Quer saber o
sexo do bebé?

Determinação do
Sexo Fetal

A Determinação do Sexo Fetal
Antigamente, a determinação do sexo fetal no primeiro trimestre de gestação só era
possível através de procedimentos invasivos que permitiam resultados muito precisos,
mas com risco de perda fetal.
A ecografia também era (e ainda é) utilizada para identificar o sexo do bebé embora
não permita, muitas vezes, dar uma resposta fiável antes do segundo trimestre de
gravidez (geralmente a partir das 15 semanas).
Agora, já é possível identificar o sexo do bebé a partir da 10ª semana de
gestação ecográfica, com uma fiabilidade de 99% ou superior.

O TESTE DE DETERMINAÇÃO DO SEXO FETAL
É REALIZADO A PARTIR DA 10ª SEMANA DE GESTAÇÃO,
SEM RISCOS PARA A GRÁVIDA OU PARA O FETO

Doenças genéticas
relacionadas com
o sexo do bebé
Conhecer o sexo do bebé precocemente pode ser muito útil
em algumas grávidas que têm risco de transmissão de
doenças genéticas associadas ao sexo (doenças
ligadas ao cromossoma X).
Nestes casos, se o feto for do sexo feminino, não irá
desenvolver a doença; mas se for do sexo masculino, terá
50% de risco de a vir a desenvolver.
Conhecer o sexo do bebé logo no primeiro trimestre pode
ser importante para ajudar a planear precocemente os
testes genéticos de diagnóstico necessários.

O teste Sexo do Bebé
O teste de determinação do sexo fetal permite conhecer o sexo do bebé de forma
simples e não invasiva para a grávida e para o feto, através da colheita de uma
amostra de sangue materno após a 10ª semana ecográfica de gestação.

O TESTE PODE SER REALIZADO
AO MESMO TEMPO QUE O
RASTREIO BIOQUÍMICO DO PRIMEIRO TRIMESTRE

ESTA ANÁLISE É INDICADA PARA MIM?
O teste Sexo do Bebé não requer jejum nem qualquer preparação especial, e
está indicado para:
• Pais que querem conhecer o sexo do bebé.
• Casos em que o sexo do bebé não é claro na ecografia.
• Grávidas com risco de transmitir doenças genéticas associadas ao género.
O teste só deve ser realizado em grávidas com pelo menos 10 semanas de
gestação ecográficas, pelo que se recomenda a realização de uma ecografia prévia
para confirmação da idade gestacional.

O teste pode ser realizado
em gestação de gémeos?
Nos casos de gestação gemelar em que não se verifica existência de material
genético do cromossoma Y, o resultado do teste é igual para ambos: os gémeos
são do sexo feminino.
Se o teste mostrar a presença de material genético do cromossoma Y, podemos
afirmar que pelo menos um dos gémeos é do sexo masculino, mas não é
possível discriminar a qual dos fetos pode ser associado este resultado.

Não é possível realizar este
teste em gestações com mais
de dois gémeos.

Como são apresentados
os resultados?
Durante a gravidez, uma pequena quantidade de células do feto, bem como o seu
material genético (ADN livre fetal), passa para o sangue da mãe. Este teste genético
pesquisa, no sangue materno, a presença do gene SRY do cromossoma Y - específico
do sexo masculino - uma vez que apenas os indivíduos do sexo masculino o têm (sexo
masculino: XY, sexo feminino: XX).
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SEXO MASCULINO

SEXO FEMININO

Se o gene SRY for detetado, e salvo
situações excecionais, o feto será do
sexo masculino.

Se o gene SRY não for detetado
infere-se, por exclusão, que o feto
será do sexo feminino.

Considerações importantes
DIAGNÓSTICO
Este teste não efetua um diagnóstico de nenhum tipo de anomalia ou doença
genética no feto.
TRANSFUSÃO & TRANSPLANTE
Este teste não é recomendado para grávidas que receberam uma transfusão de
sangue ou transplante de órgão de dador masculino, pois o resultado poderá não
ser fiável.
FERTILIZAÇÃO IN VITRO
As grávidas que tiverem efetuado um tratamento de fertilização in vitro (FIV) deverão
indicar o número de embriões implantados e a data de transferência, pois
poderá haver interferência com o resultado. Em caso de dúvida, por favor, consulte o
seu médico.
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