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Pai Esperma do pai Óvulo da mãe MãeEmbrião

Introdução à genética
Os cromossomos são estruturas dentro das células do corpo.
Eles contêm nosso DNA, ou código genético, que diz ao organismo  como crescer e se desenvolver.

Cada célula contém 46 cromossomos dispostos em 23 pares.  
O último par determina o sexo: os homens normalmente têm um 
cromossomo X e um cromossomo Y. As mulheres normalmente 
têm dois cromossomos X.
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A mãe e o pai contribuem com um cromossomo no óvulo e outro no esperma. Normalmente, cada óvulo e cada esperma contêm 23 cromossomos. 
Ao se unirem na fertilização, um embrião é formado, geralmente, com o número certo de cromossomos: 23 + 23 = 46.



Aneuploidia é quando há um número anormal de cromossomos. 
• Uma cópia extra de qualquer cromossomo — 3 cópias em vez de 2 — é denominada trissomia (tri  
• A falta de qualquer cromossomo — 1 cópia em vez de 2 — é denominada monossomia (mono
• A probabilidade de trissomias aumenta à medida que a mulher envelhece

Aneuploidias

 Trissomia do 18: 
Síndrome de Edwards

• Cerca de 1 em cada 3.000 
bebês nasce com síndrome 
de Edwards1 

• A probabilidade de ocorrer 
síndrome de Edwards em uma 
gestação depende da idade 
materna

• A probabilidade de aborto 
espontâneo é maior: 60% a 70%

• Bebês com síndrome de Edwards 
apresentam frequentemente 
diferenças intelectuais e defeitos 
de nascimento com risco de morte 
envolvendo o coração, cérebro, 
e outros órgãos; menos de 10% 
vivem além de 1 ano de idade

 Trissomia do 21: 
Síndrome de Down

• Cerca de 1 em cada 700 
bebês nasce com síndrome 
de Down1

• A probabilidade de ocorrer 
síndrome de Down em uma 
gestação depende da idade 
materna

• A probabilidade de aborto 
espontâneo é maior em gestações 
com síndrome de Down – até 30%

• Crianças nascidas com síndrome 
de Down normalmente apresentam 
diferenças intelectuais leves 
a moderadas e características 

defeitos de nascimento envolvendo 
o coração e outros órgãos

• As crianças com síndrome de 
Down irão precisar de cuidados 
médicos adicionais, dependendo 
dos seus problemas de saúde 

• A maioria das pessoas com 
síndrome de Down chega
aos 60 anos

 Monossomia X: 
Síndrome de Turner

• Cerca de 1 em cada 2.500 
meninas nasce com síndrome 
de Turner2

• A probabilidade de monossomia X 
NÃO aumenta com a idade 
materna

• Uma grande parte das gravidezes 
sofre aborto no primeiro ou 
segundo trimestre 

• As meninas nascidas com 
síndrome de Turner podem ter 
problemas de saúde leves a 
moderados, incluindo problemas 
cardíacos, problemas renais, 
problemas de audição e pequenas 
diferenças de aprendizagem

• As meninas com síndrome de 
Turner normalmente apresentam
falência ovariana prematura; elas
não entram na puberdade ou
ovulam    

 Trissomias do 
cromossomo sexual

• Cerca de 1 em 1.000 bebês 
nascidos com síndrome de 
Klinefelter (XXY, exemplo 
mostrado)2 

• Cerca de 1 em 800 meninas 
nascidas com síndrome do 
triplo X (XXX)2

• Cerca de 1 em 650 meninos 
nascidos com síndrome de 
Jacob (XYY)2

• As trissomias dos cromossomos 
sexuais (X e Y) ocorrem quando se 

cópia de um dos cromossomos 
sexuais

• A maioria das crianças com 
trissomias dos cromossomos 
sexuais tem uma inteligência 
normal, mas com probabilidade 
mais alta de diferenças de 
aprendizagem,3 sendo que a 
intervenção precoce pode ser útil4

 Trissomia do 13: 
Síndrome de Patau

• Cerca de 1 em cada 5.000 
bebês nasce com síndrome 
de Patau1 

• A probabilidade de ocorrer 
síndrome de Patau em uma 
gestação depende da idade 
materna

• A probabilidade de aborto 
espontâneo é maior: 60% a 70%

• Bebês com síndrome de Patau 
apresentam frequentemente 

de nascimento com risco de morte 
envolvendo o coração e o cérebro; 
somente de 5% a 10% vivem além 
de 1 ano de idade

1  Nussbaum et al. 2007 Thompson and Thompson Genetics in Medicine (7th Ed.) Oxford Saunders, Philadelphia, PA       
ions     

3. Tartaglia et al. J Dev Behav Pediatr. 2012 May;33(4):309-18.             4  Linden, Bender. Am J Med Genet 2002 Jun 1;110(1):11-8. NÃO PODE SER COPIADO



Idade materna e a probabilidade de anomalias1

1.  
 Rates of chromosome abnormalities at different maternal ages. Obstet Gynecol:1981, 58(3);282-5.

Idade materna e a probabilidade de trissomias 21, 18 e 13

• O índice de não disjunção em óvulos aumenta de acordo 
com a idade materna; portanto o número de gestações com  
aneuploidias cromossômicas aumenta com a idade materna.

• A probabilidade combinada de todas as anomalias  
cromossômicas diminui com a idade gestacional porque 
algumas gestações sofrerão aborto como resultado  
da anomalia cromossômica; portanto, a incidência é menor  
no nascimento (40 semanas) que durante a gestação.

Idade materna e a probabilidade de monossomia e triploidia

• Não há probabilidade aumentada de monossomia X ou 
triploidia com o aumento da idade materna. Na monossomia 
X, o cromossomo “perdido” X é mais frequentemente o 
cromossomo sexual paterno. Na triploidia, os cromossomos 
adicionais podem ser de origem materna ou paterna.
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As microdeleções não são afetadas pela idade materna

1. Snijders RJ, et al. Ultrasound Obstet Gynecol. 1999 Mar; 13(3): 167-70.
2. Combined prevalence using higher end of published ranges from Gross et al. Prenatal Diagnosis. 2011; 39:259-266; e de www.genetests.org. Total prevalence may range from 1/1071–1/2206.
3 www.22q.org.
4 www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK1330.
5 www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK1144.
6  Niebuhr, E. The cri du chat syndrome: epidemiology, cytogenetics, and clinical features. Hum. Genet. 44: 227-275, 1978.
7 www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK1191.
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Microdeleções — tão comum quanto  
a síndrome de Down em mulheres  
mais jovens

• As microdeleções variam em tamanho

• Normalmente, um cariótipo pode detectar  
 somente as microdeleções >5 a 10 MB

• O desfecho depende do tamanho e dos  
 genes envolvidos
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Processo de teste pré-natal

decisões de teste

1º trimestre 2º trimestre 3º trimestre

Semana 1-4   

Teste NIPT

Triagem do soro
materno

Teste diagnóstico CVS

MSSMSS

Amniocentese

Panorama

Semana 5-8 Semana 9-13 Semana 14-17 Semana 18-21 Semana 22-26 Semana 27-30 Semana 31-34 Semana 35-40

1. Nicolaides, et al. Prenat Diagn. 2013 Jun; 33(6):575-9. doi: 10.1002/pd.4103.      2. Pergament et al. Obstet Gynecol. 2014 Aug; 124(2):210-218.    3. Ryan, et al. Fetal 
Diagn Ther. 2016; 40(3):219-23. doi: 10.1159/000442931. .   4. Norton et al. N Engl J Med. 2015; 372:1589-1597.     5. Boletim da prática ACOG/SMFM número 162, 
maio de 2016

Testes diagnósticosTestes de triagem

Teste pré-natal não invasivo 
PanoramaTM (NIPT) 1,2,3

Triagem sérica 
materna (MSS)4

Amniocentese
ou CVS5

Condições cromossômicas testadas:
• Trissomia do 21 •  Cromossomo 
• Trissomia do 18  sexual
• Trissomia do 13  Aneuploidias 
• Triploidia • Outras condições 
•  Monossomia X • Sexo fetal 
   (opcional) 

Cronograma: ≥ 9 semanas

Sensibilidade para síndrome de 
Down: >99%

Índice de falso-positivo para 
síndrome de Down: <1% 

Risco de aborto: Nenhum

Condições cromossômicas testadas:
• Depende do teste solicitado 

   cromossômicas, incluindo deleções, 
   duplicações e distúrbios de gene único

Cronograma (CVS): 10 a 13 semanas

Cronograma (Amniocentese): 
> 15 semanas

Sensibilidade para síndrome de 
Down: 99,9%

Índice de falso-positivo para 
síndrome de Down: ~0%

Risco de aborto: <0,5%

Condições cromossômicas testadas:
• Trissomia do 21 (síndrome de Down)
• Trissomia do 18
• Trissomia do 13 (às vezes)

Cronograma: 11 a 13 semanas e/ou 
15 a 22 semanas

Sensibilidade para síndrome de 
Down: >75%

Índice de falso-positivo para 
síndrome de Down: 5%

Risco de aborto: Nenhum
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Placenta

DNA placentário
DNA materno

Sangue materno

O que é teste pré-natal não invasivo (NIPT)?

O NIPT usa uma amostra de sangue da mãe para analisar o DNA 
placentário e detectar determinadas condições cromossômicas, 
como a síndrome de Down, que poderiam afetar a saúde do bebê.

DNA fetal livre
• Sempre há fragmentos de informações

genéticas (DNA livre) fluindo na nossa  
nossa corrente sanguínea

 
 

• Quando uma mulher está grávida, estes
fragmentos provenientes da placenta
(DNA fetal livre), são liberados na corrente
saguínea materna e se misturam com as
informações genéticas maternas 

• É possível testar a mistura de DNA e  
determinar se há uma probabilidade  
alta ou baixa de o bebê nascer com 
determinadas anomalias cromossômicas 

• O teste desse DNA fetal livre é 
denominado teste/triagem pré-natal não 
invasiva, ou “NIPT/NIPS”

• A fração fetal ou a proporção de DNA 
gestacional da amostra de sangue pode  
afetar a precisão do teste NIPT
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NIPT2 Panorama 

gestantes que recebem 

um resultado de “alta 

probabilidade” para 

síndrome de Down na 

triagem tradicional do

primeiro1  trimestre

Em uma amostra de

100

9 serão falso-positivose somente
serão verdadeiramente
positivos91

973 e
serão verdadeiramente 
positivos

serão falso-positivos e encaminhados 
para testes invasivos desnecessários

100
gestantes que recebem 

um resultado de “alta 

probabilidade” para 

síndrome de Down no 

Em uma amostra de

Síndrome de Down – comparação de opções de triagem

1.  Norton et al. NEJM. 2015 Apr 23; 372(17):1589-97. 2.  Dar et al. Am J Obstet Gynecol. 2014 Nov; 211(5):527.
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Resultados individuais
 

É um teste de triagem, não é um teste diagnóstico. O seu relatório pode declarar o seguinte:

cromossômica; mais precisamente, indica uma 
probabilidade muito elevada de que o seu bebê 
possa ter essa condição. 

Um resultado de baixa probabilidade indica que o seu 
bebê tem muito pouca chance de ser afetado por uma 
das condições no painel do Panorama. 

Baixa probabilidade Alta probabilidade

Sem resultado
Em uma pequena porcentagem dos casos, o Panorama pode não conseguir obter informações 

ser solicitada uma segunda amostra de sangue. O aconselhamento genético adicional com a opção 

devido ao aumento da probabilidade de aneuploidia, em caso de um teste “sem resultado”.

• 
(<1%) é considerada BAIXA PROBABILIDADE.

• A maioria das pacientes com um resultado de BAIXA PROBABI-
LIDADE receberá   
1 em 10.000 (<0,01%).

• 
chance pequena (mas não zerada) de que o seu bebê tenha uma 
das condições cromossômicas rastreadas pelo Panorama.

• Embora os resultados do Panorama sejam muito precisos, o 
monitoramento de rotina de uma gestação ainda é recomendado, 

dependendo dos resultados de outros testes pré-natais e/ou do 
histórico familiar.

• 
maior é considerada ALTA PROBABILIDADE.

• A maioria das pacientes com um resultado de ALTA PROBABI-

99 em 100 (>99%).

• 
chance alta (mas não 100% de chance) de que o seu bebê 
tenha a condição cromossômica.

• Nenhuma decisão irreversível deve ser tomada sem um teste 
diagnóstico de acompanhamento (CVS/amniocentese).
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Descubra mais 
sobre a saúde 
do seu bebê. 

WWW.NATERA.COM/PANORAMA-TEST

Nem todos os NIPTs são iguais. Saiba mais sobre a tecnologia 
exclusiva do Panorama e a precisão superior.

CAP credenciado, ISO 13485 e CLIA aprovado.  
© 2018 Natera, Inc. Todos os direitos reservados. Natera International, Inc., San Carlos, Califórnia, EUA. 
Panorama é uma marca comercial da Natera, Inc. PAN_GC_FB_2018_02_05_NAT-801805_INTL
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