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Resumo 
Introdução: Gastrosquisis é um defeito congénito raro da parede abdominal anterior, com incidência 
estimada de 0,5-4,4/10000 nascimentos. O diagnóstico pré-natal (DPN) permite programar o parto e a 
orientação pós-natal, melhorando o prognóstico.  
 
Objetivos: Caraterização da população dos recém-nascidos (RN) com gastrosquisis nascidos no Hospital de 
Braga (HB).  
 
Metodologia: Estudo retrospetivo descritivo, dos dados clínicos dos RN entre 2011 e 2019 com diagnóstico 
de gastrosquisis, tratados na Unidade de Cuidados Intensivos Neonatais (UCIN) do HB. 
 
Resultados e Conclusões: Nasceram dez RN com gastrosquisis, sete do género feminino. Idade média 
maternal 25,8 anos. Idade gestacional media 34,9 semanas (min. 33 – máx. 36). Todos os RN tiveram 
diagnóstico pré-natal. O parto foi programado por cesariana, e todos foram intervencionados cirurgicamente 
na primeira hora de vida. Em dois RN foi necessária correção cirúrgica em dois tempos. Todos 
apresentavam extrusão do colon e íleo, três apresentavam também evisceração do estômago e dois do 
ovário. A duração media da nutrição parentérica foi 22,6 dias e a alimentação entérica foi iniciada, em média, 
ao dia 8,4. A ventilação invasiva foi iniciada ao nascimento, com duração média de 4 dias. A duração média 
do internamento foi 38,6 dias. Verificou-se um óbito por complicações infeciosas pós vólvulo intestinal. Um 
doente perdeu seguimento, oito mantêm seguimento, não apresentando complicações tardias. 
Na última década tem-se verificado uma melhoria do prognóstico do gastrosquisis. O diagnóstico pré-natal, a 
programação do parto, a evolução dos cuidados cirúrgicos e do tratamento pós cirúrgico têm permitido uma 
diminuição da morbimortalidade destes RN.  
Todos os nossos RN tinham diagnóstico pré-natal e foi possível programar o parto e a intervenção cirúrgica, 
para que esta ocorresse na primeira hora de vida, contribuindo para uma baixa incidência de complicações 
precoces e tardias. 
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Resumo 
Introdução: O Teste Pré-Natal Não Invasivo (TPNI) é uma poderosa ferramenta no rastreio de aneuploidias 
possuindo elevada sensibilidade e especificidade quando comparado com os métodos de rastreio atuais, 
tendo vindo a ser gradualmente introduzido no rastreio de aneuploidias em diagnóstico pré-natal (DPN). 
 
Objetivos: Relatar a experiência de implementação do TPNI, em estratégia contingente, nas maternidades 
do Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra (CHUC), avaliando a sua escolha, aceitação e resultados. 
 
Metodologia: Revisão retrospetiva da informação referente às grávidas avaliadas em consulta de DPN do 
CHUC após identificação de risco elevado de aneuploidia, quanto à opção de escolha entre a realização de 
TPNI, teste invasivo (TI) ou não realização de teste adicional, segundo protocolo pré-estabelecido pela 
instituição, de fevereiro a agosto de 2019. 
 
Resultados e Conclusões: Das 181 mulheres referenciadas cumprindo os critérios de inclusão, 153 
optaram por TPNI (taxa de aceitação - 84%), 26 por TI e 2 por nenhum estudo adicional. Das 153 que 
optaram por TPNI, o resultado foi positivo para trissomia 21 em 3 e para trissomia 13 em 1 (taxa de deteção 
de aneuploidia - 2,6%), sendo que 2 foram posteriormente confirmadas por TI, em 1 a utente optou pela não 
realização de TI e em 1 ocorreu perda fetal espontânea. Em 15 dos 161 TPNI realizados (9,3%) o resultado 
foi inconclusivo, maioritariamente por hemólise da amostra ou baixa fração fetal, tendo sido realizada colheita 
de nova amostra em 8, TI em 5 e optado pela não continuação de estudo em 2. Identificou-se um achado 
incidental – cromossomopatia no X num feto do sexo masculino. 
A implementação do TPNI numa estratégia contingente teve elevada taxa de aceitação com uma redução de 
79% de TI e eventuais perdas fetais associadas. A introdução deste método de rastreio de aneuploidias no 
Serviço Nacional de Saúde representa uma mudança de paradigma no âmbito do diagnóstico pré-natal. 
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Resumo 
Introdução: A utilização do suplemento com ácido fólico previne cerca de 70% dos Defeitos do Tubo Neural, 
quando administrado entre 3 meses antes da gravidez até ao fim do primeiro trimestre. Estudos sugerem que 
a idade e a escolaridade maternas influenciam a adesão a esta medida preventiva. 
 
Objetivos: É objetivo deste estudo descrever a utilização de ácido fólico na prevenção primária dos DTN, 
entre 2004 e 2017. 
 
Metodologia: Estudo transversal com dados do Registo Nacional de Anomalias Congénitas (RENAC) entre 
2004 e 2017. Nas taxas de prevalência o numerador é constituído por recém-nascidos, fetos mortos e 
interrupções médicas de gravidez com DTN. Na associação entre variáveis foi utilizado o teste de Qui-
quadrado e evolução temporal da prevalência foi avaliada por ajustamento do modelo de regressão linear. 
 
Resultados e Conclusões: Foram notificados 15486 casos com 25697 anomalias que incluíam 567 DTN. A 
prevalência foi de 4,2 casos/10000 nascimentos, variando entre 2 casos/10000 nascimentos (2007) e 7 
casos/10000 nascimentos (2014). Nos DTN 49,7% (n=282) tinham espinha bífida, 37,7% (n=214) tinham 
anencefalia e 12,5% (n=71) tinham encefalocelo. A adesão preconcepcional foi observada em 13,8% 
(n=2138) das mulheres, tendo a maioria profissões que exigem maior diferenciação académica, 46,2% 
(n=7148) iniciaram o suplemento no 1º trimestre, 6,1% (n=942) não tomou e 34% (n=5258) dos registos não 
continha informação. Foram sobretudo as grávidas com idades inferiores a 19 anos que não tomaram ácido 
fólico. 
Conclusões: O número de notificações sem a informação em estudo pode ser um viés para os resultados. 
Esta situação poderia ser colmatada com a introdução desta questão no Boletim de Saúde da Grávida. A 
baixa adesão ao consumo antes da gravidez e a associação com características maternas específicas, 
parecem mostrar a necessidade de reforçar a promoção desta prevenção primária. 
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Resumo 
Introdução: A hibridação genómica comparativa por array (aCGH) permite a identificação de alterações 
cromossómicas submicroscópicas com elevada sensibilidade, sendo por isso cada vez mais usada no âmbito 
do diagnóstico pré-natal, por alterações ecográficas, translucência da nuca aumentada e restrição de 
crescimento fetal. 
 
Metodologia: De um total de 295 amostras estudadas no Serviço de Genética da FMUP, foram analisadas 
73 vilosidades coriónicas (VC), 217 líquidos amnióticos (LA) e cinco sangues do cordão (SC) de gestações 
acompanhadas nas consultas de Obstetrícia dos: CHUSJ, CHVNG/E e HSO-Guimarães. Para o estudo 
foram usados microarrays Agilent 8x60K e o software de análise, cytogenomics 4.0.3.12. 
 
Resultados e Conclusões: Foram identificadas 25/295 amostras com variações do número de cópia 
(CNVs) patogénicas (P) ou provavelmente patogénicas (PP) num total de 29 CNVs. Destes CNVsP/PP, seis 
foram identificados em amostras de VC (total de 73) e 23 em LA (total de 217). No total das amostras com 
CNVs-P/PP, 16/25 eram de fetos com anomalias ecográficas, 3/25 de marcadores ecográficos positivos, 5/25 
de alterações no cariótipo e um caso por maus antecedentes obstétricos. Nas 5 amostras de SC estudadas, 
não foram identificados CNVs-P/PP. 
No presente estudo, identificou-se CNVs-P/PP em 8,5% das amostras estudadas pela técnica de aCGH. Os 
principais cromossomas envolvidos foram: 1, 4, 5, 6, 7, 13, 15, 16, 20, 21, 22, X e Y. As 
deleções/duplicações encontradas associaram-se a diversas síndromes, nomeadamente, às síndromes de 
Williams-Beuren, Kleefstra, Phelan-McDermid, microduplicação 15q13, Li Fraumeni tipo 2, TAR, 
Microduplicação 16p11.2, microdeleção 16p13.11 e ictiose ligada ao X. Esta revisão permite salientar a 
utilidade clínica da aCGH na identificação de alterações cromossómicas subtis, principalmente as que não 
são identificadas no cariótipo. A identificação de um CNV-P/PP e em alguns casos de CNVs de significado 
clínico desconhecido implicam a realização do estudo dos progenitores de forma a proporcionar um 
aconselhamento genético mais orientado. 
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Resumo 
Introdução: As anomalias cerebrais estruturais têm uma prevalência de 1-2/1000 podendo este número 
aumentar com a aprimoração da neurossonografia. No entanto, o seu diagnóstico é complexo pela 
progressão do crescimento e desenvolvimento do cérebro ao longo da gravidez. 
Tal como para todas as anomalias major congénitas, é recomendada a realização do microarray 
cromossómica, que tem uma rentabilidade de 6-7%. No entanto, muitas anomalias cerebrais estruturais 
isoladas têm uma causa monogénica e grande variabilidade genética, o que valida a realização da 
sequenciação exómica nestes casos. 
 
Objetivos: Este trabalho aborda a rentabilidade diagnóstica do exoma perante anomalias cerebrais 
estruturais isoladas, para uma previsão prognóstica e aconselhamento genético em contexto de diagnóstico 
pré-natal. 
 
Metodologia: Seleção de casos com diagnóstico pré-natal de anomalias cerebrais estruturais isoladas onde 
foi proposta a realização de exoma. Os resultados foram avaliados segundo a relevância para diagnóstico, 
prognóstico e aconselhamento genético. 
 
Resultados: Em 11 casos foi proposta a sequenciação exómica, que foi concretizada em 10. Foram 
encontradas variantes clinicamente relevantes em sete casos: quatro de hereditariedade autossómica 
recessiva (dois de Microcefalia Primária 5; um de Microcefalia Primária 8; um de Microcefalia-Convulsões-
Atraso do Desenvolvimento); dois de hereditariedade autossómica dominante (um de Lisencefalia 1 e um de 
Encefalopatia Epilética Infantil 5) e um caso de hereditariedade ligado ao X (Hidrocefalia por Estenose do 
Aqueduto de Sylvius). 
 
Conclusões: Os fetos com anomalias cerebrais estruturais isoladas devem ser avaliados e orientados por 
uma equipa multidisciplinar experiente em imagiologia neuronal fetal e embriologia, neuropediatria e 
genética, com vista ao diagnóstico precoce e preciso. Este permitirá um prognóstico e aconselhamento 
genético adequados. 
A sequenciação exómica é uma mais valia na melhoria do diagnostico etiológico, uma vez que a 
variabilidade fenotípica das doenças genéticas responsáveis por anomalias do sistema nervoso central pode 
não permitir um diagnóstico imagiológico nas gestações subsequentes. 
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Resumo 
Introdução: A síndrome de Skraban-Deardorff (SSD) é uma doença descoberta recentemente com apenas 
16 casos descritos. Caracteriza-se clinicamente por perturbação do desenvolvimento intelectual, epilepsia e 
dismorfias, e é causada por haploinsuficiência do gene WDR26. 
 
Objetivos: Descrever um caso de SDD diagnosticado no período pré-natal, demonstrar o impacto do 
conhecimento científico em cada momento no diagnóstico das doenças genéticas, e ilustrar as incertezas 
relativas às variantes de significado incerto (VUS) em pré-natal e as dificuldades na comunicação das 
mesmas aos casais. 
 
Metodologia: Grávida, G1P0, sem história pessoal ou familiar relevante. A ecografia realizada às 13 
semanas revelou TN de 3,5mm e ducto venoso com onda a invertida. Após aconselhamento genético, 
realizou biópsia de vilosidades coriónicas para array-CGH, que identificou uma deleção de 163,99Kb na 
região 1q42.11q42.12 que envolve três genes OMIM (WDR26, CNIH4 e NVL) (arr[GRCh37] 
1q42.11q42.12(224482393_224646381)x1). Esta CNV apenas foi identificada quando se fez a análise da 
plataforma de array-CGH sem o filtro pré-natal. Análises ao casal permitiram concluir que a CNV ocorreu de 
novo no feto. A CNV é formalmente uma VUS mas foi classificada clinicamente como provavelmente 
patogénica, tendo o casal optado pela IMG. O exame anátomo-patológico fetal demostrou apenas dismorfias 
inespecíficas. 
 
Resultados e Conclusões: Descrevemos o primeiro caso de SSD com apresentação pré-natal. Não é 
possível saber, à data, se as alterações ecográficas são explicadas pela SSD ou se a CNV identificada foi 
um achado incidental, e qual a influência no fenótipo dos outros genes envolvidos. Apenas dois casos 
adicionais de SSD causados por CNV foram identificados, um no nosso laboratório (fenótipo só parcialmente 
concordante) e outro na DECIPHER (fenótipo não descrito). A CNV não foi identificada com o filtro pré-natal 
da plataforma de array-CGH, por esta não estar atualizada relativamente a esta síndrome descrita apenas 
cinco meses antes. 
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Resumo 
Introdução: O rastreio combinado do primeiro trimestre pode ser condicionado pelo recurso a técnicas de 
procriação medicamente assistida (PMA). No entanto, os dados disponíveis na literatura relativamente a este 
tema são ainda controversos. 
 
Objetivos: Comparar os valores da translucência da nuca (TN), β-hCG MoM e PAPP-A MoM em gestações 
resultantes de PMA vs gestações espontâneas. 
 
Metodologia: Foi realizado um estudo retrospetivo, multicêntrico, que incluiu todas as grávidas submetidas a 
rastreio combinado do primeiro trimestre, entre julho de 2014 e junho de 2019, nas Unidades de Diagnóstico 
Pré-Natal do Hospital de Braga e da Unidade Local de Saúde do Alto Minho. Foram excluídas gestações 
múltiplas, fetos com aneuploidias e casos com informação incompleta. Procedeu-se a uma análise 
univariada(qui-quadrado e t-test) e multivariada (regressão logística binária), com nível de significância 
estatística < 0,05. 
 
Resultados e Conclusões: Analisaram-se 15117 gestações espontâneas e 423 gestações com recurso a 
técnicas de PMA. Das últimas, 107 resultaram de fertilização in vitro(FIV), 78 injeção intracitoplasmática de 
espermatozóides(ICSI), 41 inseminações intra-uterinas(IIU) e 197 gestações com recurso a indutores de 
ovulação. Na análise univariada, verificaram-se valores de PAPP-A MoM significativamente inferiores no 
grupo FIV/ICSI(1,02±0,60 vs 1,15±0,81, P = 0,037) comparativamente às gestações espontâneas. 
Controlando para os possíveis confundidores, os valores de PAPP-A MoM mantiveram-se significativamente 
inferiores no grupo FIV/ICSI(P = 0,004; RR=0,68; IC 95% 0,52-0,88). Não se verificaram diferenças entre os 
grupos quanto à translucência da nuca ou β-hCG MoM. Não se verificaram diferenças entre os restantes 
subgrupos de técnicas de PMA vs gestações espontâneas quanto aos parâmetros do rastreio combinado. 
Estes achados poderão relacionar-se com múltiplos fatores, nomeadamente a causa de infertilidade ou a 
aplicação de diferentes protocolos de estimulação ovárica, sendo que está ainda por esclarecer o seu 
verdadeiro impacto não só no rastreio combinado do primeiro trimestre, quanto nos desfechos obstétricos, 
maternos e neonatais. 
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Resumo 
Introdução: Tem-se assistido a um aumento das técnicas de procriação medicamente assistida com recurso 
a doação de ovócitos (DO). Nestas gestações, a circulação uteroplacentária poderá apresentar 
particularidades traduzindo-se em alterações nos marcadores bioquímicos do 1º trimestre. 
 
Objetivos: Comparar a translucência da nuca(TN),β-HCG(MoM) e PAPP-A(MoM) entre gestações que 
resultaram de DO vs. Gestações Espontâneas(GE) e entre DO vs. gestações resultantes de Fertilização in 
vitro(FIV) com ovócitos autólogos. 
 
Metodologia: Estudo retrospetivo, multicêntrico, que incluiu todas as gestações unifetais submetidas a 
rastreio combinado de cromossomopatias do 1ºTrimestre entre julho de 2014 e junho de 2019 nas Unidades 
de Diagnóstico Pré-natal do Hospital de Braga e Unidade Local de Saúde do Alto Minho. Foram excluídos 
casos de aneuploidias. Foi efetuada uma análise univariada (qui-quadrado; t-test) e multivariada (regressão 
logística binária), com nível de significância estatística <0,05. 
 
Resultados e Conclusões: Foram analisadas 15117 GE, 185 gestações após FIV com ovócitos autólogos e 
25 gestações resultantes de DO. 76% das grávidas com DO eram nulíparas e todas de etnia caucasiana. A 

gestações pós- icaram diferenças 
relativamente ao peso materno, tabagismo e etnia.  
Da análise comparativa do Grupo DO vs. GE verificou-se que o valor da PAPP-A foi significativamente 

 este valor 
manteve-se significativamente inferior(p=0,001; RR=0,16; IC95%0,05-0,49). 
Na análise comparativa entre os grupos DO vs. técnicas pós-FIV com ovócitos autólogos, verificou-se que o 
valor da PAPP-A foi significativamente inferior no grupo DO, mesmo após controlo para a idade 
materna(p=0,007; RR=0,13; IC95%0,03-0,57). Não se verificaram outras diferenças entre os grupos 
relativamente aos restantes marcadores avaliados.  
Múltiplos fatores poderão explicar estes achados, nomeadamente a insuficiência uteroplacentária já referida 
e a causa da infertilidade, sendo necessários novos estudos que clarifiquem esta associação. 

 

 

 

 

 


