
EDITORIAL

Engana-se quem pensa que a placenta é o limite físico entre os compartimentos materno e 

fetal. Em 1893, foi descrita a presença de células trofoblásticas no pulmão de 14 entre 17 mu-

lheres falecidas em decorrência de eclâmpsia1. Entretanto, não se sabia ao certo na época a devida 

importância desse acontecimento histórico e as futuras implicações na Medicina. Com o avanço 

científico, principalmente da Biologia Molecular, tornou-se possível identificar a passagem de 

células fetais (eritrócitos e leucócitos) e tecido trofoblástico para a circulação materna2,3.

Baseados na evidência desse trânsito de células nucleadas e estimulados pela descrição da 

presença de DNA de origem tumoral no plasma de pacientes com câncer, pesquisadores encon-

traram DNA fetal livre (DNA-fl) no plasma materno, por meio da identificação do gene SRY do 

cromossomo Y em mães com fetos masculinos. Essa notável descoberta abriu novas possibilida-

des de diagnóstico molecular pré-natal, sem os riscos inerentes aos procedimentos invasivos4,5.

O exato mecanismo de liberação de DNA-fl na circulação materna ainda não está totalmente 

esclarecido. Evidências sugerem que partes desse DNA são derivadas das células placentárias 

e da ruptura de células fetais, devido aos danos físicos e imunológicos que podem ocorrer após 

a entrada dessas células na circulação materna6,7. O DNA-fl desaparece rapidamente do plas-

ma materno (porção acelular do sangue) após um período de duas a três horas da dequitação8. 

A inexistência de resíduo de DNA de gestações anteriores faz do DNA-fl no plasma uma fonte 

de material genético bastante atrativa para o diagnóstico pré-natal não invasivo9. 

Após o conhecimento de que o DNA-fl desaparece rapidamente do plasma materno depois 

do parto e com o delivramento da placenta, das membranas amnióticas e do cordão umbilical, 

poderíamos concluir que se encerrava a ligação “física” materno-fetal. Um engano...

O DNA-fl pode ser isolado na porção celular do sangue materno por décadas, são os chamados 

microquimerismos (MC)6,7. Os MC correspondem a um organismo que se forma da fusão de 

células embrionárias de diferentes organismos, ou seja, de organismos geneticamente diferentes. 

Através dos MC células fetais persistem por décadas em tecidos maternos, e a recíproca é ver-

dadeira, um elo que não se extingue no delivramento placentário10. 

Os MC podem ocorrer a partir de transfusões de sangue, transplante de órgãos, mas, de 

longe, a forma mais comum de ocorrência é decorrente do trânsito de células através da placenta 

entre a mãe e o feto. Os MC fetais podem ser observados precocemente no sangue materno ainda 

no período entre a 4ª e a 5ª semana de gestação, aumentam progressivamente principalmente 
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após a 24ª semana e apresentam importante decréscimo após o parto, sem, no entan-

to, desaparecer completamente do compartimento celular sanguíneo materno. Os 

MC fetais e os MC maternos têm sido objeto de diversos estudos, demonstrando ora 

beneficência, ora maleficência para o sistema imune de ambos10.

Bem, o fato concreto é que continuamos com um pouco dos nossos filhos, mesmo 

após o parto, e eles, da gente. 

Que seja eterno enquanto dure...
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