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Resumo O rastreamento fetal de aneuploidia apresentou uma evolução fantástica 

a partir da avaliação individual da idade materna até os dias atuais, na qual evidências sugerem que o teste de 

avaliação do DNA fetal livre no sangue materno detecta mais de 99% dos casos de trissomia do cromossomo 

21 e, aproximadamente, 98% dos casos de trissomia do 18 e 92%, do 13, com taxas de falso-positivo de 0,1; 

0,1 e 0,3%, respectivamente. Recentemente, o grupo de trabalho em boas práticas médicas da Federação 

Internacional de Ginecologia e Obstetrícia recomendou que todas as gestantes, independentemente da idade, 

deveriam realizar uma avaliação de risco para aneuploidias por meio da translucência nucal, do teste combinado 

ou do teste de DNA fetal livre no sangue materno. O teste invasivo para diagnóstico de aneuploidia não deveria 

ser realizado considerando apenas a idade materna como fator de risco. O objetivo desta revisão foi apresentar 

esta nova ferramenta de rastreio, presente em muitos centros, e descrever as estratégias para implementação 

de tal tecnologia na prática clínica diária.

Abstract Screening for fetal aneuploidy has a tremendous evolution from maternal 

age to now where recent evidence suggests that cell-free DNA testing in maternal blood can detect more than 

99% of cases of trisomy 21, about 98% of trisomy 18, and 92% of trisomy 13, with respective false-positive 

rates of 0.1, 0.1, and 0.3%. Recently, the working group on the best practice on maternal fetal medicine of 

the International Federation of Gynecology and Obstetrics has recommended as a good medical practice that 

pregnant women, regardless of maternal age, be offered prenatal assessment for aneuploidy through nuchal 

translucency, combined test, or cell-free DNA testing. The invasive procedure for diagnosis of aneuploidy should 

be avoided taking into account only the maternal age as a risk factor nowadays. The purpose of this review was 

to present this new screening tool available in most centers and to describe the strategies for implementation 

of this technology on the daily clinical practice.
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Introdução

Anormalidades cromossômicas são as principais causas de 

morte perinatal e deficiência na infância1. Por conseguinte, a 

detecção de alterações cromossômicas constitui a indicação mais 

frequente para o diagnóstico pré-natal invasivo. No entanto, 

os testes invasivos (biópsia de vilo corial ou amniocentese) es-

tão associados com um risco de aborto de, aproximadamente, 

1%, portanto, esses testes são realizados apenas em gestações 

consideradas de alto risco para anomalias cromossômicas1,2 (D).

A diferença entre os métodos de diagnóstico e rastreamento 

(rastreio) para anormalidades cromossômicas muitas vezes gera 

erro na interpretação de seus resultados. Não é incomum que 

pacientes, ou até mesmo médicos, considerem o resultado de um 

teste de rastreamento como o diagnóstico final de uma doença. 

Ele tem como objetivo selecionar, em uma população, indivíduos 

que possuem maior risco de acometimento para uma determinada 

doença. Já o teste de diagnóstico determina a presença, ou não, 

de determinada doença em um indivíduo3 (D).

Os métodos de rastreamento utilizados para identificar grupos 

de alto risco para anormalidades cromossômicas são: idade materna, 

ultrassonografia ente 11 e 14 semanas e/ou no segundo trimestre da 

gestação e testes bioquímicos realizados no segundo (estriol, hCG 

e alfa-fetoproteína) ou primeiro trimestre (fração livre do β-hCG e 

proteína plasmática A associada a gestação – PAPP-A), em conjunto 

com a ultrassonografia realizada entre 11 e 14 semanas2,4 (D,B).

O objetivo deste artigo foi descrever os principais métodos 

de rastreio para aneuploidias nos últimos anos e descrever as 

estratégias para implementação na rotina do teste de DNA fetal 

livre no sangue materno, considerando as diretrizes apresentadas 

pelo grupo de trabalho em boas práticas médicas da Federação 

Internacional de Ginecologia e Obstetrícia.

Método atual de rastreamento de trissomia 21

Nos últimos 40 anos, as condutas adotadas para o rastrea-

mento das alterações cromossômicas evoluíram a partir da 

simples avaliação da idade materna como principal fator de risco 

na década de 1970, cuja taxa de detecção (DR) para trissomia 

21 era de apenas 30% e com falso-positivo (FP) de 5%, para 

uma combinação de testes que avaliam o risco individual da 

gestante. Foram considerados em conjunto a idade materna e os 

marcadores bioquímicos no segundo trimestre (estriol, hCG e 

alfa-fetoproteína) entre 1980 e 1990, com uma DR de 60 a 70% 

para uma taxa de FP de 5%, e, mais recentemente, uma avaliação 

considerou, em conjunto com a idade materna, a translucência 

nucal (NT) e os marcadores bioquímicos no primeiro trimestre 

(porção livre do β-hCG e PAPP-A), cuja DR é de 90% e o FP 

de 5%1,2,4 (D,B). Em centros especializados em Medicina Fetal, 

a simples adição de outros marcadores ultrassonográficos no 

primeiro trimestre, tais como a presença ou ausência do osso 

nasal fetal, a medição do índice de pulsatilidade no ducto venoso 

e a presença ou ausência da regurgitação da valva tricúspide, 

pode melhorar a DR de aneuploidias para mais do que 95%, 

e, desta forma, reduzir a taxa de indicação de testes invasivos 

para 3% (Tabela 1)4-6 (B).

Tais estratégias foram idealizadas especificamente para o 

rastreamento de trissomia 21 (Síndrome de Down), pois esta 

é a alteração cromossômica mais comum na raça humana, 

ocorrendo em 1 a cada 800 nascimentos (0,12%). Todavia, 

uma consequência benéfica deste rastreamento para trissomia 

21 é o diagnóstico precoce das trissomias 18 e 13, que são 

a segunda e a terceira anormalidades cromossômicas mais 

comuns na raça humana, com uma prevalência em relação 

à trissomia do cromossomo 21 em uma gestação de um em 

três e um em sete no primeiro trimestre, respectivamente. 

Com o uso de algoritmos específicos ao cálculo de risco 

individualizado para cada uma destas trissomias, como 

aqueles fornecidos pela Fetal Medicine Foundation, os quais 

incorporam as semelhanças (maior risco com o avançar da 

idade materna, com o espessamento da NT e diminuição do 

PAPP-A no sangue materno) e diferenças destas trissomias, 

(incluindo maior concentração da porção livre do β-hCG no 

sangue materno em trissomia 21 e baixas concentrações nas 

18 e 13 e maior frequência da taquicardia fetal em trissomia 

13), é possível aumentar a DR das trissomias 18 e 13 para 

95%, mantendo a taxa de FP em cerca de 4 a 5%2,4 (D,B).

A realização de testes invasivos, em gestantes consideradas 

de alto risco para trissomias 21, 18 e 13 pelo teste combina-

TN: translucência nucal; β-hCG: fração β-livre da gonadotrofina coriônica humana; PAPP-A: 
proteína plasmática A específica da gestação; ON: osso nasal; RT: regurgitação da valva 
tricúspide; DV: ducto venoso.

Método de rastreio
Taxa de 

detecção (%)
Taxa de falso-
positivo (%)

Idade maternal (IM) 30 5

IM + TN 75 5

IM + TN + ON 90 5

IM + TN + DV 85 2,7

IM + TN + RT 85 2,7

IM + β-hCG + PAPP-A 60-70 5

IM + TN + β-hCG + PAPP-A (teste 
combinado)

90 5

Teste combinado + ON ou RT ou DV 97 5

Teste combinado + ON ou RT ou DV 93-96 2,5

Tabela 1. Comparação das taxas de detecção (sensibilidade) 
e falso-positivo dos diferentes métodos de rastreamento da 
trissomia do cromossomo 21
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do, permite diagnosticar outras alterações cromossômicas7 (A). 

No entanto, o perfil de biomarcadores para alterações cro-

mossômicas raras (por exemplo: microdeleção e síndrome 

de duplicação) não está claramente definido, e é incerto se 

sua incidência é maior no grupo considerado de alto risco 

para trissomia 21 do que no de baixo risco. A exceção se 

faz para a monossomia X, que apresenta TN espessada, e a 

triploidia, a qual tem TN espessada e altas concentrações 

de fração livre do β-hCG ou baixas concentrações destes 

marcadores bioquímicos.

Em países com um programa nacional de rastreamento 

para trissomia 21 baseado no teste combinado (idade materna, 

NT fetal e marcadores bioquímicos do primeiro trimestre), 

o teste invasivo é indicado quando o risco materno é maior 

que 1 em 100, o que representa cerca de 3% da população de 

gestantes. Na maioria dos países, não há protocolos nacionais 

definidos sobre como proceder com o rastreamento, por isso 

médicos oferecem uma variedade de métodos de primeiro e/ou 

segundo trimestre. Ainda pior, em algumas partes da Europa, 

a taxa de testes invasivos é extremamente elevada, atingindo 

20% da população de gestantes.

DNA fetal livre no sangue materno

A análise direta das células fetais na circulação materna 

há algumas décadas tem sido um grande desafio. Todavia, 

dada a escassez de células fetais no sangue materno (1:10.000-

1:1.000.000), as pesquisas começaram a se concentrar em técnicas 

que possibilitam identificar e analisar o DNA fetal livre, cuja 

concentração é quase 25 vezes maior do que aquela encontrada 

em células nucleadas extraídas do mesmo volume de sangue 

materno8-11 (B,C).

O plasma de gestantes contém DNA livre (fragmentos de 

DNA), incluindo uma pequena porção de origem fetal, prova-

velmente proveniente da placenta após apoptose de trofoblastos. 

O DNA livre de origem fetal está presente na circulação materna 

a partir da quarta semana e, após a décima semana de gestação, 

representa mais de 4% de todo o DNA livre. É indetectável 

dentro de duas horas após o parto, portanto, o teste pré-natal 

pesquisando DNA fetal livre não é influenciado por resquício 

de DNA fetal de gestações anteriores8-11 (B,C).

No momento, há três métodos aplicados na identificação de 

DNA fetal no sangue materno desenvolvido após avanços em 

Biologia Molecular e sequenciamento alcançados nos últimos 

anos: sequenciamento shotgun (massively parallel shotgun sequencing – 

MPSS); análise da sequência do cromossomo seletivo (chromosome 

selective sequence analysis – CSS) e análise de uma única base de 

polimorfismo de nucleotídeos (single nucleotide polymorphism-based 

analysis – SNP)8-13 (B,C).

Rastreio de aneuploidia por meio da 
avaliação do dna fetal livre no sangue materno

Rastreamento das trissomias 21, 18 e 13

A DR (sensibilidade) da análise de DNA fetal livre (DNA-fl) 

no sangue materno para as trissomias 21, 18 e 13 é superior 

aos outros métodos até aqui utilizados, tanto no primeiro como 

no segundo trimestre. Além disso, a utilização deste método 

de rastreamento está associada a uma redução substancial na 

taxa de FP e, portanto, na necessidade de testes invasivos. Em 

gestações únicas, dados combinados de estudos envolvendo 

um número considerável de gestações afetadas e não afetadas 

por aneuploidias indicam que, com a análise de DNA fetal 

livre no sangue materno, a DR para trissomias 21, 18 e 13 é 

de 99, 97 e 92%, respectivamente, para uma taxa de FP de, 

aproximadamente, 0,43%8-13 (B,C) (Tabela 2).

Rastreamento para aneuploidia dos cromossomos sexuais

Estudos que avaliaram o desempenho do teste que detecta 

DNA fetal livre no sangue materno para rastreamento da mo-

nossomia X (Síndrome de Turner) e outras aneuploidias dos 

cromossomos sexuais indicam DR de 89 e 94%, respectivamente, 

para taxa de FP de 0,24%. Algo que deverá ser considerado no 

rastreamento para aneuploidias dos cromossomos sexuais é a 

possibilidade de mosaicismo materno e fetal para elas, respon-

sável pela menor DR13 (B).

Rastreamento para triploidia

A triploidia pode ocorrer em virtude da fertilização de um 

óvulo por dois espermatozoides em dois terços dos casos, e no 

terço restante ser consequente aos defeitos da divisão meiótica, 

resultando de um complemento cromossômico diploide no 

óvulo, ou mais frequentemente no espermatozoide. A origem 

do conjunto extra de cromossomos determina o fenótipo. Se eles 

forem paternos (diândrica), o resultado geralmente será mola 

hidatiforme parcial; já se forem maternos (digênica), irão se 

desenvolver feto e placenta, mas o feto apresentará restrição de 

Alteração 
cromossômica

Detecção (%) IC95%
Falso-

positivo (%)
IC95%

Trissomia 18 96,8 94,5–98,4 0,15 0,08–0,25

Tabela 2 - Taxa de detecção, falso-positivo e intervalo de confiança 
de 95% para rastreamento de trissomia 21, 18 e 13 usando cf-DNA
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crescimento grave. Os fetos em ambas as situações apresentarão 

malformações estruturais importantes8-13 (B,C).

Por meio da análise de SNP, é possível identificar triploidia 

diândrica e suspeitar de triploidia digênica por causa de uma 

fração fetal anormalmente baixa. Essas condições também 

apresentam níveis extremamente altos de β-hCG e PAPP-A, 

e as características ultrassonográficas revelam placenta molar 

ou restrição de crescimento fetal precoce assimétrica. No 

entanto, em alguns países desenvolvidos, o teste combinado 

é realizado em menos da metade da população, e a análise do 

DNA fetal livre no sangue materno deveria ser aplicada como 

um método de primeira linha de rastreamento. A identificação 

de triploidia seria benéfica, já que a triploidia diândrica pode 

causar complicações maternas, incluindo pré-eclâmpsia grave 

precoce e coriocarcinoma8-13 (B,C).

Detecção de outras aneuploidias

Estudos relatam que, com sequenciamento específico (20 a 

100 milhões de sequências por amostra), é possível identificar 

outras trissomias e alterações estruturais (deleção e duplica-

ção). Todavia, a utilidade clínica desta abordagem ainda não 

foi determinada.

Rastreamento de aneuploidias em gestações gemelares por meio 

da pesquisa de DNA fetal livre no sangue materno

Em gestações gemelares, há certa evidência de que a análise de 

DNA fetal livre no sangue materno pode ser eficaz na identificação 

da trissomia 21. No entanto, em gêmeos, tal avaliação é mais com-

plexa do que em gestações únicas, porque os dois fetos poderiam 

ser tanto monozigóticos e, portanto, geneticamente idênticos, 

ou dizigóticos, caso em que apenas um feto é provável que tenha 

aneuploidia quando presente14-16 (B).

As evidências científicas atuais sugerem que, em gesta-

ções dizigóticas, a quantidade de DNA fetal livre no sangue 

materno não é proporcional, podendo apresentar variação de 

aproximadamente duas vezes. Assim, é possível que, numa 

gravidez dizigótica com um dos fetos apresentando aneuploi-

dia, a fração do DNA fetal livre do feto afetado seja inferior 

ao limiar de 4% necessário para a análise de DNA fetal livre 

no sangue materno. Isto poderia levar a um resultado erro-

neamente de baixo risco para aneuploidia, em virtude de uma 

maior concentração de DNA fetal livre no sangue materno do 

feto geneticamente normal. Para evitar este potencial erro, 

foi proposto que, na análise de DNA fetal livre no sangue 

materno em gestações gemelares, a fração fetal livre inferior 

dos dois fetos deva ser estimada na avaliação de risco para 

aneuploidias, e não a fração total que corresponde à soma 

dos dois fetos. No entanto, uma consequência inevitável 

de tal atitude é a maior frequência de testes com amostra 

insuficiente nas gestações gemelares.

Limitações do teste de DNA no sangue materno

As limitações do teste que analisa o DNA fetal livre no 

sangue materno são: quantidade insuficiente de DNA fetal livre 

encontrado no sangue materno em 1 a 5% das gestações únicas, 

que pode ser decorrente de falha na coleta e/ou no transporte do 

material para o laboratório; uma concentração realmente baixa 

de DNA fetal livre ou falha técnica na realização do teste. Nestas 

situações, será necessária uma segunda coleta. Após uma segunda 

amostra de sangue materno, o resultado é obtido satisfatoriamente 

em cerca de 100% dos casos, nos quais, na primeira amostra, 

houve uma coleta adequada ou falha no transporte; em 50% 

dos casos, o problema foi a baixa concentração de DNA fetal 

livre e, em 75% deles, houve falha técnica do ensaio8-16 (B,C).

O intervalo médio entre a coleta da amostra e o resultado 

é de cerca de dez dias. O resultado estará disponível den-

tro de 14 dias em 95 a 98% dos casos, e em 2%, pode não 

aparecer em menos de três a quatro semanas, especialmente 

naqueles que necessitam amostras repetidas.

A utilização do teste que analisa DNA fetal livre no 

sangue materno com estratégia de rastreamento para aneu-

ploidia é extremamente promissora, porém três limitações 

devem ser consideradas8-17 (B,C,A):

•	 o custo do teste atualmente é semelhante ou maior do 

que o dos testes invasivos para determinar o cariótipo 

fetal e, consideravelmente, superior ao dos métodos de 

rastreamento atualmente disponíveis. Todavia, a utili-

zação universal deste teste, inevitavelmente, conduzirá 

a uma redução de custo. Por outro lado, a velocidade e 

a extensão de tal redução são incertas;

•	 há um intervalo de uma a duas semanas entre a coleta do 

sangue materno e o resultado do teste, o que pode postergar 

o diagnóstico de aneuploidia para o segundo trimestre;

•	 taxa de falha de crescimento de 1 a 5%. A principal 

causa de falha deste teste ocorre em virtude da pouca 

quantidade de DNA fetal livre no sangue materno, o 

que, muitas vezes, é consequência da obesidade materna 

e pode ser difícil de superar.

Outra potencial desvantagem do teste de DNA fetal livre 

no sangue materno é a desvalorização do exame ultrasso-

nográfico do primeiro trimestre e a consequente perda dos 

avanços no rastreamento de outras doenças importantes que 

ocorrem na gestação.
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Considerações finais

O rastreamento para aneuploidia pode ser realizado segu-

ramente por meio da utilização de algoritmos que consideram 

a idade materna, a NT e as concentrações no soro materno de 

β-hCG e PAPP-A. A aplicação desses algoritmos distribuídos 

gratuitamente pela Fetal Medicine Foundation apresenta DR 

(sensibilidade) de 90% para uma taxa de FP de 5%17,18 (A,B). 

Em alguns centros especializados em Medicina Fetal, esta 

acurácia pode ser melhorada pela avaliação de novos marca-

dores ultrassonográficos, tais como o osso nasal, a avaliação 

dopplervelocimétrica do ducto venoso e do fluxo da valva 

tricúspide e outros marcadores bioquímicos, como PlGF e 

alfa-fetoproteína. Se todos estes marcadores forem incluídos, 

a DR aumenta para mais de 95% e a taxa de FPs é reduzida 

para menos de 3%2 (D).

Há no sangue materno fragmentos livres de DNA e uma 

pequena fração sua é de origem fetal. Assim, após a quarta 

semana de gestação, é possível detectar DNA fetal livre no 

sangue materno e depois da décima, ele representa 4% de 

todo o DNA livre do sangue materno. É importante salientar 

que duas horas após o parto, não é possível detectá-lo. Desta 

forma, não há perigo de gestações ou abortos anteriores de fetos 

aneuploides contaminarem a amostra da gestação avaliada.

Desse modo, a implementação desta metodologia na prá-

tica clínica é factível e poderá ser realizada de duas formas. 

A avaliação do DNA fetal livre no sangue materno poderá ser 

utilizada por todas as gestantes como rastreamento universal, 

como atualmente é preconizada com a NT e os marcadores 

bioquímicos na maioria dos centros industrializados, ou ser um 

teste de rastreamento de contingente com base nos resultados do 

rastreamento de primeira linha, realizado pelo teste combinado 

do primeiro trimestre (TN associado com PAPP-A e b-hCG)2 (D).

Na segunda opção, o teste de DNA fetal livre no sangue materno 

poderia ser oferecido ao grupo de alto risco como uma alternativa 

ao teste invasivo ou, para o grupo de risco intermediário, como 

um método para selecionar, de forma mais acurada, o subgrupo 

que poderia se beneficiar com a realização de testes invasivos18 (B).

Teste de DNA fetal livre como método de rastreamento universal 

(primeira linha de triagem) 

Caso a opção seja oferecer o teste de DNA fetal livre no sangue 

materno como um método de rastreamento universal (primeira 

linha de triagem), cerca de 99% dos fetos com trissomia do 

cromossomo 21 e 95% com 13 e 18 poderão ser detectados com 

uma taxa de teste invasivo global inferior a 1% (Figura 1)18 (B).

Portanto, a melhor estratégia seria coletar sangue materno 

na décima semana de gestação. O resultado do teste estaria 

disponível no momento do exame ultrassonográfico do primeiro 

trimestre, que é idealmente realizado na 12ª semana de gestação. 

Essa abordagem mantém as vantagens de, em primeiro lugar, 

realizar o diagnóstico das principais trissomias dentro do 

primeiro trimestre e, em segundo, conhecer precocemente os 

grandes defeitos fetais e de avaliação do risco de complicações 

na gravidez, como pré-eclâmpsia e parto prematuro1,18 (D,B).

Se o teste demonstrar que a gestante é de alto risco para trissomias 

21, 18 ou 13, o teste invasivo deve ser obrigatório para confirmar ou 

refutar este resultado. Em contraste, se o teste relatar baixo risco para 

trissomia 21 ou 18, os pais podem ter certeza de que é altamente 

improvável que o feto apresente uma dessas aneuploidias. No caso 

de trissomia 13, o número de casos examinados por esta metodologia 

ainda é muito pequeno para a avaliação precisa do desempenho deste 

teste. Os estudos publicados descrevem uma DR (sensibilidade) de 

92,1% e um FP de 0,20%, com razão de verossimilhança positiva e 

negativa do ensaio de 461 (92,1/0,20) e 0,08 (7,9/99,80), respectiva-

mente. Consequentemente, se o teste de DNA fetal livre no sangue 

materno é positivo para trissomia 13, há um aumento de 461 vezes 

no risco para tal trissomia, portanto, essas pacientes devem ter a opção 

do teste de diagnóstico invasivo. Caso o resultado seja negativo para 

trissomia 13, há uma diminuição de 12,5 vezes o risco. No entanto, se 

o ultrassonográfico de primeiro trimestre demonstra holoprosencefalia, 

onfalocele ou megabexiga, em que o risco para aneuploidias é muito 

alto, um teste invasivo deve ser oferecido. Testes invasivos também 

Figura 1 - Modelo para a implementação clínica usando teste 
de DNA fetal livre no sangue materno como rastreamento 
universal (realizar na décima semana, seguido por exame 
ultrassonográfico na 12ª semana) 

DNA Fetal no sangue materno realizado na 10a semana de gestação e 
exame ultrassonográ�co na 12a semana de gestação

Rastreamento 
positivo

Rastreamento 
negativo

Teste invasivo
Tranquilizar casal

Rastreamento 
positivo

Impossibilidade 
de teste*

teste
combinado** USG 12 sem.:

· TN>3,5mm
· Def. anatômicos

Rastreamento
negativo

*A impossibilidade de realizar o teste ocorre por falha na identificação de DNA fetal livre em 
sangue materno; **O teste combinado é definido como a realização da NT e a avaliação da 
concentração no soro materno de b-hCG e PAPP-A, na impossibilidade deste último, realiza-se 
a NT com avaliação de risco por algoritmos específicos
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deveriam ser considerados quando a NT for ≥3,5 mm, independente 

do resultado do teste de DNA fetal livre no sangue materno, pois, 

além do risco das trissomias 21, 18 e 13, há outras aneuploidias raras 

que poderiam ser diagnosticadas8-16 (B,C).

Nos casos em que o teste de DNA fetal livre não fornece um 

resultado, os pais ainda teriam a opção de rastreamento para aneu-

ploidias no primeiro trimestre, por meio da combinação entre idade 

materna, NT e marcadores bioquímicos (β-hCG e PAPP-A)18 (B).

Teste de DNA fetal livre no grupo de alto risco identificado por 

meio de rastreamento combinado do primeiro trimestre

Neste modelo, o rastreamento é realizado por meio do teste 

combinado, e no grupo de alto risco (maior que 1:100), indicar-se-ia 

o teste de DNA fetal livre no sangue materno (Figura 2).

Se os testes invasivos forem realizados em todos os casos do grupo 

de alto risco, 87% dos fetos com trissomia 21 e 92% com trissomias 

13 e 18 poderiam ser detectados com uma taxa global para testes 

invasivos de 2,6%. Considerando a estratégia da realização do teste 

de DNA fetal livre no sangue materno apenas no grupo de alto 

risco, sendo o teste invasivo realizado nos casos com rastreamento 

positivo, a taxa global de testes invasivos seria reduzida para 0,4% 

com detecção de 86% dos fetos com trissomia do cromossomo 21 e 

89% com trissomias 13 e 18. Tal estratégia seria economicamente 

viável, caso o custo do teste de DNA fetal livre no sangue materno 

fosse o mesmo que em testes invasivos. Isso reduziria o número 

de abortos relacionados com testes invasivos. Porém, as principais 

desvantagens referem-se à redução na DR de trissomias 21, 18 e 13, 

à falha de resultado do teste de DNA fetal livre no sangue materno 

quando comparados aos testes invasivos e à postergação do resultado 

de aneuploidia para o segundo trimestre da gestação18 (B).

Teste de DNA fetal livre no grupo de risco intermediário após reali-

zação do teste combinado no primeiro trimestre

Neste modelo, o teste combinado de primeiro trimestre é 

usado para dividir a população em risco muito alto (≥ 1:10), risco 

intermediário (1:11 – 1:2500) e baixo risco (< 1:2.500) (Figura 3).

No grupo de alto risco, testes invasivos seriam realizados em 

todos os casos. No grupo de risco intermediário, seria realizado o 

teste de DNA fetal livre no sangue materno, e o teste invasivo seria 

indicado apenas para os casos positivos. Tal estratégia identificaria 

98% dos fetos com trissomias 21, 18 e 13, com taxa global de 

teste invasivo de 0,8%. O grupo de risco intermediário constitui 

somente 24% da população. Caso a opção seja realizar uma ava-

liação ultrassonográfica completa (translucência nucal, frequência 

cardíaca fetal e avaliação do ducto venoso) associada com o teste 

bioquímico (β-hCG e PAPP-A), o grupo intermediário, para o 

qual o teste de DNA fetal livre no sangue materno estaria indica-

do, corresponderia a 10% da população, sem afetar o desempenho 

global do rastreamento.

A realização de pesquisa do DNA fetal livre no sangue materno como 

teste de contingência, após a avaliação ultrassonográfica em associação 

com o teste bioquímico, mantém as principais vantagens da análise de 

DNA fetal livre, ou seja, aumento considerável da DR com diminuição 

do FP, além de apresentar um custo significativamente menor18 (B).

Finalmente, é importante ratificar qualquer que seja a estratégia 

utilizada para indicar o teste de DNA fetal livre no sangue materno 

(rastreamento universal ou teste de contingência) se houver um 

resultado positivo, o teste invasivo deve ser realizado para confirmar 

o diagnóstico18 (B).

Figura 2 - Modelo para a implementação clínica usando teste 
de DNA fetal livre no sangue materno em gestantes de alto risco 
após rastreamento ultrassonográfico clássico em associação com 
teste bioquímico (teste de contingência)

Teste Combinado
(idade materna, translucência nucal, b-hCG e PAPP-A)

Rastreamento positivo
(risco >1 em 10)

Rastreamento
negativo

Tranquilizar
casal

DNA fetal livre
no sangue
materno

Rastreamento
positivo

Rastreamento
negativo

Teste
invasivo

Figura 3 - Modelo para a implementação clínica usando teste 
de DNA fetal livre no sangue materno em gestantes com risco 
intermediário após rastreamento ultrassonográfico clássico em 
associação com teste bioquímico (teste de contingência) 

Teste Combinado
(Idade materna, translucência nucal, b-hCG e PaPP-A)
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(>1 em 10)
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(1:11 a 1:2.500)
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