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Resumo 

O diagnóstico pré-natal e a interrupção médica da gravidez são actividades em que a avaliação 

da qualidade é crucial. Vários métodos de avaliação têm sido definidos, baseados sobretudo na 

avaliação da qualidade da ecografia pré-natal. Um outro processo de efectuar a avaliação de 

qualidade do diagnóstico pré-natal é a comparação entre o diagnóstico pré-natal e o diagnóstico 

post-mortem, nos casos em que a gravidez é interrompida. 

 

No Capítulo 3 foi efectuada a correlação entre o diagnóstico pré-natal e o diagnóstico post-

mortem nas situações de interrupção médica da gravidez de causa fetal. A comparação entre os 

achados pré-natais e os achados post-mortem mostrou uma concordância total em 61,1% dos 

casos, e não houve nenhum caso de discordância total. A autópsia permitiu alterar o risco de 

recorrência em 32% dos casos em que acrescentou informação.  

 

No Capítulo 4 foi avaliado o contributo da autópsia nos casos de interrupção médica da 

gravidez por anomalias cromossómicas. Neste tipo de anomalias o diagnóstico definitivo já 

está estabelecido, mas a autópsia detectou anomalias major não previamente identificadas em 

12,2% dos casos e em 14% uma anomalia detectada na ecografia não foi confirmada. O grupo 

de anomalias em que se observou maior acréscimo de informação foi no grupo das anomalias 

cardíacas, pelo que a realização de ecocardiograma previamente à decisão de interrupção de 

gravidez se torna indispensável.  

 

No Capítulo 5 procedeu-se à avaliação da variabilidade fenotípica na síndrome de Down. 

Apesar do fenótipo da síndrome de Down poder ser, em parte, reconhecido a partir das 14 

semanas, um feto no 2º trimestre pode ainda não ter definidas as alterações características, 

parecendo normal mesmo a observadores experientes. No estudo caso-controlo efectuado, os 

parâmetros biométricos que apresentavam diferenças com significado estatístico foram apenas o 

diâmetro occipito-frontal e o comprimento do osso do nariz. Encontramos anomalias 

craniofaciais em 96% dos fetos com síndrome de Down e quando avaliamos as anomalias 

craniofaciais isoladamente, encontramos diferenças com significado estatístico em todas 

excepto no tamanho das orelhas. 

 

No Capítulo 6 avaliamos o contributo da autópsia perinatal nas anomalias cardíacas 

congénitas. Foram detectadas anomalias cardíacas em 13,6% dos fetos submetidos a autópsia. 

Nestes fetos foram detectadas anomalias associadas em 67,7% dos casos. Nas anomalias 

cardíacas, a avaliação da concordância entre os achados pré-natais e post-mortem mostrou uma 

discordância total em 8% dos casos. Quando a avaliação pré-natal foi efectuada por um 

cardiologista pediátrico a discordância foi significativamente menor.  
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Em conclusão, a realização sistemática da autópsia em situações de interrupção médica da 

gravidez permite, em muitos casos, estabelecer o diagnóstico definitivo e redefinir o 

prognóstico, contribuindo para um adequado aconselhamento dos casais (Capítulo 3 e 6). 

Nos casos das anomalias cromossómicas a autópsia permite detectar anomalias que podem 

contribuir para uma melhor caracterização morfológica e conhecimento da história natural das 

aneuploidias em idades gestacionais precoces (Capítulo 4 e 5). 

No caso particular da síndrome de Down, um melhor conhecimento do fenótipo fetal pode 

ajudar a definir novos marcadores ecográficos que contribuam para melhorar a capacidade de 

identificação pré-natal desta síndrome (Capítulo 5).  

A autópsia com avaliação exaustiva do coração é importante para a detecção e melhor 

caracterização morfológica das anomalias cardíacas (Capítulo 4 e 6).  
 


