aumentada nas grávidas com fetos
portadores de trissomia 2185. Num estudo prospectivo
envolvendo 39 fetos com trissomia 21 e 1448 fetos
normais foi avaliada a utilidade da ITA no rastreio de
Síndrome de Down. A ITA nos casos de Síndrome de
Down é 9,5 MoM superior ao normal, podendo a sua
utilização detectar 80% dos indivíduos afectados com
5% de falsos positivos. A ITA em associação com o
fragmento β-core, com a AFP sérica e com a idade
materna tem uma taxa de detecção de 96% com 5%
de falsos positivos86. Vários marcadores urinários
foram avaliados no estudo SURUSS: ITA, fragmento
β-core, hCG total e fracção livre da β-hCG. Dos
marcadores urinários o melhor para o rastreio de
trissomia 21 foi o ITA, com um valor muito modesto
(40% de taxca de detecção), não justificando a sua
utilização, podendo a sua determinação sérica vir a
ser útil42. Os resultados preliminares de um estudo
prospectivo, com 28 fetos com síndrome de Down e
com 2023 fetos normais, confirmou o aumento do ITA
nas gravidezes afectadas (4,33 MOM), tendo sido
documentada uma taxa de detecção de 59%.
Adicionando o ITA ao teste triplo a taxa de detecção
aumentava de 69 para 81% para uma taxa de falsos
positivos de 5%87. A possibilidade de utilização da
determinação sérica do ITA no rastreio foi avaliada
em 45 casos com fetos com trissomia 21 e em 238 fetos
normais. O valor do ITA é superior nos fetos com
trissomia 21 (3 MoM) e correlaciona-se muito com hCG
e com a fracção livre da β-hCG, podendo substituí-las
nos testes múltiplos88. A utilização de sd-ITA (sialic
acid-deficient invasive trophoblast antigen), pode
aumentar a sensibilidade do rastreio de Síndrome de
Down89. A possibilidade de utilização do ITA sérico
no 1º trimestre tem também sido estudada, mostrando-
se um marcador útil que eventualmente poderá substituir
a fracção livre da β-hCG90.

A ADAM 12 (A Disintegrin And Metallo-
protease, meltrin á) é produzida pela placenta e os
seus níveis séricos aumentam durante a gravidez de
180 µg/L às 8 semanas para 670 µg/L às 16 semanas,
alcançando 12000 µg/L a termo91. Num estudo
envolvendo 18 trissomias 21 e 154 controlos normais,
a concentração sérica de ADAM 12 no 1º trimestre
está diminuída no caso de fetos portadores de trissomia
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21 (MoM 0,14)91. O rastreio combinando a IM, TN,
free âhCG, PAPP-A e ADAM12 pode atingir uma taxa
de detecção de 92,4% com 0,8% de falsos positivos91.
A ADAM 12 poderá vir a ser útil no rastreio de
cromossomopatias, antes das 11 semanas, eventual-
mente em associação com PAPP-A, sobretudo nas
populações que não têm acesso à TN. É, no entanto,
importante ressalvar a necessidade incontornável de
datar a gravidez correctamente por ecografia, para
não introduzir erros na avaliação bioquímica.

SATISFAÇÃO

Com a variedade de testes de rastreio disponíveis,
vários autores questionaram qual seria a preferência
das grávidas.

Uma das grandes interrogações refere-se à opção
entre o rastreio do primeiro e do segundo trimestre.
Num estudo realizado na Austrália, em que foram
efectuadas entrevistas a cem mulheres na 1º consulta,
70% optavam pelo rastreio do 1º trimestre, mesmo
informadas de que desse modo alguns dos Síndromes
de Down identificados iriam naturalmente ser
abortados. As mulheres queriam saber se o feto estava
afectado por Síndrome de Down, independentemente
do resultado da gravidez, valorizando conhecer a causa
do abortamento, quando este ocorria92. Na continua-
ção deste estudo, foi avaliada a preferência pelo
resultado do rastreio de Síndrome de Down através
da comunicação do risco no início da gravidez (no
momento da realização da amniocentese) ou do risco
no momento do parto, através do inquérito realizado a
115 grávidas. A maioria das grávidas80, prefere receber
o resultado do rastreio simultaneamente pelo risco no
momento da realização do teste e pelo risco no
momento do parto93. A preferência pelo rastreio do
primeiro trimestre estava relacionada com a realização
da biópsia das vilosidades, o que permitia o resultado
do diagnóstico precocemente. Quando o teste
diagnóstico efectuado fôr a amniocentese, como esta
é efectuado às 16 semanas, a vantagem da realização
do rastreio no 1º trimestre não se coloca.

Com o aparecimento de novos métodos de rastreio,
foi possível, não só, continuar a aumentar a taxa de
detecção, para um valor fixo de falsos positivos de

5%, como surgiu a oportunidade de diminuir a taxa de
falsos positivos, para uma determinada taxa de detecção.
A diminuição da taxa de falsos positivos permite diminuir
as perdas fetais secundárias à realização de técnicas
invasivas e a ansiedade associada aos falsos positivos.
Com o objectivo de avaliar a preferência das grávidas
por um teste de rastreio com maior taxa de detecção
mas uma alta taxa de falsos positivos ou por um teste
de rastreio com uma menor taxa de falsos positivos e
com menor taxa de detecção, foram realizadas 120
entrevistas. A maioria das grávidas escolhe realizar um
teste com uma menor taxa de falsos positivos em vez
de efectuar um teste com a maior taxa de detecção,
justificando com o desejo de minimisar a perda de um
feto normal e acreditando que uma taxa de detecção
de 80 a 90% é aceitável94. No grupo das grávidas com
mais de 37 anos os testes com maior taxa de detecção
foram os escolhidos, justificando estas grávidas que
preferem perder um feto normal do que não detectar
um feto com Síndrome de Down94.

CUSTO/BENEFÍCIO

Wald e colaboradores, no estudo SURUSS, avaliaram
também os custos dos vários testes analisados, tendo
mostrado que os custos económicos do rastreio
integrado eram inferiores aos do teste quádruplo ou
do teste combinado42. Apesar de englobar mais
determinações, tem uma maior taxa de detecção
(menos nascimentos de indivíduos com Síndrome de
Down) e menor taxa de falsos positivos (menor número
de testes invasivos)42.

Harris e colaboradores efectuaram um estudo com
o objectivo de avaliar a validade económica da
utilização de um limiar baseado na idade ou no risco
para oferecer a realização de testes de diagnóstico.
Concluíram que o diagnóstico pré-natal de cromosso-
mopatias tem vantagens em termos de custo-eficácia,
independentemente da idade ou do risco, não existindo
qualquer evidência económica que suporte o
estabelecimento de um risco a partir do qual o
diagnóstico deveria ser efectuado95. Estes autores
defendem a importância de respeitar as preferências
das grávidas e a necessidade de as informar corre-
ctamente de modo a que estas possam decidir95.
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Em 2005 Odibo e colaboradores publicaram um
estudo realizado nos EUA que pretendeu avaliar qual
a estratégia de rastreio de Síndrome de Down tinha
melhor custo-eficácia. Avaliaram nove estratégias
(idade materna, translucência da nuca, rastreio
combinado, rastreio integrado e rastreio sequêncial,
entre outras), tendo incluído nos custos, para além do
preço dos testes, os recursos decorrentes do
nascimento de uma criança com Síndrome de Down96.
O rastreio bioquímico integrado foi o que apresentou a
melhor relação custo-eficácia. Se o preço da
translucência da nuca baixasse os 57 dólares ou se
uma ecografia morfológica for incluída nas estratégias
de rastreio do 2º trimestre, então o rastreio combinado
torna-se a melhor estratégia em termos de custo-
eficácia96.

RECOMENDAÇÕES ACTUAIS SOBRE RASTREIO
E DIAGNÓSTICO PRÉ-NATAL

As principais instituições ou sociedades, recomendam
oferecer a possibilidade de realizar teste de rastreio a
todas as grávidas antes das 20 semanas, indepen-
dentemente da idade97.

Jacob Canick, no editorial do Journal of Medical
Screening onde foi publicado o estudo SURUSS,
escreveu que os profissionais de Saúde tinham a
obrigação de oferecer a realização do método de
rastreio mais eficaz e mais seguro, cuja evidência no
momento mostra ser o rastreio integrado98.

Não existe ainda consenso sobre qual o melhor teste
de rastreio a realizar, mas algumas instituições
começam já a definir orientações.

Após a publicação dos resultados do estudo
SURUSS42, o Antenatal Subcommittee of the UK
National Screening Committee (NSC), recomendou a
implementação de programas de rastreio com uma taxa
de detecção superior a 60% e com uma taxa de falsos
positivos inferior a 5% até Abril de 2004 e com uma
taxa de detecção superior a 75% e com uma taxa de
falsos positivos inferior a 3% até Abril de 200799. Em
2003 o National Institute of Clinical Excellence (NICE)
publica as recomendações sobre cuidados pré-natais
e reforça as indicações do NSC sobre rastreio de
Síndrome de Down100. Recomendam como métodos

de rastreio, para se obterem os resultados esperados,
o rastreio combinado ou o rastreio integrado99,100. Para
as grávidas que apenas procuram os cuidados pré-
natais no 2º trimestre, o método de rastreio recomen-
dado é o teste quádruplo100 (Tabela I).

O American College of Obstetricians and
Gynecologists (ACOG) em Janeiro de 2007 publicou
as suas recomendações sobre rastreio de anomalias
cromossómicas97. O ACOG considera como método
eficaz o rastreio combinado (recomendação de Nível
A), com a vantagem das grávidas com rastreio positivo
poderem optar pela realização de biopsia das vilsidades
coriónicas97. O rastreio integrado tem maior
sensibilidade e menor taxa de falsos positivos do que o
rastreio combinado (recomendação de Nível B). O
rastreio bioquímico integrado é útil nos casos em que
não é possível determinar a trasnlucência da nuca
(recomendação de Nível B)97.
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