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CARTA DO EDITOR

Prezados leitores,
Mais uma vez chegamos até vocês, tentando fazer com que tenham o que de 

mais prático e recente existe em medicina reprodutiva.
Como propusemos no início, a revista tenta abranger diferentes temas da 

especialidade no intuito de atingir a novidade que neles existe, e, evidente-
mente, por causa do grande volume de trabalhos que a revista mãe Fertility and 
Serility recebe, não podemos dar conta de todos; assim, incluímos apenas os 
que o Comitê Editorial julga serem os mais importantes e, acima de tudo, 
os que eles consideram que têm uma aplicação clínica. É bom frisar que os 
editores já revisaram mais de 200 trabalhos para poder selecionar os 12 ou 13 
que vocês têm neste momento.

Não seria justo deixar de falar do belo trabalho da Elsevier, nem da sua equipe 
editorial, como também do nível de seus tradutores e revisores, que fazem com 
que possamos ler esses interessantíssimos artigos em nossa língua.

Espero que voltem a desfrutar da revista.

Dr. Guillermo Marconi
Diretor Chefe de Fertility and Sterility para América Latina
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ARTIGO CLÍNICO

Fatores que afetam as taxas de sucesso em dois estudos 
clínicos concorrentes sobre FIV: análise de possíveis 
explicações para a discrepância nas taxas de gestação 
entre Estados Unidos e Europa
Valerie L. Baker, M.D.,a Clarence E. Jones, Ph.D.,b Barbara Cometti, Ph.D.,b Fred Hoehler, Ph.D.,c 
Bruno Salle, M.D., Ph.D., D.Sc.,d János Urbancsek, M.D.e e Michael R. Soules, M.D.f
aDepartment of Obstetrics and Gynecology, Stanford University Medical Center, Stanford, Califórnia; bInstitut Biochimique SA 
(IBSA), Lugano, Suíça; cBiostatistician Consultant, Orange, Califórnia; dMedecine de la Reproduction, Hôpital Femme Mère 
Enfants, Bron, França, Université Claude Bernard, Lyon, França; eSemmelweis University, fi rst Department of OB/GYN, Division 
of Assisted Reproduction, Department of Obstetrics and Gynaecology, Budapest, Hungria; e fSeattle Reproductive Medicine, 
Seattle, Washington.

Objetivo: Comparar um estudo clínico de tratamento com gonadotropina para FIV realizado nos Estados Unidos com 
um estudo europeu similar, para determinar quais fatores podem explicar a taxa mais elevada de gestação clínica no 
estudo norte-americano.
Delineamento: Comparação de variáveis basais, de tratamento e de resultado nos estudos norte-americano e europeu.
Cenário: Clínicas nos EUA (n = 4) e Europa (n = 6).
Pacientes: 297 mulheres submetidas à FIV.
Intervenções: Nenhuma.
Principal parâmetro avaliado: Taxa de gestação clínica. 
Resultados: As taxas de gestação clínica foram 43,4% nos EUA versus 29,7% na Europa (p = 0,016), com taxas de 
nascimentos vivos de 38,2% versus 27,6% (p = 0,064). Essa discrepância na taxa de gestação clínica não pôde ser 
explicada por diferenças entre estudos dos EUA versus Europa pelo número de embriões transferidos (2,3 vs. 2,6) ou 
idade das mulheres (34,6 vs. 30,4). Embora a dose inicial de gonadotropina fosse mais elevada no estudo dos EUA versus 
o estudo europeu (300 vs 225 UI), a dose total de gonadotropina foi apenas ligeiramente mais alta nos EUA. Na análise 
de regressão logística múltipla de 81 variáveis pré-transferência à gestação clínica, as duas únicas variáveis consideradas 
preditores significativos de resultado foram espessura basal do endométrio após o bloqueio hipofisário e o número de 
dias de estímulo ovariano.
Conclusões: Este estudo sugere a possibilidade de taxas mais elevadas de gestação nos EUA, em parte por causa de 
diferenças no bloqueio hipofisário ou na dose de gonadotropina. É provável que outros fatores não avaliados nesses 
estudos ou em bancos de dados nacionais também contribuam para a discrepância nas taxas de gestação. 
(Fertil Steril ® 2009; ©2009 American Society for Reproductive Medicine.)
Palavras-chave: Fertilização in vitro, técnicas de reprodução assistida, taxa de gestação, gonadotropina 

Existem informações indicando que as taxas de gestação e 
de nascimentos vivos com base nas técnicas de reprodução 
assistida são mais baixas na Europa, em comparação com 

os Estados Unidos.1-3 As razões para essa discrepância não 
são totalmente evidentes.

Recentemente, foram publicados os resultados de dois es-
tudos distintos, um norte-americano e um europeu, compa-
rando hormônio folículo-estimulante urinário humano alta-
mente purificado (HP-hFSH, Fostimon, IBSA, Suíça) com 
folitropina-α recombinante (rFSH, Gonal-F, EMD Serono, 
Suíça) em pacientes de bom prognóstico que passaram por 
estimulação ovariana controlada para tecnologia reprodutiva 
assistida (TRA) (4; resumo de Salle B, Antoine JM, De Mou-
zon J, Grudzinskas JG, Nicollet B, Urbancsek J. Evidence for 
Selecting h-FSH or r-FSH in ART. 19º Congresso Mundial 
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de Fertilidade e Esterilidade, 2007, IFFS, Durban, África do 
Sul). Apesar dos critérios de inclusão e protocolos similares, o 
estudo norte-americano chegou a uma taxa de gestação clínica 
mais elevada do que a do estudo europeu, achado similar ao 
observado na literatura publicada sobre taxas de sucesso nos 
Estados Unidos e na Europa. A finalidade do presente estudo 
foi identificar as variáveis basais e associadas ao tratamento 
monitoradas ao longo dos dois estudos que pudessem explicar 
a discrepância entre as taxas de gestação clínica.

MATERIAIS E MÉTODOS
Tanto o estudo norte-americano como o europeu foram ran-
domizados, paralelos e cegos para avaliadores, tendo recrutado 
voluntárias que solicitaram estimulação ovariana controlada 
para TRA (4; Salle B, Antoine JM, De Mouzon J, Grudzinskas 
JG, Nicollet B, Urbancsek J. Evidence for Selecting h-FSH or 
r-FSH in TRA. 19º Congresso Mundial de Fertilidade e Este-
rilidade, 2007, International Federation of Fertility Societies, 
Durban, África do Sul). O estudo norte-americano foi realizado 
em quatro clínicas. O estudo europeu foi realizado em seis clíni-
cas (cinco na França e um na Hungria). Os dois estudos clínicos 
obtiveram consentimento informado e foram aprovados pelos 
comitês de ética em pesquisa institucionais apropriados.

Na presente análise, utilizaram-se apenas dados agregados 
informados à US Food and Drug Administration, sem Infor-
mação Protegida de Saúde. Estudos precedentes, inclusive os 
incluídos em nosso estudo, sugeriram não haver discrepância 
na taxa de gestação clínica entre HP-hFSH versus rFSH (4–9, 
Salle B, Antoine JM, De Mouzon J, Grudzinskas JG, Nicollet 
B, Urbancsek J. Evidence for Selecting h-FSH or r-FSH in 
TRA. 19º Congresso Mundial de Fertilidade e Esterilidade, 
2007, International Federation of Fertility Societies, Durban, 
África do Sul). Portanto, neste estudo, todas as análises fo-
ram realizadas comparando todas as pacientes dos EUA (HP-
hFSH e rFSH em conjunto) com todas as pacientes europeias 
(HP-hFSH e rFSH em conjunto).

As pacientes incluídas em ambos os estudos (o norte-ame-
ricano e o europeu) foram aquelas consideradas com chance 
razoável de gestação bem-sucedida (Tabela 1). Nos dois estu-
dos, HP-hFSH foi comparado com rFSH em ciclos bloquea-
dos com um agonista de GnRH. As taxas de gestação clínica 
(determinada pela presença de saco gestacional + batimento 
cardíaco fetal) e taxas de nascimentos vivos foram calculadas 
com a utilização de todas as pacientes que tivessem recebido 
pelo menos uma dose da medicação designada como denomi-
nador (análise de intenção de tratar).

Na análise, incluíram-se todas as variáveis basais, de 
tratamento e de resultado que foram similarmente carac-
terizadas nos estudos norte-americano e europeu. Para as 
variáveis contínuas, apresentamos médias, desvios-padrão e 
taxas. Realizou-se análise estatística para teste de hipótese 
utilizando análises de variância. Proporções foram compa-
radas com a aplicação do teste exato de Fisher.

Foram utilizados modelos de regressão logística para 
determinar se qualquer das variáveis basais ou pré-im-

plantação associadas ao tratamento, medidas ao longo da 
execução dos dois estudos, podiam explicar parcialmente 
a discrepância entre os estudos norte-americano e euro-
peu, com relação à taxa de gestação clínica (o parâmetro 
de desfecho primário para ambos os estudos). A popula-
ção analisada consistia apenas daquelas pacientes (135 por 
estudo) que receberam pelo menos um embrião. Para as 
análises de regressão, todas as 81 variáveis basais e de trata-
mento disponíveis avaliadas (até o ponto da transferência 
dos embriões) foram consideradas possíveis preditores de 
probabilidade de gestação. Algumas variáveis que faziam 
parte do modelo do estudo (por exemplo, dose inicial de 
gonadotropina) tinham correlação perfeita com o estudo e, 
portanto, não podiam ser incluídas na análise de regressão, 
embora essas variáveis pudessem explicar discrepâncias em 
termos de gestação clínica entre as mulheres nos estudos 
norte-americano e europeu. As 81 variáveis utilizadas na 
análise de regressão foram variáveis basais (por exemplo, 
idade, duração da infertilidade, história de gestação espon-
tânea, número de ciclos prévios de FIV, número de ciclos 
prévios de inseminação intrauterina (IIU), diagnóstico, 
altura, peso, sinais vitais, autoavaliação da saúde, doença 
prévia em órgãos específicos, variáveis laboratoriais basais 
para FSH e estradiol, alguns valores no perfil bioquímico 
basal e hemograma completo), variáveis de processo envol-
vendo estimulação ovariana (por exemplo, dias de bloqueio 
hipofisário, espessura do endométrio depois do bloqueio 
hipofisário, dias de estímulo ovariano com FSH, dose total 
de FSH, número total de folículos, número total de folí-
culos ≥ 15 mm, nível de estradiol no dia da recuperação) 
e variáveis de processo envolvendo recuperação de oócitos, 
cultura laboratorial e transferência de embriões (por exem-
plo, número total de oócitos recuperados, número total de 
dois pronúcleos no dia seguinte à recuperação, número to-
tal de embriões, dias transcorridos desde o estímulo ovaria-
no com FSH até a transferência dos embriões, número de 
embriões transferidos).

Os preditores que foram caracterizados como proporções fo-
ram tratados como variáveis-simulacro nas análises de regressão 
logística. Os preditores caracterizados como variáveis contínuas 
ou variáveis categóricas ordenadas foram tratados como variáveis 
contínuas. Um conjunto inicial de análises avaliou cada variá-
vel separadamente. Em todas as análises subsequentes, a variável 
indicativa de estudo (EUA vs. Europa) foi forçada no modelo, 
tendo sido utilizado um procedimento de regressão anterógra-
da, para se somar a cinco outras variáveis. Contrastando com o 
procedimento habitual de regressão anterógrada (em que cada 
variável acrescentada é aquela que gera a melhora mais expressiva 
na adequação do modelo aos dados), o presente procedimento 
introduziu variáveis no modelo com base na extensão em que po-
diam reduzir a superioridade estimada do estudo norte-america-
no. Subsequentemente, o procedimento de regressão retrógrada 
eliminou todas as variáveis (afora a variável “estudo”, que ainda 
foi forçada no modelo) que não foram estatisticamente significa-
tivas ao nível de 0,05.
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RESULTADOS
As diferenças basais entre os estudos norte-americano e europeu 
estão ilustradas na Tabela 2. Em comparação com as voluntá-
rias recrutadas no estudo europeu, as participantes do estudo 
norte-americano eram mais velhas e eram inférteis há menos 
tempo. Foi mais baixo o percentual de voluntárias nos EUA 
submetidas à FIV antes do seu recrutamento no estudo, e mais 
alto o percentual que havia realizado inseminação intrauteri-
na. No início do estudo, as pacientes norte-americanas exibiam 
níveis séricos mais baixos de β-estradiol, prolactina sérica mais 
baixa e endométrio mais fino.

As diferenças de tratamento entre os estudos norte-ame-
ricano e europeu estão ilustradas na Tabela 3. As pacientes 
norte-americanas receberam dose diária média e dose total 
de FSH mais altas, mas tiveram menor número de dias de 
tratamento. A dose mais alta de gonadotropina nos Estados 
Unidos foi acompanhada por um número maior de folículos 
recrutados e de oócitos recuperados.

As taxas de fertilização, inclusive injeção intracitoplasmáti-
ca de espermatozoides e inseminação convencional de oócitos, 
foram similares em ambos os estudos. O número médio de 
embriões cultivados foi maior no estudo norte-americano, em 
comparação com o estudo europeu. O número médio de em-
briões transferidos foi mais baixo nos Estados Unidos versus 
Europa, enquanto a taxa de implantação foi significativamen-
te mais alta nos Estados Unidos.

A taxa de gestação clínica (saco gestacional intrauterino + bati-
mento cardíaco fetal) por ciclo com introdução de gonadotropina 
foi mais alta no estudo norte-americano (Tabela 4). Observou-se 

tendência para taxa mais elevada de nascimentos vivos por ci-
clo com a introdução de gonadotropina nas voluntárias norte-
-americanas versus europeias, porém sem significância estatística 
(P = 0,064). Apesar do número menor de embriões transferidos 
no estudo norte-americano, a taxa de nascimentos múltiplos (i. e., 
número de nascimentos vivos múltiplos dividido pelo número 
total de nascimentos vivos) não foi significativamente mais alta 
nos Estados Unidos.

Ao serem efetuadas as análises de regressão logística para 
cada uma das variáveis basais e pré-tratamento, verificamos 
que os melhores preditores de gestação clínica foram: número 
menor de dias de estímulo ovariano com FSH (P = 0,001), 
estudo (EUA vs. Europa, P = 0,005), menor espessura endo-
metrial no início do estudo (P = 0,017) e maior contagem 
total de folículos (P = 0,017).

O procedimento de regressão anterógrada/retrógrada (em 
que o estudo foi forçado em todos os modelos, e o critério 
para ingresso no procedimento anterógrado foi “máxima re-
dução no efeito estimado do estudo”, enquanto o critério para 
eliminação no procedimento retrógrado foi “menor valor P 
significativo onde P > 0,05”) identificou um modelo com 
dois preditores significativos de gestação (menor duração do 
estímulo com FSH, P = 0,006, e endométrio mais fino no 
início do estudo, P = 0,034). É preciso também enfatizar que 
o R2 máximo reescalado desse modelo foi de apenas 0,95; isso 
sugere que a maior parte da variância não foi explicada pelas 
variáveis incluídas na análise de regressão.

DISCUSSÃO
Existem informações indicadoras de que as taxas de gestação 
para mulheres usuárias de FIV nos EUA são mais elevadas 
que na Europa – um achado corroborado pelos resultados do 
presente estudo, em que as taxas de gestação clínica para EUA 
versus Europa foram 43,4% versus 29,7%. Certas discrepân-
cias nos modelos dos estudos entre EUA e Europa refletem 
diferenças na prática clínica. Isso poderia explicar as discre-
pâncias na taxa de gestação clínica, embora não tenha sido 
possível incluir essas diferenças na regressão logística, por ter 
havido correlação perfeita com o grupo de estudo. A análise 
dessas diferenças entre modelos de estudo sugere variáveis a 
serem coletadas em futuros estudos comparativos das situa-
ções nos EUA e na Europa.

As análises de regressão logística de 81 variáveis de estudo pré-
-implantação sobre gestação clínica em ciclos com um embrião 
disponível para transferência identificaram um modelo contendo 
dois preditores de resultado: espessura do endométrio ao final do 
bloqueio hipofisário e duração da exposição à gonadotropina. O 
baixo R2 para o modelo de regressão sugere a importância de ou-
tras variáveis preditoras que não foram levadas em consideração 
nessa análise de regressão, embora nossa análise, ao que sabemos, 
seja uma das mais detalhadas comparações de TRA entre EUA 
e Europa já publicadas na literatura. Exemplificando, se um ín-
dice de qualidade do embrião tivesse sido incluído no estudo, 
poderia ter suplantado a “duração do TRA” como o mais im-
portante preditor de resultado. O percentual de transferências de 

TABELA 1

Comparação dos protocolos de estudo para os 
estudos norte-americano e europeu

EUA Europa

Plano para ICSI
Pré-tratamento com pílula 

anticoncepcional
Exigência de TSH normal
Exigência de FSH basal < 10
Estradiol basal < 80 pg/mL
Exigência de ≥ 10 folículos 

antrais
Exclusão, se um ciclo de FIV 

prévio tivesse recuperado 
< 3 oócitos

Exclusão, se houvesse 
hidrossalpinge não tratada

Exclusão, se houvesse 
endometriose de estágio III 
ou IV

Bloqueio hipofisário 
Dose inicial de FSH 
Dia de gonadotropina em que 

foi permitido o ajuste da dose
Suporte na fase lútea com 

progesterona

se indicado
sim

sim
sim
sim
sim

sim

sim

sim

≤ 5 mm
300 UI
3

IM

todos os ciclos
não

não
sim
não
não

sim

não

não

< 7 mm
225 UI
6

vaginal

ICSI = injeção intracitoplasmática de espermatozoide.

Baker. Comparison of 2 IVF trials (US, Europe). Fertil Steril 2009.
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embriões realizadas no estágio de blastocisto foi 26% no estu -
do norte-americano, em comparação com 2,2% no estudo euro-
peu – provavelmente reflexo da preferência, ou de melhor coorte 
de embriões disponíveis nos Estados Unidos.

Nos EUA, a dose inicial de gonadotropina foi mais elevada, 
mas a dose total utilizada foi discretamente superior à da Euro-
pa. Os médicos norte-americanos iniciaram com uma dose mais 
alta, por força do protocolo seguido (300 UI) e, com frequência, 
diminuíam a dose conforme a necessidade, enquanto os médicos 
europeus começaram com dose mais baixa (225 UI), tendo sido 
mais comuns os aumentos dessas doses. É importante observar 
que nossa referência a uma dose inicial “mais alta” não se rela-
ciona com o problema diferente das doses muito mais elevadas 
questionadas por Pal et al.10 Ao que parece, a abordagem de au-
mento da dose na Europa não foi tão bem-sucedida em termos de 
recrutamento de vários oócitos, em comparação com a estratégia 
nos EUA, de uma dose inicial mais elevada, seguida de redução 
da dose. Por sua vez, maior número de oócitos foi associado ao 
maior número de embriões disponíveis para escolha para trans-
ferência – fator sugerido por outros estudos como possivelmen-
te associado à maior chance de gestação clínica11 e nascimentos 
vivos,2 embora nosso estudo não tenha chegado a essa conclusão. 
A mudança mais precoce na dose, encontrada no estudo norte-
-americano, também pode ter levado a um tratamento mais in-
dividualizado.

A espessura endometrial ao final do bloqueio hipofisário 
foi maior nas participantes do estudo europeu, e esse acha-

do talvez possa explicar, em parte, a discrepância nas taxas 
de gestação entre Europa e EUA. Essa diferença não pôde ser 
explicada pela idade ou o número de embriões transferidos. A 
taxa de implantação mais elevada no estudo norte-americano 
sugere que outro fator qualquer, não levado em conta nessa 
análise (p. ex., diferenças nas condições laboratoriais), pode-
ria explicar a taxa mais alta de gestação clínica observada no 
estudo norte-americano. Nos dados agregados disponíveis dos 
EUA e da Europa, sugeriu-se que, em geral, o maior número 
de embriões transferidos nos EUA contribui apenas discreta-
mente para as taxas gerais de gestação mais altas nesse país.12

No estudo europeu, utilizou-se progesterona de adminis-
tração vaginal (cápsulas de progesterona), enquanto no estudo 
norte-americano utilizou-se progesterona intramuscular (pre-
paração em veículo oleoso). Embora seja possível que uma di-
ferença no suporte da fase lútea explique parte da discrepância 
nas taxas de gestação entre EUA e Europa, essa possibilidade 
não fica clara, diante das doses de progesterona vaginal atual-
mente em uso.13

Entre as voluntárias europeias, foi mais alto o percen tual 
que já havia passado por ciclos prévios de FIV. Embora as 
taxas de sucesso de FIV possam diminuir com o aumento nu-
mérico de ciclos,14 aparentemente esse decréscimo é muito 
discreto para os primeiros três ou quatro ciclos de pacientes 
que prosseguiram tentando o tratamento. Não é provável que 
essa diferença no número de ciclos prévios de FIV explique a 
discrepância na taxa de sucesso entre Europa e EUA em nosso 

TABELA 2

Comparação das características basais nos estudos norte-americano e europeu para voluntárias que receberam pelo 
menos uma dose de FSH 

EUA Europa

Número de pacientes tratadas
Completaram o estudo
 Cancelaram antes do hCGa

 Cancelaram depois da recuperação dos oócitosb

Idadec 
IMC 
Duração da infertilidade (anos)c 
Gestações prévias 
Ciclo prévio de FIVc 
Ciclo prévio de IIUc 
Infertilidade por fator masculinoc 
Infertilidade por fator tubário 
FSH basal 
Estradiol basal (pg/mL)c 
Prolactina (ng/mL)c 
Espessura basal do endométrio (mm)c

152
135
11
6

34,6 (3,1, 25,6–39,9)
23,6 (3,13, 18,3–30,0)

3,1 (2,3, 0,3–14,0)
40,1%
9,2%
52,6%
50,0%
21,1%

6,4 (1,5, 0,7–10,0)
41,2 (19,3, 10–126)

12,8 (7,1, 1–43)
3,4 (1,1, 1,3–8,0)

145
135

3
7

30,4 (3,8, 21,5–39,4)
23,5 (3,38, 17,0–33,0)

4,0 (2,1, 1,0–13,0)
31,7%
37,9%
11,0%
96,6%
24,1%

6,0 (2,2, 1,1–19,3) 
68,4 (57,2, 11–325)
19,3 (22,6, 1–228)
4,1 (1,3, 1,0–9,0)

Quando a tabela mostra médias, o desvio-padrão e a taxa estão listados entre parênteses.
aNo estudo norte-americano, as razões para cancelamento antes de hCG foram: risco de síndrome de hiperestimulação ovariana (SHEO) (n = 1), pólipo uterino 
(n = 1), resposta ovariana insatisfatória (n = 9). As razões para cancelamento antes de hCG no estudo europeu foram: risco de SHEO (n = 1) e resposta ovariana 
insatisfatória (n = 2).
bNo estudo norte-americano, as razões para cancelamento depois da recuperação dos oócitos foram: não recuperação de oócitos (n = 1), risco de SHEO (n = 1), 
ausência de fertilização (n = 3) e não desenvolvimento do embrião (n = 1). As razões para cancelamento depois da recuperação dos oócitos no estudo europeu 
foram: risco de SHEO (n = 3), ausência de fertilização (n = 3) e não desenvolvimento do embrião (n = 1).
cDenota diferença estatisticamente significativa entre estudos (P ≤ 0,05).
IMC = índice de massa corporal.

Baker. Comparison of 2 IVF trials (US, Europe). Fertil Steril 2009.
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estudo, pois um dos nossos critérios de exclusão foi “mais de 
dois ciclos”, e cada voluntária fez apenas um ciclo durante o 
período de estudo.

Em nosso estudo, as participantes europeias utilizaram, de 
acordo com o modelo seguido, 100% de ICSI, enquanto o 
percentual de ICSI para as voluntárias norte-americanas foi de 
70,4%. Embora, teoricamente, seja possível que essa diferença 
venha a ser responsável por parte da divergência nas taxas de ges-
tação, em geral os estudiosos questionam que ela possa levar a 
uma taxa de gestação mais baixa do que a da FIV convencional, 
se estiver presente algum fator masculino.2

Embora tenhamos caracterizado esse relato como uma com-
paração de Estados Unidos versus Europa, é importante ressal-
tar que apenas dois países europeus estão representados (França 
e Hungria). Os resultados podem ser diferentes em outros paí-
ses europeus, como já enfatizado no relatório mais recente da 
ESHRE.3 Alguns países europeus têm de se ater à legislação que 
limita o número de oócitos que podem ser inseminados e o nú-
mero de embriões que pode ser transferido – políticas que, em 
tese, podem reduzir a eficiência de um novo ciclo de FIV nos 
bancos de dados nacional, mas não em nosso estudo, que não 
teve limites com relação ao número de oócitos que podiam ser 
expostos aos espermatozoides ou ao número de embriões que po-
diam ser transferidos.

Nosso estudo sofre limitações por seu modelo retrospectivo e 
pelo tamanho da amostra. Embora os dois estudos clínicos utili-
zados na presente análise tenham sido prospectivos, sua finalidade 
foi comparar gonadotropina recombinante versus gonadotropina 
urinária humana altamente purificada, e não estudar as diferenças 
entre taxas de gestação por FIV para Europa e EUA. Conside-
rando que nosso estudo conta com um número total limitado de 
pacientes, caracterizamos esse relato como gerador de hipóteses, e 

não como uma tentativa de oferecer explicações definitivas para a 
discrepância nas taxas de gestação nos EUA e na Europa nos arti-
gos agregados publicados. Além disso, não contamos com infor-
mações de acompanhamento acerca dos resultados de ciclos crio -
preservados. É possível que o número adicional de embriões 
criopreservados nos EUA possa acarretar discrepâncias ainda mais 
expressivas entre as taxas cumulativas de gestação.

Não foram ainda devidamente esclarecidas as causas subja-
centes às diferenças entre Europa e EUA. Nosso estudo ofere-
ce uma apreciação detalhada de muitos fatores com potencial 
envolvimento nas diferenças entre resultados informados para 

TABELA 3

Variáveis de tratamento nos estudos norte-americano e europeu

EUA Europa

Dias de tratamento com FSHa 
Dose total de FSH (UI)b 
Dose diária de FSH (UI)a 
Número total de folículosa

Número de folículos com ≥ 15 mm 
Cancelamento antes de hCGc 
hCG intramuscular (não SC)a 
Total de oócitos recuperadosa

2 PN no dia 1a,e 
Total de embriões (inclusive fertilização observada no dia 2)a,e

Taxa de fertilização (2 PN/oócitos expostos a espermatozoides)
Embriões transferidosd,e 
Embriões congeladosa,e 
Dia de transferência dos embriõesa

9,4 (1,5, 3–13) 
2.678 (871, 900–5.550) 

282 (59, 142–427) 
21,2 (10,4, 4–67) 
10,0 (5,0, 0–34) 

7,2% 
50,4% 

16,7 (9,3, 0–54) 
10,5 (5,5, 0–29) 
10,5 (5,2, 1–26) 

66,6% 
2,3 (0,6, 0-5) 

3,8 (3,9, 0–21) 
3,5 (0,9, 2–6)

10,7 (1,5, 8–18)
2.439 (793, 1.275–5.850)

224 (47, 113–419)
13,5 (4,7, 5–30)
11,0 (4,5, 0–30)

2,1%
73,9%

11,5 (5,2, 0–32)
6,2 (3,2, 1–17)
7,2 (3,9, 1–19)

70,1%
2,6 (1,0, 0–4)
2,1 (3,1, 0–17)
2,7 (0,7, 2–6)

Os dados estão descritos como média; desvio-padrão e faixa estão entre parênteses. Todos os demais valores de P são > 0,05.
aP < 0,001.
bP = 0,014.
cP = 0,053.
dP = 0,003.
eAs médias tomaram por base as pacientes com pelo menos um embrião (n = 136, EUA, n = 139, Europa).

Baker. Comparison of 2 IVF trials (US, Europe). Fertil Steril 2009.

TABELA 4

Resultados de gestação nos estudos dos EUA 
e da Europa

Variável EUA Europa   P

Saco gestacional 
Batimento cardíaco fetal
Nascimentos vivos
Nascimentos múltiplos 
Taxa de implantação 
Taxa de implantação bem-sucedida

46,7%
43,4%
38,2%
37,9%
35,4%
25,9%

30,3%
29,7%
27,6%
22,5%
16,5%
14,0%

0,004
0,016
0,064
0,126

< 0,001
0,001

O denominador para as taxas de gestação clínica e nascimentos vivos 
é: todas as pacientes tratadas (n = 152 para EUA, n = 145 para Europa). 
As taxas de nascimentos múltiplos foram calculadas pela divisão do nú-
mero de pacientes com múltiplos nascimentos vivos pelo número total 
de pacientes com um nascimento vivo (n = 58 para EUA, n = 40 para 
Europa). A taxa de implantação foi calculada pela divisão do número de 
sacos gestacionais pelo número de embriões transferidos. A taxa de im-
plantação bem-sucedida foi calculada como o número de bebês nascidos 
dividido pelo número total de embriões transferidos (n = 309 para EUA, 
n = 357 para Europa).

Baker. Comparison of 2 IVF trials (US, Europe). Fertil Steril 2009.
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Europa e EUA, e sugere possíveis áreas para futuras investi-
gações. Apoiamos enfaticamente os esforços de organizações 
como International Committee Monitoring Assisted Repro-
ductive Technologies, que vêm tentando melhorar a coleta de 
dados em todos os países,15 um esforço que irá ajudar-nos a 
melhor compreender os fatores que explicam dados discor-
dantes para gestação por FIV em diversos países, em todo o 
mundo. É provável que estudos futuros que se proponham a 
elucidar as razões para discrepâncias nas taxas de sucesso en-
tre EUA e Europa nos forneçam informações que poderão ser 
utilizadas na melhora da taxa de nascimentos únicos vivos nos 
dois continentes.
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Uma década de experiência enfatiza que o teste para 
microdeleções do Y é essencial em homens norte-americanos 
com azoospermia e oligozoospermia grave
Peter J. Stahl, M.D.,a Puneet Masson, M.D.,a Anna Mielnik, M.S.,b Michael B. Marean, M.D.,a 

Peter N. Schlegel, M.D.a,b e Darius A. Paduch, M.D., Ph.D.a,b

aDepartment of Urology, Weill Cornell Medical College e bPopulation Council, Th e Rockefeller University, Nova Iorque, Nova Iorque

As deleções intersticiais que ocorrem na região do fator 
azoospérmico (AZF) do braço longo do cromossomo Y (Yq) 
são conhecidas como microdeleções do cromossomo Y. Mi-
crodeleções do Y são responsáveis por até 20% dos casos de 
infertilidade masculina idiopática grave,1 e é a principal cau-
sa genética de infertilidade por fator masculino em todo o 
mundo. Um elegante trabalho realizado durante a década 

Objetivo: Avaliar o benefício do teste de microdeleção do Y.
Delineamento: Análise retrospectiva.
Cenário: Clínica universitária de fertilidade masculina e laboratório de genética.
Pacientes: Um total de 1.591 homens com concentrações de espermatozoides abaixo de 5 milhões/mL.
Intervenções: Análise do sêmen, teste de microdeleção do Y, extração de espermatozoides testiculares (EETE) por 
microdissecção. 
Principais parâmetros avaliados: Concentração de espermatozoides, incidência e natureza das microdeleções do Y, 
resultado da EETE por microdissecção.
Resultados: Identificamos 149 microdeleções (9,4%). Cerca de 10,4% dos homens azoospérmicos e 10,1% dos homens 
com concentrações de espermatozoides > 0–1 milhão/mL apresentando microdeleções. Dois terços das microdeleções em 
homens azoospérmicos eram deleções de AZFa, AZFb, AZFb+c, ou de Yq completas. Virtualmente, todas as microdeleções 
em pacientes oligozoospérmicos eram deleções de AZFc. Um total de 718 pacientes foi submetido à microdissecção por 
EETE, inclusive 41 com microdeleções. A EETE por microdissecção não obteve sucesso em todos os pacientes com deleção 
de AZFc (71,4%). A presença de uma deleção de AZFc foi associada ao aumento da probabilidade de recuperação de 
espermatozoides, em comparação com o percentual de recuperação de 48,8% em 385 homens com eventos de azoospermia 
idiopática consecutivos tratados com EETE por microdissecção em nossa instituição, durante o período de estudo. Gestação 
clínica foi obtida em 10/15 pacientes azoospérmicos com deleção AZFc bem-sucedidos na recuperação de espermatozoides.
Conclusões: Entre homens norte-americanos azoospérmicos e gravemente oligozoospérmicos, 10% abrigam 
microdeleções do Y que alteram o prognóstico para a recuperação cirúrgica de espermatozoides, e essas microdeleções 
são verticalmente transmissíveis. Nesses pacientes, o teste de microdeleção do Y é essencial para a orientação genética e 
pré-operatória. (Fertil Steril ® 2009; ©2009 American Society for Reproductive Medicine.)
Palavras-chave: Infertilidade masculina, azoospermia, oligozoospermia, microdeleções do Y, extração de espermatozoides 
testiculares, recuperação de espermatozoides, cromossomo Y, teste genético.

passada elucidou a complicada estrutura da parte específica 
do homem do cromossomo Y e os eventos genéticos de novo, 
dos quais resultam as microdeleções do Y.2–4

Da mesma forma que todos os casais que estejam conside-
rando o uso de tecnologias reprodutivas avançadas (TRAs), 
aqueles afetados por microdeleções do Y devem pesar os sig-
nificativos custos psicológicos, financeiros e médicos decor-
rentes desse tratamento contra as probabilidades de obtenção 
da gravidez. Esses casais também devem saber que filhos con-
cebidos com espermatozoides de homens com microdeleções 
do Y poderão herdar o cromossomo Y anormal e o fenótipo 
subfértil.5,6 Quase todos os endocrinologistas ligados à repro-
dução e os especialistas em fertilidade masculina concordam 
que o teste para microdeleções do Y é parte essencial da avalia-
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ção de homens azoospérmicos ou gravemente oligozoospérmi-
cos subférteis; esse teste é recomendado pelas normas clínicas 
da American Society for Reproductive Medicine (ASRM).7,8 
Apesar disso, testes de microdeleção do Y não são universal-
mente oferecidos a casais afetados por oligozoospermia grave, 
ou por azoospermia.9

Uma boa razão para a heterogeneidade nas práticas dos 
testes de microdeleção do Y em todo o mundo é a bem-docu-
mentada variabilidade geográfica na frequência de microde-
leção do Y já observada. Nos maiores estudos de triagem até 
agora publicados, a frequência de microdeleções do Y entre 
homens gravemente oligozoospérmicos na Alemanha e na Itá-
lia foi de 1,8% e 5%, respectivamente.10,11 Estudos de menor 
porte realizados na Austrália, Escandinávia, China, Índia, Ja-
pão e Rússia revelaram frequências de microdeleção do Y va-
riando de 1%-14%.10 Os estudos norte-americanos têm sido 
limitados pelas pequenas populações de pacientes, tendo de-
parado com frequências de microdeleção altamente variáveis, 
oscilando entre 3% e 18%.10 Em regiões geográficas em que 
as microdeleções do Y são menos comuns, o custo-benefício 
do teste diminuiu; com isso, tornou-se menos evidente a ne-
cessidade da sua realização.

Outros argumentos comumente citados contra os testes 
de rotina para microdeleção do Y em homens gravemente 
oligozoospérmicos são, por exemplo, que, habitualmente, o 
diagnóstico das microdeleções do Y não altera o prognóstico 
nem o tratamento dos pacientes afetados, e que a variabilidade 
metodológica verificada entre instituições que fazem o teste 
de microdeleção do Y torna difícil extrair conclusões sobre a 
utilidade clínica do procedimento. Além disso, o amplo acesso 
à injeção intracitoplasmática de espermatozoides (ICSI), com 
utilização de espermatozoides ejaculados ou extraídos, permi-
te que alguns clínicos tratem de casais afetados com FIV sem 
que haja avaliação formal do parceiro masculino.

Sabe-se que homens com deleções completas de AZFa, 
AZFb e AZFb+c são universalmente azoospérmicos, sem 
esperança significativa de recuperação de espermatozoides 
testiculares.12,13 O diagnóstico dessas microdeleções do Y pre-
serva os pacientes contra a morbidade potencial de uma ten-
tativa de recuperação cirúrgica de espermatozoides, além de 
capacitá-los a considerar imediatamente, como alternativa, o 
uso de espermatozoides de doador ou a adoção. Mas as micro-
deleções de AZFa, AZFb e AZFb+c são relativamente raras em 
homens azoospérmicos, tendo sido relatada uma prevalência 
coletiva da ordem de 4,4% em uma grande série de homens 
azoospérmicos examinados na Itália.11

A microdeleção de AZFc é a microdeleção do Y mais co-
mumente diagnosticada, respondendo por 60% de todas as 
deleções de AZF detectadas.14 Os homens afetados exibem 
fenótipos espermatogênicos variáveis, que variam desde a oli-
gozoospermia até a completa ausência de células germinativas. 
Nossa capacidade de extrair conclusões significativas sobre a 
relevância prognóstica da deleção de AZFc tem sido limitada 
pelo número muito pequeno de pacientes nos artigos publi-
cados sobre tentativas de recuperação de espermatozoides. Até 

agora, nenhum estudo demonstrou qualquer benefício prog-
nóstico estatisticamente significativo para a deleção de AZFc 
em homens azoospérmicos que estejam considerando uma re-
cuperação cirúrgica de espermatozoides.

Anteriormente, publicamos nossa experiência inicial com a 
recuperação cirúrgica de espermatozoides e com FIV/ICSI em 
homens com microdeleções do Y.12,13 Mas ainda temos de re-
latar a frequência de detecção de microdeleções do Y entre ho-
mens gravemente oligozoospérmicos e azoospérmicos em nos-
sa população de pacientes. Além disso, desde nossos últimos 
artigos publicados, realizamos um número consideravelmente 
maior de procedimentos microcirúrgicos de recuperação de 
espermatozoides, tanto em pacientes azoospérmicos deletados 
como nos não deletados. Assim, atualmente, podemos fazer 
avaliações estatísticas pertinentes para a relevância prognóstica 
das microdeleções do Y.

No presente estudo, relatamos uma década de experiência 
no diagnóstico e tratamento cirúrgico de homens com micro-
deleções Y. Nossa série de pacientes consecutivamente exa-
minados é uma das maiores já avaliadas em todo o mundo e, 
isoladamente, a maior série descrita nos Estados Unidos. Além 
disso, nossa série de tentativas de extrações de espermatozoides 
testiculares (EETE) por microdissecção em homens com mi-
crodeleções do Y é a maior até agora publicada na literatura.

MATERIAIS E MÉTODOS
Nosso estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa 
do Weill Cornell Medical College. A população em estudo 
constitui uma coorte etnicamente heterogênea de 1.591 ho-
mens subférteis, com concentrações de espermatozoides in-
feriores a 5 milhões/mL, examinados consecutivamente para 
microdeleções do Y em nosso laboratório no período de 1997-
2007. Trezentos e setenta e seis pacientes foram clinicamente 
avaliados e tratados em outros centros, em todo o território 
dos Estados Unidos. Para esses pacientes, uma amostra de san-
gue foi enviada a nosso laboratório para teste de microdeleção 
do Y, juntamente com resultados de análises de sêmen. Os 
1.215 pacientes restantes foram clinicamente avaliados e tra-
tados em nossa instituição. Todos os voluntários consentiram 
em fazer um teste genético. Concentrações de espermatozoi-
des, resultados de EETE por microdissecção e resultados de 
gestação clínica foram retrospectivamente revisados. Para pa-
cientes com várias análises de sêmen, foi calculada e anotada a 
mediana da concentração de espermatozoides do indivíduo.

A triagem para microdeleção do Y foi realizada de acor-
do com métodos previamente publicados,13,15 por reação em 
cadeia de polimerase (PCR) multiplex de DNA extraído de 
leucócitos do sangue periférico. Para cada paciente, extraiu-se 
DNA genômico do sangue periférico; para tanto, utilizamos 
dois métodos: Stratagene DNA Extraction Kit (Stratagene, La 
Jolla, CA) e Genomic DNA Purification Kit (Promega, Madi-
son, WI). Trinta sítios de sequência marcada (STS) dentro da 
região AZF de Yq11, e o gene SRY (sY14), foram designados 
para amplificação por PCR. Todos os pacientes foram exami-
nados duas vezes com PCR multiplex, utilizando diferentes 
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fontes de DNA. DNA de um homem fértil serviu como con-
trole positivo. Água e DNA de uma mulher foram utilizados 
como controles negativos. Para confirmação dos resultados da 
análise por PCR multiplex indicativos de microdeleção do Y, 
foram realizadas em duplicata análises de PCR com primer 
simples para todos os STSs deletados e para dois STSs flan-
queadores. Diante da escassez de dados convincentes relati-
vos à relevância clínica das deleções parciais da região AZFc, 
pacientes com deleções parciais de AZFc foram considerados 
não deletados nessa análise.

Todas as EETEs por microdissecção foram realizadas pelo 
mesmo cirurgião, conforme descrição anterior.16 Uma amos-
tra de sêmen foi obtida imediatamente antes da EETE por 
microdissecção planejada, para confirmação da azoospermia. 
No caso de não identificação de espermatozoides no pellet 
produzido por centrifugação da amostra a 3.000 × g duran-
te 15 minutos, procedia-se à microdissecção com a ajuda de 
um microscópio cirúrgico e uma incisão transversal na túnica 
albugínea, por meio da qual o volume inteiro do tecido testi-
cular era dissecado, até o surgimento de espermatozoides.

Os resultados da EETE por microdissecção em pacientes com 
microdeleções foram comparados com os resultados de homens 
com azoospermia idiopática tratados consecutivamente por EETE 
por microdissecção em nossa instituição durante o período de 
estudo. Azoospermia idiopática foi definida como azoospermia 
ocorrente na ausência de anormalidades citogenéticas ou genéti-
cas, síndrome de Klinefelter, história de criptorquidia, hipogona-
dismo congênito, azoospermia obstrutiva, história de quimiotera-
pia ou história de irradiação pélvica. Para os pacientes com êxito 
na recuperação de espermatozoides, revisamos os resultados de 
FIV/ICSI em termos de gravidez. Efetuou-se ICSI em todos os 
casos com espermatozoides frescos. Estabelecemos gestação clíni-
ca pela presença de batimentos cardíacos fetais determinados por 
ultrassonografia transvaginal (USTV), aproximadamente 32 dias 
depois da transferência dos embriões.

As diferenças em EETE por microdissecção e de taxas de 
gestação (TG) clínica entre pacientes com microdeleções e 
pacientes com azoospermia idiopática foram avaliadas para a 
verificação de significância estatística por meio do teste exato 
de Fisher. 

RESULTADOS
Entre os 1.591 homens gravemente oligozoospérmicos e 
azoospérmicos testados, identificamos 149 com microdele-
ções do Y (9,4%). O quadro específico para as microdeleções, 
o número de homens com cada uma das deleções e os resul-
tados das suas análises de sêmen estão ilustrados na Tabela 1. 
Cento e vinte dos 1.193 homens azoospérmicos (10,4%) e 26 
dos 257 homens gravemente oligozoospérmicos com concen-
trações de espermatozoides inferiores a 1 milhão/mL (10,1%) 
foram diagnosticados com uma microdeleção do Y, enquanto 
apenas 3 de 181 homens com contagem de 1-5 milhões de 
espermatozoides/mL (1,7%) tiveram resultado positivo para 
microdeleções. Todos os homens com deleções completas de 
AZFa, AZFb e AZFb+c, e com deleções de AZFa+b+c, eram 
azoospérmicos. Um paciente com uma microdeleção parcial 
de AZFb+c cuja porção centromérica da região AZFb não ha-
via sofrido deleção tinha espermatozoides em seu ejaculado. 
Setenta e oito pacientes participantes do estudo tinham dele-
ções de AZFc (4,9%). A deleção de AZFc era particularmente 
prevalente em homens gravemente oligozoospérmicos com 
concentrações de espermatozoides entre 0 e 1 milhão/mL, ob-
servadas em 9,7% desses pacientes.

A Tabela 2 apresenta os resultados da EETE por microdissec-
ção nessa população de pacientes. Nesse estudo, 718 pacientes 
azoospérmicos tiveram EETE por microdissecção, inclusive 41 
pacientes com microdeleções do Y e 385 pacientes com azoos-
permia idiopática. A EETE por microdissecção foi universal-
mente malsucedida em homens com deleções de AZFa, AZFb 
e AZFb+c, e com deleções completas de Yq. EETE por micro-
dissecção foi bem-sucedida em 15 dos 21 pacientes com deleções 
completas de AZFc (71,4%). Foi maior a probabilidade de êxito 
com o uso de EETE por microdissecção em pacientes com dele-
ção de AZFc, em comparação com homens não deletados com 
azoospermia idiopática (P = 0,035), nos quais a taxa de recupera-
ção cirúrgica de espermatozoides foi 48,8%.

A Tabela 3 apresenta os resultados dos ciclos de FIV/ICSI 
em termos de gestação clínica para casais que obtiveram êxito 
na recuperação de espermatozoides. Gestações clínicas foram 
obtidas em 91/188 pacientes com azoospermia idiopática 
(48,4%) e em 10/15 pacientes com deleção de AZFc (67,7%) 
(sem significância estatística, P = 0,19).

TABELA 1

Prevalência de microdeleções do Y entre homens gravemente oligozoospérmicos subférteis e homens azoospérmicos, 
estratifi cados por concentração de espermatozoides

Concentração de espermatozoides
(milhão/mL)

Total 
examinado AZFa (%) AZFb (%) AZF + Dc (%) AZFc (%)

Yq completa 
(%)

Qualquer 
microdeleção do Y (%)

Azoospérmicos
 > 0–< 1 
1–< 5
Total

1.153
  257
  181
1.591

4 (0,3%)
0
0

4 (0,3%)

17 (1,4%)
0
0

17 (1,1%)

31 (2,7%)
1 (0,4%)a

0
32 (2,8%)

50 (4,3%)
25 (9,7%)
 3 (1,7%)
78 (4,9%)

18 (1,6%) 
0
0

18 (1,1%)

120 (10,4%)
 26 (10,1%)
  3 (1,7%)
149 (9,4%)

aDeleção parcial de AZFb+c com preservação da parte centromérica da região AZFb.

Stahl. Y microdeletion screening is essential. Fertil Steril 2009.
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DISCUSSÃO
A revisão de nossa experiência com microdeleções do Y 

enfatiza e reforça a importância dos testes para microdele-
ções do Y em homens gravemente oligozoospérmicos e em 
homens azoospérmicos. Para esses dois grupos de pacien-
tes, as microdeleções do Y são suficientemente prevalentes 
nos Estados Unidos para justificar a realização rotineira de 
testes em casais que estejam pensando em apelar para a fer-
tilização assistida.

Diagnosticamos microdeleções do Y em 26/257 (10,1%) de 
homens gravemente oligozoospérmicos com concentrações 
de espermatozoides superiores a 0, mas inferiores a 1 milhão/mL. 
Esses valores são ligeiramente mais elevados que a prevalência 
informada de 6%–8% de microdeleções do Y em homens gra-
vemente oligozoospérmicos testados e tratados em outros cen-
tros por todo o mundo.10,11,17,18 A prevalência significativa de 
microdeleções do Y em pacientes norte-americanos gravemen-
te oligozoospérmicos sublinha a necessidade de realização de 
triagens para microdeleção do Y nesses homens, mesmo nos 
casos em que já foram coletados espermatozoides suficientes 

para TRA. A não realização desses procedimentos compro-
meterá a capacidade do médico responsável em orientar ade-
quadamente esses pacientes, antes da realização de TRA, com 
respeito aos riscos de subfertilidade em sua prole masculina.

Em homens azoospérmicos, o teste de microdeleção do Y 
não só proporciona informações essenciais para orientação 
genética, como também ajuda os pacientes e seus médicos 
a tomarem decisões mais informadas acerca da recuperação 
cirúrgica de espermatozoides. Nesse estudo, a prevalência 
de microdeleções do Y em pacientes com azoospermia não 
obstrutiva foi de 10,4%. Estudos de outras áreas geográficas 
informaram microdeleções do Y em 3%–15% dos pacien-
tes azoospérmicos.10,11,17,18 Verificamos que 6% dos homens 
azoospérmicos por nós testados abrigavam microdeleções 
atualmente estabelecidas como incompatíveis com a paterni-
dade (AZFa, AZFb, AZFb+c, ou AZFa+b+c).12, 13 Embora 
estejamos informando apenas resultados de EETE por micro-
dissecção, não observamos homens com deleções completas 
das regiões AZFa ou AZFb que tivessem espermatozoides en-
contrados em amostras de biópsia de testículo ou por EETE 
de rotina. No nível clínico, hoje recomendamos o uso primá-
rio de espermatozoides de doador, em vez de EETE, para ho-
mens com deleções que envolvam perda completa das regiões 
AZFa ou AZFb. Para esses pacientes desafortunados, o teste 
de microdeleção do Y evita a morbidade potencial da EETE e 
evidencia a necessidade da obtenção de espermatozoides doa-
dos, ou do recurso da adoção.

Detectamos deleções de AZFc em 4,4% dos pacientes 
azoospérmicos testados. Nossos dados são os primeiros a 
demonstrar que esses pacientes são beneficiados com um 
percentual de recuperação de espermatozoides por microci-
rurgia (71%) estatisticamente melhor, em comparação com 
homens não deletados com azoospermia idiopática (48%). 
A coorte com azoospermia idiopática exclui pacientes com 
condições identificáveis que apresentem percentuais mais 
elevados de recuperação de espermatozoides com um proce-
dimento de EETE por microdissecção, por exemplo, síndro-
me de Klinefelter (taxa de recuperação, 68%) e criptorquidia 
(taxa de recuperação, 74%).20 De acordo com nossa expe-
riência, essa informação tem-se revelado útil durante o acon-
selhamento de casais que estejam considerando fazer EETE 
por microdissecção.

Até onde sabemos, a população testada e descrita no pre-
sente estudo é a maior coorte de homens subférteis até agora 
testada para microdeleções do Y nos Estados Unidos, e nossa 
experiência com EETE por microdissecção em homens com 
microdeleções do Y é a maior das séries até agora publicadas. 
Não obstante, nossos achados podem ter uma limitada ca-
pacidade de generalização. Nossa instituição é especializada 
na avaliação genética e no tratamento da infertilidade por 
fator masculino. A elevada incidência de microdeleções do 
Y observada por nós pode refletir uma distorção de seleção, 
por conta de nosso padrão de encaminhamento. Além disso, 
como centro terapêutico terciário para homens com infertili-
dade grave, nossa população examinada de homens inférteis 

TABELA 2

Resultados da EETE por microdissecção em homens 
azoospérmicos, estratifi cados por estado de 
microdeleção do Y

Etiologia da 
azoospermia

Com recupe-
ração de esper-

matozoides

Sem recupe-
ração de esper-

matozoides Total

Percentual 
de recupe- 

ração

AZFa 
AZFb 
AZFb+c 
AZFa+b+c 
AZFc 
Não deletados, 

idiopáticos

0
0
0
0
15
188

2
7
7
4
6

197

2
7
7
4

21
385

0%
0%
0%
0%

71,4%a

48,8%a

aComparação de percentuais de recuperação em homens com deleção 
de AZFc e homens não deletados e com azoospermia idiopática, P < 0,05 
(teste exato de Fisher).
EETE = extração de espermatozoides testiculares; AZF = fator azoos-
pérmico. 
Stahl. Y microdeletion screening is essential. Fertil Steril 2009.

TABELA 3

Resultados de gestação clínica em homens com 
azoospermia idiopática e em homens azoospérmicos 
com deleção de AZFc, nos quais houve recuperação 
cirúrgica de espermatozoides

Etiologia da 
azoospermia

Com recupe- 
ração de esper-

matozoides

Engravida-
mentos
clínicos

Taxa de 
gestação 

clínica

Idiopática
Deleção de AZFc

188
 15

91
10

48,4%a

66,7%a

aNão significativamente diferente (P = 0,19, teste exato de Fisher).

Stahl. Y microdeletion screening is essential. Fertil Steril 2009.
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pode ser mais fenotipicamente grave do que a de homens 
tratados em outros centros. Isso se reflete pelo elevado per-
centual de azoospermia (70%) em nossa população exami-
nada. Finalmente, nosso percentual de recuperação de esper-
matozoides (71%) em homens azoospérmicos com deleções 
de AZFc é mais elevado do que as taxas de recuperação in-
formadas por outros centros, que variam de 28% a 55%.12,13 
Essa variabilidade nas taxas de recuperação provavelmente 
reflete diferenças nas técnicas de recuperação utilizadas nos 
diferentes centros (isto é, uso do microscópio cirúrgico e ex-
tensão da dissecção testicular).

Apesar dessas limitações, acreditamos que nosso estudo 
enfatiza a necessidade dos testes de microdeleção do Y em 
homens norte-americanos gravemente oligozoospérmicos ou 
azoospérmicos. Dez por cento desses pacientes abrigam mi-
crodeleções do Y. O diagnóstico de microdeleções do Y é 
essencial para a orientação genética pré-concepção, além de 
proporcionar valiosas informações prognósticas aos casais que 
estejam considerando apelar para a recuperação cirúrgica de 
espermatozoides.

Agradecimento: Os autores agradecem ao Dr. Marc Goldstein, 
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INFERTILIDADE

Comparação da eficácia da inseminação intrauterina 
simples versus dupla com três regimes de tempo diferentes
Esra Tonguc, M.D.,a Turgut Var, M.D.,a Gogsen Onalan, M.D.,b Sibel Altinbas, M.D.,a 
Aytekin Tokmak, M.D.,a Nafi ye Karakaş, M.D.a e Cavidan Gulerman, M.D.a
aZekai Tahir Burak Women’s Health Research and Education Hospital, Department of Reproductive Endocrinology; e 
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Apesar do uso disseminado das técnicas de reprodução assistida, e 
em um cenário de medicina com base em evidência, a insemina-
ção intrauterina (IIU) ainda é um procedimento importante no 
tratamento da infertilidade sem causa aparente, disfunção ovula-
tória e infertilidade masculina moderada. O procedimento é mais 
barato, menos estressante e menos invasivo, em comparação com 
outras técnicas reprodutivas assistidas.1

Os especialistas concordam que a hiperestimulação ovaria-
na controlada (HOC) em combinação com uma IIU é um 
tratamento muito mais efetivo para infertilidade do que as 
aplicações isoladas de IIU ou de HOC.2,3 As taxas de gestação 
variam de 5% a 70%, e gestação clínica, de 10%-20% por 
ciclo, é a taxa aceita para todas as causas de infertilidade.3

Objetivo: Comparar a inseminação dupla com dois regimes diferentes de inseminação simples.
Delineamento: Estudo prospectivo.
Cenário: Hospital de educação terciária e de pesquisa.
Pacientes: Quatrocentos e cinquenta pacientes com infertilidade sem causa aparente, fator masculino e disfunção 
ovulatória receberam hiperestimulação ovariana com gonadotropina.
Intervenções: As pacientes foram divididas aleatoriamente em três grupos: as pacientes no grupo 1 realizaram inseminação 
intrauterina (IIU) pré-ovulatória simples, realizada 24 horas depois da administração de hCG. As pacientes no grupo 2 
realizaram IIUs, 12 e 36 horas depois da administração de hCG. As pacientes no grupo 3 submeteram-se a apenas uma 
IIU periovulatória, 36 horas depois da administração de hCG.
Principal parâmetro avaliado: Taxa de gestação.
Resultados: A taxa de gestação total por paciente foi 14,2% (64 gestações em 450 pacientes). O grupo 1 obteve 17 
gestações (11,3%), enquanto os grupos 2 e 3 tiveram 21 (14,0%) e 26 (17,2%) gestações, respectivamente. A diferença 
entre os três grupos, com relação às taxas de gestação, não atingiu significância estatística.
Conclusões: Apesar de a 36ª hora ser o momento preferido para fazer a IIU, não houve diferença nas taxas de gestação 
entre inseminações simples depois de 24 horas e inseminações duplas a 12 e 36 horas. Esse achado sugere que a IIU 
depois de 24 horas pode ser o procedimento favorito em situações que envolvam demandas de tempo. (Fertil Steril ® 

2009; ©2009 American Society for Reproductive Medicine.)
Palavras-chave: Hiperestimulação ovariana controlada, infertilidade da mulher, inseminação intrauterina, inseminação 
simples e dupla, momento da inseminação.

São limitados os dados publicados sobre o momento ideal de 
rea lização de uma IIU e sobre o número de inseminações necessá-
rias para melhorar as taxas de gestação. Além disso, vários estudos 
na literatura comparativos de regimes simples e duplos de IIU rela-
tam resultados conflitantes.4-8 Em uma revisão efetuada por Osuna 
et al., o momento ideal para a inseminação dupla foi descrito como de 
12-18 a 34-60 horas.9 À luz desses achados, comparamos a insemi-
nação dupla depois de 12 e 36 horas com dois regimes de insemina-
ção simples em momentos distintos, depois de 24 e 36 horas.

O objetivo deste estudo foi comparar uma IIU periovulató-
ria simples de rotina realizada 36 horas depois da administra-
ção de hCG com uma IIU simples realizada 24 horas depois 
da administração de hCG e com duas IIUs consecutivas reali-
zadas 12 e 36 horas depois da administração de hCG.

MATERIAIS E MÉTODOS
Pacientes
Este estudo prospectivo randomizado foi aprovado pelo Co-
mitê de Ética em Pesquisa do Zekai Tahir Burak Women’s 
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Health Research and Education Hospital. A seleção teve por 
base 829 casais inférteis que compareceram ao Departamen-
to de Endocrinologia Reprodutiva desde setembro de 2006 
até junho de 2007. Excluímos do estudo os casais com uma 
ou mais das restrições seguintes: [1] mulheres com idades 
< 20 e > 38 anos, [2] casais com infertilidade há < 2 anos, [3] 
pacientes com fator masculino avançado (encaminhadas para 
FIV), pacientes mulheres com níveis de FSH > 15 mUI/mL, 
[5] pacientes que não responderam à indução da ovulação, 
[6] pacientes exibindo fator de risco para síndrome da hiperes-
timulação ovariana antes da administração de hCG e [7] pa-
cientes com doenças tubárias, endometriose ou fator cervical. 
Dos 829 casais, 450 foram considerados qualificáveis para este 
estudo prospectivo.

Os casais foram avaliados com pelo menos duas análises 
de sêmen, histerossalpingografia e/ou laparoscopia, triagem 
ultrassonográfica transvaginal realizada no início da fase fo-
licular do ciclo e evidência de ovulação (identificada por mo-
nitoração ultrassonográfica transvaginal seriada). Em todas 
as mulheres, determinaram-se os valores basais de FSH, LH, 
17β-E2, PRL, T, T3 livre (FT3), T4 livre (FT4), TSH no dia 
3 do ciclo, depois do sangramento espontâneo ou induzido 
por progesterona.

As pacientes foram classificadas em três grupos, de acordo 
com seu diagnóstico de infertilidade: infertilidade sem causa 
aparente (n = 241), por fator masculino (n = 98) e por síndro-
me dos ovários policísticos (n = 111). Um casal foi classificado 
como infertilidade sem causa aparente quando estavam nor-
mais os resultados da análise do sêmen, dosagens hormonais, 
histerossalpingografia e/ou laparoscopia.3

A infertilidade masculina foi diagnosticada com base 
em achados anormais na análise do sêmen, em conformi-
dade com os critérios da Organização Mundial da Saúde. A 
análise do sêmen foi realizada pelo menos duas vezes, com 
um intervalo de 2 meses entre os testes. Volume inferior 
a 2 mL, contagem abaixo dos 20 milhões/mL, motilidade 
inferior a 50% e menos de 30% de formas normais foram 
achados considerados anormais. Fizemos IIU em pacientes 
com infertilidade por fator masculino se a contagem total 
de espermatozoides móveis fosse ≥ 5 milhões/mL depois da 
preparação do sêmen.10

Pacientes com diagnóstico de oligoamenorreia, aspecto 
policístico dos ovários pela ultrassonografia transvaginal 
e/ou sinais clínicos e/ou bioquímicos de hiperandrogenis-
mo foram consideradas portadoras de síndrome dos ovários 
policísticos.11

Por ocasião da administração de hCG, as pacientes foram 
divididas aleatoriamente em três grupos. Uma pessoa não 
envolvida no estudo (i. e., a secretária dos autores) recrutou 
aleatoriamente a primeira paciente para um de três grupos. 
Em seguida, as pacientes restantes foram sequenciadamente 
alocadas em três grupos, de acordo com seu ingresso no pro-
cedimento de inseminação. As pacientes no grupo 1 (n = 150) 
tiveram uma IIU pré-ovulatória simples realizada 24 horas 
depois da administração de hCG. As pacientes no grupo 2 

(n = 150) tiveram duas IIUs realizadas 12 e 36 horas depois 
da administração de hCG. As pacientes no grupo 3 (n = 150) 
passaram por uma IIU periovulatória simples realizada 36 ho-
ras depois da administração de hCG. O primeiro ciclo de IIU 
de cada paciente foi incluído no estudo. O protocolo e os for-
mulários de consentimento foram aprovados pelo comitê de 
ética local do hospital. Obtivemos consentimento informado 
por escrito de todas as pacientes, antes do recrutamento no 
estudo e depois de terem recebido uma explicação detalhada 
do procedimento.

Indução da ovulação
Todas as 450 pacientes receberam 37,5–150 UI de FSH puro 
(Gonal F; Serono Laboratories, Bari, Itália), começando no 
dia 2 ou 3 do ciclo. O desenvolvimento folicular foi monitora-
do por exame ultrassonográfico transvaginal e pelo nível sérico 
de E2 em dias alternados, com início no dia 8. Quando o fo-
lículo dominante alcançava > 17 mm de diâmetro, a paciente 
era medicada com 10.000 UI de hCG (Pregnyl; Organon, 
Oss, Holanda) intramuscular. Instruímos as pacientes para 
que se abstivessem do intercurso sexual assim que o folícu-
lo dominante chegasse a um diâmetro de aproximadamente 
16 mm. Não se administrou suplementação lútea.

Preparação dos espermatozoides e procedimento de 
inseminação intrauterina
Obtiveram-se amostras de sêmen por procedimento de rotina. 
Essas amostras foram coletadas depois de 2-3 dias de absti-
nência e algumas horas antes do momento marcado para a 
inseminação. Depois da liquefação durante 30 minutos à tem-
peratura laboratorial, a amostra foi misturada e diluída com 
2 mL de meio tampão (Ferticult Flushing, Beernem, Bélgica). 
A mistura foi centrifugada a 300 × g durante 5–10 minutos; 
o sobrenadante foi descartado. Em seguida, acrescentamos e 
misturamos 1 mL de meio Ferticult Flushing; a amostra foi 
novamente centrifugada durante 5 minutos a 300 × g, e o so-
brenadante foi mais uma vez descartado. Depois de cuidadosa 
cobertura com 0,5 a 0,7 mL de meio Ferticult Flushing, o 
tubo de ensaio foi inclinado em um ângulo de 45º e incubado 
a 37ºC em CO2 5% durante 30–45 minutos, para permitir 
que os espermatozoides móveis e com atividade intensa se mo-
vimentassem até o meio, que, em seguida, foi cuidadosamente 
removido.

A inseminação foi realizada com a ajuda de um cateter de 
IIU (cateter clássico Frydman 5,5; Laboratoire CCD, Paris, 
França) que foi inserido através da cérvix, com a ponta posi-
cionada nas proximidades do fundo uterino. Tipicamente, o 
volume de inseminação foi de 0,5 a 0,7 mL. Todas as insemi-
nações foram realizadas por pelo menos dois dos autores deste 
estudo. Depois da IIU, as mulheres permaneceram deitadas 
durante 20 minutos.

O teste de βhCG foi realizado aproximadamente 14 dias 
depois da IIU para aquelas participantes sem sinais de mens-
truação. Gestação clínica foi diagnosticada 5 semanas depois 
da IIU, por evidência de atividade cardíaca fetal.
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Análise do poder amostral
Houve necessidade de uma amostra de 146 participantes 
por grupo, para a detecção de uma diferença mínima de 
15% na taxa de gestação entre o grupo 3 (depois de 36 
horas) e os demais grupos, com valor ponderal de 80% no 
nível de significância de 16,7%. Optamos pela diferença de 
15% com base tanto no estudo-piloto como na experiência 
clínica.

Análise estatística
A análise dos dados foi efetuada com a ajuda do software SPSS 
para Windows, versão 11.5 (SPSS, Inc., Chicago, IL). Utili-
zamos o teste de Shapiro Wilk para determinar se as variáveis 
contínuas estavam com distribuição normal. Os dados estão 
expressos como média ± DP ou mediana (mín-máx), quando 
apropriado.

Enquanto os valores médios para as idades foram compa-
rados por ANOVA para um único fator (one-way), o teste de 
Kruskal–Wallis foi aplicado para comparação dos valores me-
dianos. Nos casos em que o valor P obtido pela análise com 
o teste de Kruskal–Wallis foi estatisticamente significativo, 
aplicamos um teste de comparação múltipla com o objetivo 
de revelar o grupo que provocou a diferença. Dados nominais 
foram testados pelo teste do χ2 de Pearson. A significância 
estatística ficou estabelecida em P < 0,05.

RESULTADOS
A idade mediana das pacientes foi 27,3 ± 4,4 anos (faixa, 20–
38 anos). A duração média da infertilidade foi 5,5 ± 3,6 anos 
(taxa, 2–14 anos).

A Tabela 1 resume a distribuição das pacientes em cada grupo, 
com base na causa da infertilidade. Não observamos diferença 
estatisticamente significativa entre os grupos (P = 0,293).

Além disso, não foi notada significância estatística na dife-
rença entre grupos com relação a idade, período de infertilida-

de, número de espermatozoides móveis inseminados, morfo-
logia dos espermatozoides, dose total de FSH recombinante e 
número de folículos com diâmetro > 17 mm no dia da admi-
nistração de hCG (Tabela 2).

Observamos uma redução considerável no número de es-
permatozoides móveis na segunda tentativa de IIU, no gru-
po de pacientes com duas IIUs. A redução de 21,6 milhões 
para 19,2 milhões foi estatisticamente significativa no grupo 2 
(P = 0,001).

No total, registramos 64 gestações (14,2%). Ocorreram oito 
abortos (seis durante o primeiro trimestre, dois durante o segun-
do trimestre; 12,5%). Não houve casos de gestações bioquímicas 
ou ectópicas. Nenhuma paciente sofreu síndrome da hiperesti-
mulação ovariana. As 56 gestações restantes tiveram prossegui-
mento até o termo, resultando em nascimentos bem-sucedidos. 
Determinou-se uma taxa de gestação de 14,2% para a coorte 
em estudo. No grupo 1, ocorreram 17 gestações (11,3%) como 
resultado do tratamento, enquanto os grupos 2 e 3 tiveram 21 
(14,0%) e 26 (17,3%) gestações, respectivamente. Com relação 
às taxas de gestação, a diferença entre os três grupos não foi esta-
tisticamente significativa (P = 0,32; Tabela 3).

TABELA 1

Distribuição de pacientes em cada grupo, de acordo 
com a causa de infertilidade

Causas de 
infertilidade

Grupo 1
n (%)

Grupo 2
n (%)

Grupo 3
n (%)

Sem causa aparente
SOP 
Fator masculino 
Total

 84 (56) 
 36 (24)
 30 (20)

150

 82 (54)
 30 (20)
 38 (25)

150

 75 (50)
 45 (30)
 30 (20)

150

χ2, P = 0,29.
SOP = síndrome dos ovários policísticos

Tonguc. Single versus double intrauterine insemination. Fertil Steril 2009.

TABELA 2

Características dos ciclos dos três grupos de HOC/IIU

Tempo de inseminação depois da administração de hCG

Características
Grupo 1

(n = 150; 24 h)
Grupo 2

(n = 150; 12 + 36 h)
Grupo 3

(n = 150; 36 h) P

Idade da paciente 
Anos de infertilidade 
Dose total de FSH recombinante (UI) 
Espermatozoides totais antes do swim-up (×106)
 
Total de espermatozoides móveis (×106) 

Total de espermatozoides inseminados (×106) 

Número de folículos > 17 mm

Primeira inseminação 
Segunda inseminação 
Primeira inseminação 
Segunda inseminação 
Primeira inseminação 
Segunda inseminação

27,1 ± 4,5
5,3 ± 3,5

770,3 ± 136,7
64,4 ± 40,3

21,4 ± 4,9

15,05 ± 3,38

2,1 ± 1,1

26,8 ± 4,1
5,1 ± 3,4

790,3 ± 186,7
69,4 ± 36,7
65,8 ± 40,2
21,6 ± 4,4
19,2 ± 4,8

15,21 ± 3,09
13,50 ± 3,38

2,1 ± 1,1

27,9 ± 4,4 
6,1 ± 3,8 

757,0 ± 155,5 
63,6 ± 43,4 

20,3 ± 4,1 

14,54 ± 2,89 

2,2 ± 1,3 

0,06
0,07
0,17
0,4

0,47

0,15

0,63

Nota: Os valores estão descritos como média ± DP.
Não houve diferença significativa entre grupos.

Tonguc. Single versus double intrauterine insemination. Fertil Steril 2009.
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DISCUSSÃO
Superovulação é uma condição determinante para a melhora 
das taxas de gestação.12 O custo-benefício da hiperestimulação 
ovariana controlada fez desse procedimento uma opção atraen-
te para casais inférteis, quando em combinação com uma IIU. 
A prática atual utiliza esse método como primeira escolha de 
tratamento para diversas causas de infertilidade, por exemplo, 
infertilidade sem causa aparente, anovulação e fatores mascu-
linos e cervicais de intensidade leve a moderada.13

Essa forma de terapia tem como vantagem seu menor custo 
e a pouca invasibilidade, em comparação com outras técni-
cas reprodutivas assistidas. Zeyneloglu et al.,2 em metanáli-
se, demonstraram associação entre a combinação de ciclos de 
HOC com uma IIU e melhores resultados versus tratamento 
exclusivamente com HOC em casais com infertilidade sem 
causa aparente inexplicada.2 Na literatura, citaram-se taxas de 
gestação entre 11,9% e 33,3% resultantes de um tratamento 
por IIU.14,15 A taxa de gestação de 14,2% com o uso da IIU, 
obtida em nosso estudo, é consistente com achados prévios da 
literatura.

Ressalte-se que, atualmente, ainda são poucos os dados pu-
blicados relativos ao momento preciso da realização da IIU e 
ao número de procedimentos que devem ser tentados, para 
que ocorram melhores taxas de gestação.16,17 Embora o con-
senso geral favoreça a 36ª hora depois da administração de 
hCG como o melhor momento para realização da IIU, estu-
dos fisiológicos revelaram que a fertilização é também possível 
depois de 24 horas.12–22 Um estudo de Khalifa et al.23 sobre 
inseminações com material doado é o primeiro documento na 
literatura a informar uma IIU realizada depois de 24 horas.23 
Nesse estudo, foram comparados os resultados de IIUs realiza-
das 24 e 48 horas depois da indução da ovulação, e a diferen-
ça entre os dois grupos foi considerada estatisticamente não 
significativa. Wang comparou IIUs realizadas depois de 24 e 
36 horas, não tendo encontrado qualquer diferença entre os 
dois grupos.24 Nessa mesma linha, não encontramos diferença 
estatisticamente significativa entre IIUs realizadas depois de 
24 horas e outros esquemas no presente estudo. Portanto, po-
demos deduzir que IIUs realizadas depois de 24 horas não são 
inferiores às demais modalidades, podendo funcionar como 
uma opção viável para aquelas pacientes em que o procedi-

mento poderia ser adiado ou cancelado por causa de retardos 
inevitáveis, como, por exemplo, feriados.

É possível encontrar na literatura vários relatos sobre a su-
perioridade das IIUs duplas em seguida à administração de 
hCG.6,13,25 Os autores desses estudos propuseram que uma 
segunda IIU aumenta a probabilidade de concepção, espe-
cialmente em uma HOC com um padrão de ovulação não 
sincronizado. Liu et al.6 já demonstraram que IIUs duplas 
são superiores à IIU simples em aplicações causadas por in-
fertilidade masculina. Ao contrário dos relatos anteriormente 
mencionados, muitos estudos demonstraram que uma segun-
da IIU é supérflua. Hornstein et al.26 sugeriram que amostras 
de sêmen obtidas para a segunda IIU são menos volumosas e 
apresentam contagens mais baixas de espermatozoides e me-
nor número de espermatozoides móveis. Em outro estudo de 
Silverberg et al.,4 observou-se uma queda perceptível do nú-
mero de espermatozoides móveis na segunda tentativa de IIU 
para o grupo de pacientes tratadas com IIUs duplas. Casadei 
et al.7 observaram não haver diferença na contagem de esper-
matozoides móveis entre a primeira e a segunda IIUs. Embora 
Liu et al. também tenham observado decréscimo similar no 
volume dos espermatozoides,6 constatou-se que as taxas de 
gestação foram maiores na segunda IIU. Mesmo consideran-
do que, em nosso estudo, as contagens de espermatozoides 
diminuíram consideravelmente e de maneira estatisticamente 
significativa na segunda IIU (P = 0,001), as taxas de gestação 
foram semelhantes em todos os grupos.

De acordo com alguns autores, uma segunda inseminação 
no mesmo ciclo não é tão efetiva como a primeira insemina-
ção.27 Em metanálise de seis estudos prospectivos randomiza-
dos de 865 pacientes e 1.156 ciclos de IIU, Osuna et al.9 de-
monstraram que a inseminação dupla (14,9%) não se revelou 
significativamente melhor do que a IIU simples (11,4%). Da 
mesma forma, Alborzi et al.16 compararam IIUs simples reali-
zadas 34 horas depois da administração de hCG com IIUs du-
plas realizadas 12–34 horas depois da administração de hCG, 
não tendo notado diferença significativa entre os dois proto-
colos. Casadei et al.7 compararam três grupos de pacientes que 
receberam uma IIU depois de 36 horas, IIUs duplas em 12-36 
horas e uma IIU depois de 36 horas, com intercurso marcado 
para o dia da administração de hCG. Esses autores não encon-
traram qualquer diferença entre os três grupos. Em um estudo 
comparativo de IIUs simples e duplas e de perfusão da trompa 
de Falópio com espermatozoides, Ng et al.8 não encontraram 
qualquer diferença entre esses três grupos, quanto às taxas de 
gestação. Os achados de nossa investigação são consistentes 
com os resultados desses estudos, não se observando diferença 
significativa entre os três grupos.

O resultado dos ciclos de HOC–IIU é influenciado por 
diversos parâmetros. Os fatores citados com mais frequência 
são idade, período de infertilidade, dose da medicação, conta-
gens de espermatozoides, espessura do endométrio e número 
de folículos com mais de 17 mm no dia da administração de 
hCG.14,28 Em nosso estudo, não observamos diferença signifi-
cativa entre os grupos, com relação a essas variáveis.

TABELA 3

Taxas de gestação clínica nos três grupos de HOC/IIU

Grupo 
1

Grupo 
2

Grupo 
3 Total

Nº de gestações/pacientes
Taxa de gestação/paciente 

(%)a

Nº de abortos
Nº de partos gemelares

17/150
11,3

 3
 1

21/150
14,0

 3
 0

26/150
17,2

 2
 1

64/450
14,2

8/64
2/64

Nota: aNão houve diferenças significativas entre grupos. χ2, P = 0,32.

Tonguc. Single versus double intrauterine insemination. Fertil Steril 2009.
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No presente estudo, demonstrou-se que IIUs duplas não 
são superiores a uma IIU simples, com referência às taxas de 
gestação. Considerando a tensão física e o estresse emocional, 
e também as despesas adicionais representadas pelas IIUs du-
plas, a prática de uma IIU simples parece ser a opção ideal. 
Além disso, apesar da preferência pela 36a hora para a realiza-
ção da IIU, em nosso estudo não observamos diferença com 
relação às taxas de gestação entre inseminações depois de 24 
e 36 horas. Esse achado sugere que uma IIU realizada na 24a 
hora pode ser preferível em situações de demandas de tempo, 
ou quando o tratamento clínico sofreu interrupção inevitável. 
Essa também pode ser uma opção conveniente, tanto para o 
casal infértil como para a equipe clínica.
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FERTILIZAÇÃO IN VITRO

Análise de 2.386 ciclos consecutivos de fertilização in vitro ou 
de injeção intracitoplasmática de espermatozoides utilizando 
oócitos autólogos em mulheres com 40 anos ou mais
Gamal Serour, M.D.,a,b Ragaa Mansour, Ph.D.,b Ahmed Serour, M.D.,a,b Mona Aboulghar, M.D.,b 
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aAl Azhar University e bEgyptian FIV and ET Center, Cairo, Egito

Tem sido grande o interesse na capacidade reprodutiva de 
mulheres em seus anos férteis finais. O número de mulhe-
res que deixam para engravidar por volta da quinta década de 
vida vem aumentando consistentemente, e 50% dessas mu-
lheres terão alguma dificuldade em sua tentativa de ter filhos.1 
Nos Estados Unidos, os nascimentos em mulheres com ida-
des entre 40 e 44 anos praticamente dobraram entre 1990 e 
2002. Em mulheres com 45 a 49 anos, a taxa de nascimentos 
aumentou até chegar a 0,5 nascimento por 1.000 mulheres, 
mas é provável que, na maioria dos casos, esses nascimentos 
decorram de doações de oócitos autólogos.2 Nos programas de 
técnicas de reprodução assistida (TRA), 19% de todas as mu-
lheres usuárias de TRA nos Estados Unidos têm ≥ 40 anos.3 

Objetivo: Estimar as taxas de nascimentos vivos e de abortos em incrementos de idade de 1 ano para mulheres ≥ 40 anos 
tratadas com fertilização in vitro ou injeção intracitoplasmática de espermatozoides (FIV-ICSI) com oócitos autólogos.
Delineamento: Análise retrospectiva de dados publicados e de prontuários.
Cenário: Centro egípcio de FIV e de transferência de embriões.
Pacientes: 1.645 mulheres com ≥ 40 anos tratadas com 2.004 ciclos de FIV-ICSI a fresco com material autólogo.
Intervenções: FIV-ICSI utilizando ejaculado ou espermatozoides cirurgicamente recuperados.
Principais parâmetros avaliados: Taxas de gestação e de nascimentos vivos por ciclo iniciado com base em incrementos 
etários de 1 ano.
Resultados: A taxa geral de nascimentos vivos por ciclo iniciado foi 6,7% (faixa: 10% a 0,5%). A taxa de perda gestacional 
foi 44,8% (faixa: 39,0% a 75,0%). A idade limítrofe foi 43 anos, quando a taxa de gestação se tornou significativamente 
mais baixa. A taxa de nascimentos vivos por ciclo iniciado foi significativamente mais alta para mulheres com < 43 anos, 
132 em 1.766 (7,4%) versus mulheres com ≥ 43 anos, 7 em 620 (1,1%). A taxa de abortos foi 43,1% (127 em 295) versus 
65,2% (15 em 23) para os dois grupos etários, respectivamente.
Conclusões: A taxa de sucesso de FIV-ICSI, avaliada segundo a taxa de nascimentos vivos por ciclo iniciado, foi 
significativamente mais alta para mulheres com < 43 anos versus mulheres com ≥ 43 anos. Para mulheres que atingiram 
43 anos, é provável que métodos alternativos, como ciclos com oócitos doados ou uso de embriões previamente 
criopreservados, venham a ser mais efetivos. (Fertil Steril ® 2009; ©2009 American Society for Reproductive Medicine.)
Palavras-chave: TRA, oócitos autólogos, ICSI, FIV, nascimentos vivos, taxas de gestações múltiplas, aborto espontâneo, 
mulheres com ≥ 40 anos

Na Europa, durante o ano de 2005, o percentual de mulhe-
res com ≥ 40 anos que recorreram a programas de TRA foi 
de 15,4% e 13% para ciclos de fertilização in vitro (FIV) e 
para injeção intracitoplasmática de espermatozoides (ICSI), 
respectivamente.4 No Oriente Médio, 9,3% de todos os ciclos 
de FIV-ICSI realizados durante 2001 foram para mulheres 
com ≥ 40 anos.5 Em uma clínica em Israel, onde o governo 
tem cobertura para a maior parte dos tratamentos de infertili-
dade (inclusive FIV para os dois primeiros filhos e sem limite 
quanto ao número de ciclos terapêuticos até a idade de 45 
anos), 31% das pacientes tratadas com recuperação de oócitos 
tinham mais de 40 anos.6

Os percentuais de fecundidade para concepção espontâ-
nea e também as taxas de sucesso com programas de TRA 
ficam consideravelmente reduzidos com o avanço da idade 
materna.7,8 O declínio da fertilidade é principalmente atri-
buído à diminuição da qualidade dos oócitos autólogos. 
Estudos de hibridização in situ com fluorescência (FISH) 
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de aneuploidia de oócitos constataram que o fator idade 
materna avançada está ligado a uma anormalidade isolada 
da cromátide.9 São poucas as evidências de que fatores ute-
rinos tenham impacto significativo na infertilidade ligada 
à idade.10

A fertilidade declinante de mulheres com ≥ 40 anos usuárias 
dos seus oócitos autólogos é um evento individual não passível 
de previsão acurada, antes que seja realizado um ciclo de TRA. 
Todos os testes de reserva ovariana (TROs) disponíveis detec-
tam a quantidade, mas não a qualidade, do pool folicular.11 
Embora um TRO possa prever a resposta ovariana à estimula-
ção em pacientes de mais idade, e ajudar na determinação da 
dose de gonadotropina menopáusica humana (hMG) ou de 
hormônio folículo-estimulante (FSH) e do protocolo de esti-
mulação a ser utilizado nessas pacientes, o teste é considerado 
preditor insatisfatório da taxa de gestação.12

Embora o esquema de TRA com oócitos doados tenha 
atingido elevadas taxas de gestação e de nascimento para mui-
tas mulheres em sua quinta e sexta décadas de vida,13 o pro-
cedimento está associado a problemas legais, éticos, culturais, 
religiosos e logísticos que têm limitado sua aceitabilidade uni-
versal nas sociedades em todo o mundo.14,15

Ainda não são amplamente praticados certos métodos al-
ternativos de preservação da fertilidade, como a vitrificação 
de oócitos, embriões ou de tecido cortical ovariano para trans-
plante subsequente,16,17 objetivando o adiamento da geração 
da prole até épocas mais futuras; esses métodos não contam 
com dados sobre as consequências no longo prazo, e existem 
questões éticas e sociais prementes.18

O Centro Egípcio de FIV e Transferência de Embriões (TE) 
no Cairo oferece serviços de TRA a mulheres e homens casados 
do Egito, Oriente Médio e mais alguns países. Uma análise re-
trospectiva de 2.386 ciclos de FIV-ICSI realizados no centro, 
iniciados em mulheres com ≥ 40 anos e que estavam utilizando 
oócitos autólogos, resultou em informações valiosas utilizadas no 
aconselhamento desses pacientes.

MATERIAIS E MÉTODOS
Nosso estudo retrospectivo utilizou dados de ciclos de FIV-
ICSI com a utilização de espermatozoides ejaculados ou ci-
rurgicamente recuperados, independentemente do tipo ou da 
causa da infertilidade, realizados em mulheres com ≥ 40 anos 
no centro egípcio de FIV-ICSI durante o período de 1o de 
janeiro de 2003 até 30 de setembro de 2008. O estudo foi 
aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa do Centro Egíp-
cio de FIV-ICSI em 15 de setembro de 2008, e não foram 
declarados conflitos de interesses para qualquer dos autores.

O número total de coletas de oócitos por aspiração foli-
cular [pickup de oócitos, PUO] realizadas chegou a 21.002. 
Efetuamos 2.004 PUOs consecutivos em 1.645 mulheres com 
idades ≥ 40 anos (9,5%). Todos os ciclos foram de FIV-ICSI 
a fresco com material autólogo. Nas pacientes avaliadas, 
os níveis de FSH e E2 no dia 3 do ciclo (D3C) estavam em 
≥ 20 mUI/mL e ≥ 50 pg/mL, respectivamente, e o nível de 
hormônio antimülleriano (AMH) era ≤ 0,6 ng/mL.

Estimulação ovariana
Realizou-se hiperestimulação ovariana controlada (HOC) 
utilizando protocolo longo de bloqueio hipofisário, ou pro-
tocolo curto (com efeito flare-up), com o uso de um agonista 
do hormônio liberador de gonadotropina (GnRH) e hMG, 
ou um antagonista de GnRH/hMG, conforme descrito na 
literatura.19,20 A escolha do protocolo e da dose de hMG/FSH 
tomou por base a resposta prévia da paciente às gonadotro-
pinas; os níveis de FSH, E2 e AMH, se disponíveis; a idade 
da paciente no início do ciclo, seu índice de massa corporal 
e a ocorrência de cirurgia ovariana prévia; e a preferência do 
médico. A dose inicial mais comum de hMG foi 300 mUI/
dia. A monitoração teve início no dia 6 da estimulação por 
hMG, ocasião em que foram obtidas determinações de E2 
e ultrassonografia transvaginal. O cancelamento do ciclo se 
fundamentou em uma combinação de fatores; por exemplo, 
a idade da paciente, sua resposta prévia, a dose administrada 
de hMG/FSH, o nível de E2 e o número de folículos antes da 
administração de hCG. Exceto em alguns ciclos, consideramos 
a possibilidade de cancelamento nos casos em tivesse ocorrido 
desenvolvimento de menos de dois folículos com diâmetros 
de 18 a 21 mm e/ou um nível de E2 < 150 pg/mL antes da 
administração de hCG.

Pickup de oócitos
Realizamos PUO orientado por ultrassonografia transvaginal 
36 horas depois da administração de hCG. Fizemos FIV ou 
ICSI com espermatozoides ejaculados ou cirurgicamente re-
cuperados.

Perfuração da zona (Zona Drilling) e ativação elétrica 
dos oócitos
Em 98 ciclos com prognóstico desanimador, efetuamos per-
furação ou remoção da zona pelúcida. A ativação elétrica de 
oócitos depois da ICSI foi realizada em 56 ciclos, em pacien-
tes exibindo oligoastenozoospermia grave ou azoospermia não 
obstrutiva e que haviam informado insucesso total, ou taxas 
de fertilização insuficientes em ciclos precedentes, conforme 
descrito na literatura.21

Transferência de embriões e suporte lúteo
A transferência de embriões foi efetuada no dia 2 ou 3 de 
desenvolvimento. O número de embriões transferidos de-
pendeu do número disponível e da qualidade dos embriões, 
resultado da TE em ciclos precedentes (se disponível) e das 
normas da instituição e da American Society for Reproducti-
ve Medicine.22 Todos os embriões de boa qualidade dispo-
níveis (máximo de cinco embriões) foram transferidos em 
1.700 TEs (94,8%). Em 83 ciclos, efetuou-se criopreserva-
ção (5,2%), nos casos em que estavam disponíveis mais de 
cinco embriões de boa qualidade no dia da TE. Todas as 
pacientes receberam suporte diário para a fase lútea, con-
forme procedimento descrito na literatura,23 na forma de 
50 mg/IM de progesterona em veículo oleoso (Prontogest; 
Nile Company, Cairo, Egito) ou 400 mg de progesterona 
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vaginal (Cyclogest; Multipharma, Cairo, Egito) com iní-
cio no dia subsequente ao PUO, tendo continuidade por 3 
semanas, depois de um teste positivo para gonadotropina 
coriônica humana β (β-hCG).

Acompanhamento
O acompanhamento foi realizado por revisão de prontu-

ários, questionários enviados pelo correio e comunicação te-
lefônica para informações adicionais. As pacientes que engra-
vidaram e tiveram nascimentos vivos receberam avaliações de 
acompanhamento durante até 1 mês após o parto. A medida 
de desfecho primário foi taxa de nascimentos vivos por ciclo 
iniciado, com base em incrementos etários de 1 ano.

Calculamos, também a taxa geral de gestação estratificada 
por incrementos etários de 1 ano e os percentuais de abortos 
espontâneos, gestações ectópicas e gestações múltiplas.

Análise estatística
A análise estatística foi realizada de acordo com o princípio 
da intenção de tratar. Todas as análises de significância foram 
bimodais e testadas ao nível de 5%; P < 0,05 foi considerado 
estatisticamente significativo.

As variáveis qualitativas foram comparadas com o teste do 
qui-quadrado com correção de Yates ou com o teste exato de 
Fisher, quando necessário, e com os intervalos de confiança de 
95% (IC de 95%), utilizando a aproximação de Woolf (logit). 
O risco relativo (RR) e o IC de 95% foram calculados para 
exame das probabilidades de melhoria dos resultados clínicos. 
A análise estatística foi realizada utilizando o software estatísti-
co StatsDirect (StatsDirect Ltd, Cheshire, Inglaterra).

RESULTADOS
Iniciamos 2.386 ciclos em 1.645 mulheres inférteis com 

idade ≥ 40 anos. As indicações para um programa de TRA 
nessas 1.645 mulheres foram: infertilidade masculina, infer-
tilidade por fator tubário, endometriose, infertilidade inex-
plicada, ou fatores combinados. Apenas 2.004 ciclos prosse-
guiram até PUO. Em 382 ciclos (16%), houve cancelamento 
dos PUOs devido à resposta insatisfatória. A idade das pa-
cientes nesses 2.004 PUOs no início do ciclo variou de 40 a 
48 anos (média, 41,38 ± 1,2 ano). Desses 2.004 ciclos, 1.588 
(79%) foram realizados em mulheres com idades de 40 a 42 
anos, e 99 ciclos (4,9%) em mulheres com ≥ 45 anos. Em 
950 ciclos (47,9%), tivemos acesso a dados sobre níveis de 
FSH no D3C, abrangendo todas as mulheres com idades ≥ 
42 anos, e mulheres com < 42 anos se tivessem história de 
ciclos irregulares, resposta prévia insatisfatória, ou cirurgia 
ovariana. Os níveis de FSH no D3C variaram entre 6,4 mUI/
mL e 20 mUI/mL (faixa normal para o teste utilizado: 2,5–
10,2 mUI/mL). Em 14% dos ciclos, o nível de FSH no D3C 
estava acima do limite superior da normalidade. O nível me-
diano de FSH no D3C foi 8,9 mUI/mL. Tivemos acesso a 
dados sobre o nível de AMH para 214 ciclos (10,6%); seus 
valores variavam entre 0,6 ng/mL e 2 ng/mL (faixa normal 
para o teste utilizado: 1–10 ng/mL). Em 5,6% dos ciclos, o 

nível de AMH estava abaixo de 0,6 ng/mL. O nível mediano 
de AMH foi 1,2 ng/mL. As características das pacientes e os 
resultados gerais dos ciclos estão ilustrados na Tabela 1.

A Figura 1 mostra o fluxograma do resultado dos 2.386 
ciclos iniciados até 1 mês após o parto. As 318 gestações clí-
nicas resultaram em 271 (85,2%) partos únicos, 40 (12,6%) 
partos gemelares e 7 (2,2%) partos trigemelares. Nas gestações 
únicas, a taxa de nascimentos vivos foi 45%, o percentual de 
abortos, 49%, e o percentual de natimortos, 6%. Nas gesta-
ções gemelares, o percentual de abortos foi 20% e a taxa de 
nascimentos vivos foi 80%. Nas sete gestações de trigêmeos, a 
redução da gravidez multifetal foi realizada por volta da 6ª-7ª 
semana de gestação, depois do aconselhamento do casal.

A Tabela 2 apresenta os dados gerados com base em to-
dos os 2.004 PUOs subdivididos por incrementos etários de 
1 ano para as mulheres com idade ≥ 40 anos. O percentual 
de cancelamentos aumentou de 9,3% aos 40 anos para 55% 
nas mulheres com ≥ 45 anos. Menor idade no início do ciclo 
foi associada a aumentos nas taxas de gestação e de nascimen-
tos vivos por ciclo iniciado, PUO e TE. A taxa de nascimentos 
vivos foi significativamente mais elevada para idades abaixo de 
43 anos versus ≥ 43 anos (P < 0,0001) (Tabela 3).

DISCUSSÃO
Apesar das baixas taxas de gestação e de nascimentos vivos 
em mulheres com ≥ 40 anos usuárias de oócitos autólogos, 
vem aumentando o percentual dessas mulheres inférteis que 
requerem essa linha de tratamento em programas de FIV, 
particularmente em países onde a doação de óvulos é ques-
tão cultural, religiosa ou ética que limita ou proíbe sua apli-
cação. Por outro lado, o acesso às inovadoras técnicas para 

TABELA 1

Características das pacientes e resultados gerais dos ciclos 
em 2.386 ciclos iniciados em mulheres com ≥ 40 anos

Característica Resultado

Nº de pacientes
Idade das pacientes
Anos de infertilidade
Nº de ciclos iniciados
Percentual de cancelamentos
Ampolas de hMG
Dias de estimulação
Nº de oócitos recuperados
2 pronúcleos (2PN) 
E2 no dia da adm. de hCG
Percentual de cancelamentos de 

transferência de embriões
Nº de embriões transferidos
Nº de crioembriões 
β-hCG-positivas/ transferência de 

embriões
Taxa de gestação/ciclo iniciado
Percentual de abortos
Taxa de nascimentos vivos/ciclo 

iniciado

1.645
40–48 anos (41,38 ± 1,2)
11,46 ± 3,9
2.386
16% (382)
55,09 ± 21,6
11,21 ± 3,6
6,6 ± 2
3,9 ± 1,1
243,61 ± 980,75
11% (221)

3,6 ± 1,3
3,6 ± 0,2

23,9% (425)
13,4% (318)
44,8% (113)
144 (6,7%)

Serour. 2386 IVF/ICSI cycles in women ≥ 40 years. Fertil Steril 2009.
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vitrificação de oócitos ou de tecido ovariano com subsequente 
transplante16,17,24 está restrito ainda a instituições de pesquisa 
cuidadosamente montadas, capazes de avaliar sua eficácia e os 
resultados.25 Com isso, esse acesso está vedado às mulheres 
que desejam preservar seu potencial de fertilidade, caso não 
exista ameaça imediata à sua fertilidade.25–27

Idade da mulher é o fator mais importante para a deter-
minação das taxas de sucesso na gestação, seja na área da con-
cepção natural, seja depois de recorrer a programas de TRA. 
Exemplificando, em uma comunidade isolada de cristãos 

hutteritas, a idade média da mãe em seu último parto era 40,9 
anos, em mulheres que tentavam engravidar até não haver 
mais possibilidade.28 Em uma comunidade judia ultraortodo-
xa relativamente isolada em Jerusalém, onde existe forte pres-
são da sociedade com vistas à reprodução enquanto for possí-
vel, apenas 0,2% das mulheres concebiam e tinham seus filhos 
espontaneamente aos 45 anos ou mais.29 Embora gestação e 
parto em mulheres mais velhas possam ocorrer por concepção 
natural depois de exposições repetidas e prolongadas durante 
muitos ciclos, esse método não pode ser comparado aos ciclos 

FIGURA 1

Fluxograma de resultados para 2.386 ciclos iniciados em mulheres com idades ≥ 40 anos

Serour. 2386 IVF/ICSI cycles in women ≥40 years. Fertil Steril 2009.
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de TRA, em que a fertilidade é testada em um ciclo, ou, no 
máximo, em alguns poucos ciclos. Além disso, não podemos 
ignorar a carga física, emocional e financeira decorrente do 
uso de programas de TRA.

Quase todos os dados sobre resultados de programas de 
TRA em mulheres com ≥ 40 anos derivam de estudos multi-
cêntricos ou de registros nacionais ou regionais que, por defi-
nição, contêm dados díspares, diferentes critérios de seleção, 
protocolos e técnicas variadas e, frequentemente, não estão es -
tratificados por ano.3-5 Já foram publicados alguns estudos de 
grande porte.6,30,31 Nosso estudo é um desses, uma expe riência 
realizada em apenas uma instituição em 2.386 ciclos inicia-
dos de FIV-ICSI em 1.645 mulheres com idades ≥ 40 anos e 
que resultou em 2.004 PUOs consecutivos. O percentual de 
cancelamentos foi 16% por ciclo iniciado, achado similar aos 

16,6% em 1.217 ciclos comunicados por Tsafrir et al.6 Klips-
tein et al.3 informaram um percentual de cancelamentos mais 
elevado, de 19,9% em 2.705 ciclos. Nosso estudo demonstrou 
a ocorrência de um aumento linear no percentual de cance-
lamentos com incrementos etários de 1 ano, tendo ocorrido 
elevação abrupta por volta dos 45 anos, ou mais.

Nossa taxa geral de gestações clínicas chegou a 13,4%, e a ta-
xa de nascimentos vivos foi 6,7% por ciclo iniciado. Klipstein et 
al.31 demonstraram taxa de gestação de 14,8% e taxa de nasci-
mentos vivos de 9,7% por ciclo iniciado. A elevada taxa de nas -
cimentos vivos no estudo de Klipstein poderia ser explicada pelo 
valor mediano mais baixo de FSH no D3C, de 7,5 mUI/mL, 
em comparação com 8,9 mUI/mL em nosso estudo. Nem uma 
única gestação sequer ocorreu em nosso estudo quando o nível 
de FSH no D3C estava acima de 19,8 mUI/mL. Entre as mu-

TABELA 2

Resultados dos ciclos com base em incrementos etários de 1 ano para mulheres com idades ≥ 40 em 2.386 ciclos de 
FIV-ICSI

Resultado
Idade (anos)

 Total
40 41 42 43 44 ≥ 45

Nº de ciclos iniciados
Número de ciclos com PUO
Percentual de cancelamentos
Nº de ciclos de transferência de embriões
Positivas para β-hCG
Nº de gestações clínicas
Taxa de gestações clínicas por PUO
Percentual de abortos
Nº de partos
Nascimentos vivos por ciclo iniciado
Taxa de nascimentos vivos por PUO
Nascimentos vivos por transferência de embriões

742
673
9,3%
601
190
148
22,4%
39%
72
10%
11%
12%

595
536
10%
480
125
92
17,2%
44,4%
40
7%
7,5%
8,5%

429
379
12%
337
61
55
14%
51,3%
20
5%
5,3%
5,9%

251
206
18%
178
32
16
7,8%
64,3%
5
2%
2,4%
2,8%

150
111
26%
101
12
4
3,6%
75%
1
0,7%
0,9%
1%

219
99
55%
86
5
3
3
67%
1
0,5%
0,5%
1,1%

2.386
2.004
16%
1.783
425
318
17,9
44,8%
139
6,7%
8%
8,8%

Serour. 2386 IVF/ICSI cycles in women ≥ 40 years. Fertil Steril 2009.

TABELA 3

Valor limítrofe selecionado como 43 anos para taxas de parto e percentuais de aborto.

Item 40–43 anos ≥ 43 anos Significância

Aborto

Nascimentos vivos por ciclo iniciado

40 vs. 41

41 vs. 42

40 vs. 42

127/295 (43,1%)

132/1.766 (7,4%)

72/742 = 10%

40/595 = 7%

72/742 = 10%

15/23 (65,2%)

7/620 (1,1%)

40/595 = 7%

20/429 = 5%

20/429 = 5%

Risco relativo = 2,48
IC de 95% (método logit), 1,02–6,03
P = 0,04
Risco relativo = 7,14
IC de 95% (método logit), 3,32–15,36
P < 0,0001
Risco relativo = 1,49
IC de 95%, 0,99–2,23
P = 0,06
Risco relativo = 1,47
IC de 95%, 0,84–2,55
P = 0,17
Risco relativo = 2,08
IC de 95%, 1,25–3,46
P = 0,004

Nota: P < 0,05 foi considerado estatisticamente significativo.

Serour. 2386 IVF/ICSI cycles in women ≥ 40 years. Fertil Steril 2009.
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lheres que conseguiram engravidar, o FSH mediano no D3C 
foi 7,55, 7,1, 7,5, 9,1, 6,7 e 10,7 mUI/mL para mulheres com 
idades de 40, 41, 42, 43, 44, e ≥ 45 anos, respectivamente. Em 
todas essas pacientes, o nível de E2 no D3C era ≤50 pg/mL. 
Tsafrir et al.6 informaram uma taxa de gestação mais baixa, de 
7,3%, e uma taxa de nascimentos vivos de 4,7% por ciclo ini-
ciado. Isso poderia ser explicado pelo percentual mais elevado 
de pacientes com idades acima dos 42 anos (45,5%) em seu 
estudo, em comparação com apenas 21% em nosso estudo. 
O percentual geral de perda da gravidez em nosso estudo foi 
44,8%. A perda da gravidez foi acentuada com o aumento da 
idade materna no início do ciclo, alcançando 75% aos 44 anos. 
No estudo de Klipstein et al.,31 o percentual geral de perda da 
gravidez foi menor (32,6%).

No estudo de Klipstein, baixos valores de FSH no D3C foram 
associados à taxa de nascimentos vivos mais alta (P < 0,01) e a 
percentual de perda da gravidez mais baixo (P = 0,03), com ajuste 
para a idade das mulheres no início do ciclo.31 Em nosso estudo, 
o valor mediano de FSH no D3C, medido em 47,9% dos ciclos, 
foi mais elevado (8,9 mUI/mL), em comparação com o estudo 
de Klipstein (7,5 mUI/mL), determinado em 53% dos ciclos. 
O grupo de Klipstein detectou uma tendência para aumento 
do percentual de perdas com a elevação dos valores de FSH no 
D3C, e o percentual de perda da gravidez tendia a ser mais baixo 
quando o valor de FSH no D3C se situava abaixo de 8 mUI/mL 
versus valores mais altos de 10–12 mUI/mL (P=0,07) ou FSH 
> 12 mUI/mL (P = 0,07).

Em nosso estudo, o percentual de abortos para as gestações 
múltiplas foi de 20% - valor estatisticamente mais baixo que 
o percentual de abortos de 49% nas gestações únicas. As ges-
tações que se seguiram a implantações múltiplas ou a ciclos 
com grande número de embriões disponíveis para transferên-
cia tinham maior probabilidade de produzir pelo menos um 
bebê vivo, em comparação com controles compatibilizados 
para idade que tiveram gestações únicas, documentadas por 
atividade cardíaca fetal no exame ultrassonográfico vaginal 
na 7ª semana.6,31 A taxa relativamente elevada de gestações 
múltiplas em nosso estudo (12% para gêmeos e 2,2% para 
trigêmeos) resultou da transferência de três ou mais embriões 
em 47% dos ciclos.

Nosso estudo demonstra claramente que mulheres com 
≥ 40 anos não formam um grupo homogêneo, com referên-
cia a resultados dos programas de TRA. Incrementos etários 
de um 1 ano na idade das mulheres no início dos ciclos de 
FIV-ICSI aumentaram consideravelmente os percentuais 
de cancelamentos e de perda da gravidez e diminuíram a taxa de 
nascimentos vivos; a idade limítrofe foi 43 anos, quando, 
estatisticamente, a taxa de gestação ficou significativamente 
mais baixa. Wang et al.32 demonstraram que, em mulheres 
com ≤ 42 anos, a proporção de partos foi mais alta do que a 
proporção de abortos espontâneos, enquanto, dos 43 anos em 
diante, observaram-se mais abortos espontâneos (66,7%) do 
que partos (29,5%).

Em nosso estudo, o resultado dos ciclos de FIV-ICSI de-
monstrou que não é clinicamente apropriado iniciar um ciclo 

de FIV-ICSI depois de a paciente ter chegado aos 43 anos. Em 
nosso estudo, foram cinco os nascimentos vivos resultantes 
dos 251 ciclos iniciados em mulheres com 43 anos; e tivemos 
um nascimento vivo entre os 150 ciclos iniciados aos 44 anos 
e um nascimento vivo dos 219 ciclos iniciados aos 45 anos ou 
mais. Considerando que o custo médio de um ciclo de FIV-
ICSI é de US$2.000 na maior parte dos centros particulares 
no Egito, o custo de um nascimento vivo em mulheres com 
idades de 43, 44 e ≥ 45 anos é de aproximadamente US$100 
mil, US$300 mil e US$438 mil, respectivamente. Isso equivale 
a 20 a 90 vezes a renda nacional bruta per capita de US$4.940 
para o ano de 2006 no Egito.33 Henne et al.34 demonstraram 
que, nos Estados Unidos, com uma taxa de nascimentos vivos 
< 5%, o custo de um programa de TRA é elevado, excedendo 
em muito o custo dos ciclos com o material doado. O custo 
aumentou exponencialmente para as probabilidades mais bai-
xas de nascimentos vivos.

Embora o armazenamento de embriões para adiamento da 
geração de filhos seja possível para pequeno percentual de mu-
lheres casadas ou com relação estável, o sucesso crescente da 
criopreservação e do transplante de oócitos e de tecido ovaria-
no oferece a possibilidade futura de uma faixa mais ampla de 
opções.16,24 Mas, com base em todos os dados disponíveis, a 
criopreservação de oócitos ainda não é clinicamente aplicável, 
exceto com a aprovação de comissões de ética em pesquisa, e 
não deve ser utilizada socialmente para a preservação da fer-
tilidade, devido a questões de eficácia e segurança.25–27 Re-
centemente, Homburg et al.35 argumentaram que realmente 
é preciso redirecionar a preservação da fertilidade da mulher 
para gestações em idades mais avançadas, agora que somos 
detentores de tecnologia para tal realização.35 Mas, até que 
essa nova tecnologia venha a se tornar amplamente disponí-
vel, nosso estudo demonstrou que é viável uma razoável taxa 
de nascimentos vivos (7,4%) por ciclo iniciado para mulheres 
até os 40 a 43 anos. Os clínicos não devem dispensar essas 
pacientes, devendo, sim, orientá-las adequadamente. Os casais 
terão de tomar as próprias decisões informadas com base nas 
informações detalhadas recebidas do médico. Se o médico ti-
ver alguma objeção de consciência com relação a tratamentos 
alternativos como a doação de óvulos, sua obrigação profissio-
nal é encaminhar o casal para outras clínicas, onde poderão 
obter esse tratamento baseado em evidências.36

As probabilidades de gestação de mulheres com ≥ 40 anos 
por meio de programas de TRA declinam ano a ano, especial-
mente depois dos 43 anos. Não é lógico que, arbitrariamente, 
os médicos recusem tratamento para mulheres com menos de 
43 anos apenas com base na idade da paciente. Pacientes que 
obtenham uma boa resposta em sua primeira tentativa devem 
ser incentivadas a repetir os ciclos. Mulheres com ≥ 43 anos 
devem ser desencorajadas quanto ao uso de FIV em favor da 
doação de óvulos, caso essa opção seja ética e culturalmente 
aceitável. O uso dos oócitos vitrificados da própria mulher, ou 
de transplante de tecidos corticais ovarianos criopreservados 
e descongelados, são alternativas promissoras para um futuro 
próximo.
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FERTILIZAÇÃO IN VITRO

A suplementação folicular inicial e de curta duração com 
antagonista do hormônio liberador de gonadotropina melhora 
o estado meiótico e a competência dos oócitos recuperados 
em ciclos de fertilização in vitro-transferência de embriões
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No início do ano 2000, houve ampla introdução dos anta-
gonistas do hormônio liberador da gonadotropina nas téc-
nicas de reprodução assistidas (TRAs), com o objetivo de 
induzir supressão imediata da secreção de gonadotropina 

Objetivo: Investigar se a administração folicular inicial e de curta duração do antagonista de GnRH, com a utilização do 
protocolo flexível, tem potencial para melhorar os resultados clínicos da FIV-TE.
Delineamento: Estudo prospectivo controlado e randomizado.
Cenário: Unidade de tecnologia reprodutiva assistida (TRA) afiliada à universidade.
Pacientes: 53 mulheres inférteis foram recrutadas para a formação do grupo em estudo e do grupo-controle.
Intervenções: Os dois grupos foram tratados com FSH recombinante e com o protocolo flexível com antagonista de 
GnRH. As mulheres no grupo em estudo também foram suplementadas com três injeções de antagonista de GnRH 
(0,25 mg/dia nos dias 1, 2, e 3 do ciclo menstrual).
Principais parâmetros avaliados: Ambiente hormonal, estado meiótico dos oócitos, competência para a fertilização 
normal, clivagem e taxa de gestação clínica.
Resultados: Os dois grupos apresentavam características basais comparáveis. A duração do tratamento com FSH 
recombinante foi significativamente mais longa no grupo em estudo versus grupo-controle (10,9 ± 3,1 e 9,7 ± 1,3 dias, 
respectivamente). O número de folículos ≥ 14 mm e o nível de E2 no dia da administração de hCG, número de oócitos 
recuperados e espessura do endométrio foram similares para ambos os grupos. Entretanto, a taxa de fertilização foi 
significativamente mais elevada no grupo em estudo versus grupo-controle (85% ± 16% e 69% ± 24%, respectivamente). 
Além disso, a taxa cumulativa de oócitos maduros com a extrusão do primeiro corpúsculo polar foi significativamente 
mais alta no grupo em estudo versus grupo-controle (93% e 85%, respectivamente). Concomitantemente, os níveis de 
FSH e LH no dia 3 depois do início do tratamento estavam significativamente mais baixos no grupo em estudo versus 
grupo-controle (FSH: 6,1 ± 2,4 mUI/mL vs. 7,2 ± 1,9 mUI/mL; LH: 2,4 ± 1,6 mUI/mL vs. 5,6 ± 2,7 mUI/mL).
Conclusões: A suplementação folicular inicial e de curta duração de um antagonista de GnRH com a utilização de um 
protocolo terapêutico flexível melhora o estado meiótico e a competência dos oócitos recuperados. Ao que parece, a breve 
supressão da hipófise tem o potencial de melhorar os resultados clínicos em ciclos de FIV-TE com uso de antagonista de 
GnRH. (Fertil Steril ® 2009; ©2009 American Society for Reproductive Medicine.)
Palavras-chave: Antagonista de GnRH, estado meiótico dos oócitos, competência dos oócitos, recrutamento folicular.

hipofisária, prevenindo a ovulação ou a luteinização extem-
porânea. Assim, esses agentes eram administrados depois 
de iniciada a estimulação ovariana pela gonadotropina.

Em comparação com o já estabelecido protocolo terapêu-
tico longo com agonista do GnRH, demonstrou-se que o 
protocolo com uso de um antagonista abrevia a duração do 
tratamento com o análogo e diminui a quantidade de gona-
dotropina necessária para a estimulação. Além disso, as pa-
cientes eram beneficiadas com outros ganhos potenciais; por 
exemplo, evitavam-se os sintomas de privação do estrogênio, 
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com frequência observados na fase de pré-estimulação do pro-
tocolo longo com agonista, e diminuía o risco de síndrome 
de hiperestimulação ovariana grave. Por tudo isso, essa opção 
foi preconizada como um protocolo mais conveniente para as 
pacientes, tendo sido sugerida sua utilização como protocolo 
primário nos programas de TRA.

No entanto, estudos de fase III que compararam o uso 
do antagonista e do agonista do GnRH em períodos longos 
demonstraram tendência consistente para taxas de gestação 
mais baixas no grupo de mulheres usuárias do antagonista. 
Além disso, metanálise da biblioteca Cochrane publicada 
em 20061 demonstrou uma taxa de gestação clínica signi-
ficativamente mais baixa (5%), em comparação com o gru-
po tratado com o agonista. Assim, sugeriu-se que os casais 
subférteis fossem aconselhados antes da recomendação de 
uma mudança no tratamento: a troca do agonista pelo anta-
gonista de GnRH.

Isso teve como resultado a menor aceitação dos antago-
nistas do GnRH para estimulação ovariana em programas de 
TRA.2,3 Por outro lado, esses estudos comparativos também 
estimularam os pesquisadores a explorar modos de otimização 
do protocolo existente com GnRH e de melhorar o desempe-
nho em casais subférteis tratados com FIV.

Nessa linha, sugeriram-se várias estratégias para melho-
rar o resultado reprodutivo do protocolo existente com 
antagonista de GnRH no cenário dos programas de TRA. 
Essas estratégias são: uso do regime flexível versus regime 
fixo com antagonista de GnRH,4 pré-tratamento com an-
ticoncepcional oral,5 administração precoce do antagonista 
de GnRH6 e início do antagonista do GnRH desde o dia 
1 de estimulação até o dia da administração de hCG (dia 
do hCG).7 Foram sugeridas, também, as opções de pré-tra-
tamento com E2 lúteo8 e administração do antagonista de 
GnRH antes da menstruação,9 com o objetivo de otimizar 
o protocolo com o uso de antagonista.

Nossa hipótese é que uma supressão hipofisária imediata 
e breve, feita desde o início da fase folicular (para baixar os 
níveis de gonadotropina e promover sincronização entre 
os folículos em desenvolvimento) e precedendo o início da 
estimulação ovariana com gonadotropina, é conceitualmente 
similar ao protocolo longo com agonista do GnRH, preser-
vando, ainda, as vantagens do protocolo com um antagonista 
de GnRH. Considerando que, depois de 2 dias de tratamento, 
será alcançado um estado de equilíbrio do nível do antago-
nista de GnRH,10 é razoável assumir que a administração do 
antagonista nos dias 1, 2 e 3 do ciclo menstrual garantirá esses 
objetivos. Então, a estimulação ovariana com gonadotropina 
será iniciada no dia 3 do ciclo, e o antagonista do GnRH será 
novamente administrado quando o maior folículo atingir o 
diâmetro de 14 a 15 mm, continuando até o dia do hCG.

Neste estudo prospectivo, randomizado e controlado, nosso 
objetivo foi investigar como essa modificação afeta o ambiente 
hormonal, o estado meiótico dos oócitos, a competência para a 
fertilização normal, a clivagem, a classificação dos embriões e 
a gestação clínica em um cenário de TRA.

MATERIAIS E MÉTODOS
População do estudo
Recrutamos, prospectivamente, 53 mulheres inférteis encami-
nhadas a nosso centro para injeção intracitoplasmática de esper-
matozoides (ICSI), devido à infertilidade por fator masculino. 
Foram aceitas mulheres com menstruação regular e com dois 
ovários intactos, com idades < 39 anos, índice de massa corporal 
18–32 kg/m2 e cavidade uterina normal determinada por his-
terossalpingografia e/ou histeroscopia. Os critérios de exclusão 
foram síndrome dos ovários policísticos (segundo o Rotterdam 
Consensus Criteria de 2003),11,12 endometriose grave, baixa re-
serva ovariana, doença tireoidiana, diabetes melito, hiperprolac-
tinemia significativa, e hipogonadismo hipogonadotrópico. As 
mulheres no estudo podiam participar apenas uma vez. Todas 
as mulheres participantes do estudo foram recrutadas depois de 
não terem conseguido engravidar com o uso do protocolo longo/
curto com agonista do GnRH. Excluíram-se mulheres com mais 
de quatro tentativas prévias malsucedidas de tratamento em pro-
gramas de TRA.

Nosso estudo foi registrado em ClinicalTrials.gov, um ser-
viço do U.S. National Institutes of Health, em conformidade 
com as normas da boa prática clínica. O identificador no Cli-
nicalTrials.gov é NCT00461422. O estudo foi realizado com 
base em um modelo prospectivo, randomizado e controlado, 
em um serviço de medicina reprodutiva afiliado à universida-
de. Os biólogos que trabalhavam nos laboratórios de FIV e 
de endocrinologia, bem como os técnicos de ultrassonografia, 
não tinham conhecimento do regime farmacológico. A ran-
domização entre o grupo em estudo e o grupo-controle foi 
realizada por meio de uma lista gerada por computador, antes 
do início da estimulação. O projeto de pesquisa foi aprovado 
pelo Comitê de Ética em Pesquisa do Poriya Medical Center; 
também obtivemos consentimento informado por escrito, as-
sinado por cada mulher participante do estudo.

Estimulação ovariana
Utilizamos FSH recombinante (rFSH) (Puregon; NV Orga-
non, Oss, Holanda) e o antagonista de GnRH ganirelix (Or-
galutran; NV Organon) para estimulação ovariana controla-
da. Antes da estimulação, nenhuma mulher participante do 
estudo recebera qualquer pré-tratamento hormonal, inclusive 
anticoncepcionais orais.

FSH recombinante foi igualmente utilizado em ambos os 
grupos do estudo (com início no dia 3 do ciclo, na dose de 
225 UI por dia) durante 4 dias; em seguida, a dose foi mo-
dificada de acordo com a resposta ovariana de cada mulher. 
Administramos o antagonista de GnRH (0,25 mg/d) nos dias 
1, 2, e 3 do ciclo menstrual no grupo em estudo; em segui-
da, interrompemos essa medicação até nova administração, 
quando o maior folículo atingisse 14 a 15 mm de diâmetro, 
prosseguindo então com o antagonista até o dia do hCG. No 
grupo-controle, o início da administração do antagonista de 
GnRH seguiu a prática do protocolo flexível clássico (isto 
é, sempre que o maior folículo atingisse o diâmetro de 14 a 
15 mm) e a medicação teve continuidade até o dia do hCG.
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Administramos gonadotropina coriônica humana (10.000 
UI de Pregnyl; NV Organon) quando a ultrassonografia 
transvaginal revelava dois ou mais folículos com diâmetro ≥ 
18 mm. A recuperação transvaginal de oócitos foi realizada 34 
a 35 horas depois da administração de hCG, sob orientação 
ultrassonográfica. Todas as pacientes contaram com suporte 
lúteo com P micronizada (800 mg/d de Utrogestan; Besins 
International Laboratories, Paris, França).

Procedimentos laboratoriais
Na manipulação de oócitos, espermatozoides, zigotos e embri-
ões e também na técnica de TE em todas as mulheres, utiliza-
mos os mesmos procedimentos rotineiros de nosso serviço.13 
Resumidamente, os complexos cúmulus-oócito foram incu-
bados durante 3 a 4 horas depois da recuperação em meio P1 
(Irvine Scientific, Santa Ana, CA) com albumina sérica huma-
na a 5% (Irvine Scientific), à temperatura de 37ºC, em uma 
atmosfera de CO2 a 5%. Nesse estágio, avaliamos o estado 
meiótico dos oócitos recuperados, depois de uma exposição 
de 20 segundos à hialuronidase (20 UI/mL; Irvine Scientific), 
para facilitar a remoção das células do cúmulus. A existência 
do primeiro corpúsculo polar (CPI) designava o gameta como 
um oócito no estágio de segunda metáfase (MII). O proce-
dimento de ICSI foi realizado conforme descrição por Van 
Steirteghem et al.,14 com o uso de um microscópio invertido, 
aplicando ampliação ×200 (Olympus IX70, Tóquio, Japão) e 
modulação de Hoffman. Para a fertilização, foram utilizados 
apenas espermatozoides ejaculados a fresco.

Fizemos a fertilização e a avaliação dos pronúcleos 16-18 
horas depois do procedimento de ICSI (i. e., 50-54 horas de-
pois da administração de hCG). A presença de dois pronú-
cleos e dois corpúsculos polares caracterizava fertilização nor-
mal. A transferência de embriões durante o período de estudo 
foi realizada 48 a 72 horas após a recuperação dos oócitos. A 
classificação dos embriões antes da transferência foi realizada 
de acordo com os critérios clássicos (i. e., homogeneidade do 
blastômero e grau de fragmentos anucleados).15

Calculamos a pontuação dos embriões utilizando uma avalia-
ção semiqualitativa da morfologia embrionária.16 Cada embrião 
foi tipificado por uma combinação de número de células e mor-
fologia. De acordo com essa fórmula, embriões de grau 1 (me-
lhor qualidade) recebem 4 pontos, enquanto embriões de grau 4 
(pior qualidade) recebem 1 ponto. Portanto, o escore individual 
para um embrião de grau 1 com quatro células e 2 dias de vida 
é 16. Para padronizar entre 48 e 72 embriões transferidos/con-
gelados, fizemos um ajuste simples do escore. Os escores dos em 
briões de 48 horas foram divididos por 2, enquanto os dos em-
briões de 72 horas foram divididos por 4. Assim, o escore final 
de um embrião com quatro células e 2 dias de vida é 8, e o es-
core final de um embrião com oito células e 3 dias de vida tam-
bém é 8. Com a utilização desse sistema de pontuação, fomos 
capazes de calcular o escore individual de um embrião isolado 
e o escore cumulativo de todos os embriões obtidos, além dos 
embriões transferidos em um ciclo; o método também nos per-
mitiu estabelecer uma comparação entre os grupos.

Determinações hormonais e avaliação ultrassonográfica 
dos ovários
Obtivemos estudos de reserva ovariana basal, inclusive com 
níveis séricos de FSH e E2, além de LH, no dia 3 de um ciclo 
natural, 1 mês antes do início do tratamento FIV-TE e depois 
de pelo menos 3 meses sem terapia hormonal. No mesmo dia, 
um clínico desconhecedor dos dados clínicos avaliou o vo-
lume ovariano e a contagem de folículos antrais. O volume 
ovariano foi calculado como o volume de um elipsoide (i. e., 
comprimento × largura × profundidade × π/6). Para cada pa-
ciente, calculou-se o volume basal total dos dois ovários. Além 
disso, foram anotadas contagens de folículos antrais com até 
10 mm de diâmetro nos dois ovários.

Durante o tratamento, fizemos a avaliação hormonal dos 
níveis séricos de FSH, LH, E2 e P no dia 3 do ciclo, no dia 6, 
no dia do início do antagonista de GnRH, no dia 9 e no dia 
do hCG.

As amostras de soro obtidas para determinações de FSH 
e LH foram analisadas por imunoensaio enzimático de mi-
cropartículas (AxSYM; Abbott, Abbott Park, IL). Os coefi-
cientes de variação intra e intertestes foram < 5% e < 11%, 
respectivamente, para FSH e < 7% e < 8%, respectivamen-
te, para LH. Os níveis séricos de E2 e P foram avaliados por 
imunoensaio enzimático por quimioluminescência compe-
titiva em fase sólida (Immulite 2000; DPC, Los Angeles, 
CA). Os coeficientes de variação intra e intertestes foram 
< 10% e < 16%, respectivamente, para E2, e < 18% e < 22%, 
respectivamente, para P.

Obtivemos estudos ultrassonográficos simultaneamente 
com a avaliação hormonal em cada consulta, ou mesmo mais 
frequentemente, para que tivéssemos a certeza de que todas 
as mulheres haviam recebido hCG para o início do processo 
de ovulação, tão logo tivessem atendido aos critérios progra-
mados. Calculamos o volume ovariano, fizemos a contagem 
de folículos antrais e observamos o desenvolvimento folicular 
durante a estimulação ovariana com a ajuda de transdutor en-
dovaginal bidimensional com frequência de 5–9-MHz (Vo-
luson 730 Expert; General Electric Medical Systems, Zipf, 
Áustria).

Análise estatística
Analisamos todos os dados utilizando um software comercial 
(SPSS 15.0; SPSS, Chicago, IL). Utilizamos um procedimen-
to descritivo na avaliação das características das pacientes, e 
cada variável foi apresentada como média ± DP. Utilizamos, 
ainda, os testes de Mann-Whitney, χ2 e t de Student para duas 
amostras independentes, sempre que fosse apropriado. A dis-
tribuição normal foi analisada com o teste de Wilk-Shapiro, 
antes dos testes estatísticos. Um valor P < 0,05 foi considerado 
estatisticamente significativo.

RESULTADOS
Nosso estudo consistiu de 53 mulheres inférteis em trata-

mento na Poriya Assisted Reproductive Unit. Uma mulher 
concebeu espontaneamente depois do recrutamento, enquan-
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to outras duas não iniciaram o tratamento por razões pessoais. 
Cinquenta mulheres completaram o estudo, tendo sido quali-
ficadas para a avaliação final.

Depois da randomização, 25 mulheres passaram a com-
por cada grupo. As médias de idade e índice de massa cor-
poral, etiologia, duração e grau da infertilidade, e também 
o número de ciclos prévios de FIV, nível basal de FSH, 
contagem de folículos antrais e volume ovariano eram 
comparáveis para ambos os grupos (Tabela 1). Nos dois 
grupos, um número comparável de mulheres foi tratado 
com TE no dia 2 ou no dia 3.

Conforme mostra a Tabela 2, a duração do tratamento 
com rFSH foi significativamente maior no grupo em estudo 
versus grupo-controle (10,9 ± 3,1 dias e 9,7 ± 1,3 dias, respec-
tivamente). A dose total de rFSH foi ligeiramente maior no 
grupo em estudo versus grupo-controle (cerca de 300 UI); mas 
essa diferença não foi estatisticamente significativa. A duração 
do tratamento com o antagonista de GnRH, não incluídos os 
primeiros 3 dias no grupo em estudo, foi similar em ambos 
os grupos.

O nível máximo de E2 e o nível de P no dia do hCG 
também foram similares entre os dois grupos (Tabela 2). 
Além disso, anotamos para os dois grupos quantidades si-
milares de folículos com ≥ 14 mm no dia do hCG e um 
número comparável de oócitos totais recuperados no dia 
do recuperação de oócitos (PUO). Mas a taxa de fertiliza-
ção foi significativamente mais elevada no grupo em estudo 
versus grupo-controle (85% ± 16% e 69% ± 24%, respec-
tivamente).

A Tabela 3 descreve a taxa cumulativa de oócitos maduros 
e imaturos recuperados no grupo em estudo e no grupo-con-
trole. Curiosamente, o estado meiótico dos oócitos recupera-
dos foi favorável no grupo em estudo, em comparação com o 
grupo-controle. A taxa cumulativa de oócitos CPI maduros 
foi significativamente mais elevada no grupo em estudo versus 
grupo-controle (93% e 85%, respectivamente). Ainda nessa 
linha, a taxa cumulativa de oócitos não CPI, inclusive sem es-
trutura visível, vesícula germinativa e oócitos atrésicos, foi sig-
nificativamente mais baixa no grupo em estudo versus grupo-
controle (7% e 15%, respectivamente). De especial interesse, 
foi a diferença significativa na taxa de vesículas germinativas 
entre o grupo em estudo versus grupo-controle (1% e 5,9%, 
respectivamente).

O número de embriões clivados obtidos foi mais alto no 
grupo em estudo, em comparação com o grupo-controle: 1,3 
embrião por ciclo (Tabela 2); mas essa diferença não foi signi-
ficativa. Um número similar de embriões foi transferido para 
o útero e, em ambos os grupos, os escores cumulativos para os 
embriões foram comparáveis. A taxa de gestação clínica não 
alcançou diferença significativa entre grupo em estudo versus 
grupo-controle (23% e 17%, respectivamente).

A Tabela 4 mostra os níveis séricos de FSH, LH, E2 e P 
durante a hiperestimulação ovariana no grupo em estudo e 
no grupo-controle. Conforme nossa expectativa, os níveis de 
FSH e LH no dia 3 do ciclo de tratamento estavam signifi-
cativamente mais baixos no grupo em estudo versus grupo-
controle (6,1 ± 2,4 mUI/mL vs. 7,2 ± 1,9 mUI/mL e 2,4 ± 
1,6 mUI/mL vs. 5,6 ± 2,7 mUI/mL, respectivamente). Obser-
va-se, ainda, que os níveis de FSH, LH, E2 e P não diferiram 
significativamente entre os grupos, ao longo da fase folicular 
e até o dia do hCG.

DISCUSSÃO
Nosso estudo demonstra com clareza que a suplementação fo-
licular inicial durante um período curto com antagonista de 
GnRH, utilizando o protocolo flexível com essa substância 
nos dias 1, 2 e 3 do ciclo, melhorou significativamente o esta-
do meiótico dos oócitos recuperados e sua competência para 
fertilização normal. A taxa cumulativa de oócitos CPI madu-
ros foi significativamente mais elevada no grupo em estudo 
versus grupo-controle (93% e 85%, respectivamente). Além 
disso, a taxa de fertilização obtida foi de 85% e 69% nos gru-
pos em estudo e controle, respectivamente.

Por outro lado, o protocolo folicular curto inicial com um 
antagonista de GnRH aumentou a duração do tratamento 
com rFSH em 1,2 dia e a dose em 300 UI, em média. No 
entanto, tendo em vista as vantagens alcançadas, parece-nos 
válida a reflexão sobre as repercussões dessa elevação.

Nosso estudo foi pequeno demais para que pudéssemos 
elucidar um possível efeito na taxa de gestação, mas ficou claro 
que realmente existem vantagens para os oócitos/zigotos. Es-
ses ganhos talvez melhorem os resultados para mulheres infér-
teis usuárias do protocolo flexível com antagonista de GnRH 
em um cenário de TRA. Sabendo que, em nosso estudo, os 

TABELA 1

Características das pacientes no grupo em estudo e no 
grupo-controle

Característica
Grupo em 

estudo
Grupo- 

-controle
Valor 

P a

Mulheres (n) 
Idade (ano) 
Duração da infertilidade (anos) 
IMC (kg/m2) 
Ciclos prévios de FIV 
Ordem da infertilidade (%)
 Primária 
 Secundária 
 Primária e secundária 
Estudos endócrinos basais
 FSH (mUI/mL) 
 LH (mUI/mL) 
 E2 (pg/mL) 
Estudos US basais
 Contagem de folículos antrais 
 Volume total dos ovários (cm3)

25
29,8 ± 5,0
5,6 ± 2,9

27,9 ± 6,6
2,6 ± 2,1

60%
16%
24%

6,2 ± 1,3
5,1 ± 2,7
52 ± 39

9,5 ± 6,2
17,9 ± 7,0

25
29,1 ± 3,6
5,4 ± 3,2 

25,1 ± 5,8
2,1 ± 1,3

76%
16%
8% 

6,6 ± 1,3
5,4 ± 1,8
44 ± 21 

10,1 ± 5,3 
18,4 ± 6,2

NS
NS
NS
NS

NS

NS
NS
NS

NS
NS

Nota: Os valores são média ± DP, a menos que haja indicação em contrário. 
NS = não significativo; IMC = índice de massa corporal; US = ultrassom.
aAs diferenças entre as médias foram analisadas pelo teste t para duas 
amostras independentes ou pelo teste U de Mann-Whitney, dependendo 
de as médias estarem normalmente distribuídas, enquanto as diferenças 
entre percentuais foram analisadas pelo teste z para duas proporções.

Younis. Early antagonist improves oocyte competence. Fertil Steril 2009.
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resultados apresentados para a taxa de gestação estão relacio-
nados com ciclos a fresco, conclui-se que a adição de ciclos de 
embriões congelados/descongelados poderá melhorar a taxa 
cumulativa de gestações por ciclo iniciado.

O exame do ambiente hormonal sérico ao longo da fase 
folicular revela que as únicas alterações encontradas foram re-
duções nos níveis de FSH e LH no dia 3 do ciclo no grupo em 
estudo, em comparação com o grupo-controle. A administra-
ção do antagonista de GnRH nos dias 1, 2 e 3 do ciclo reduziu 
o nível de FSH de 7,2 ± 1,9 UI/L para 6,1 ± 2,4 UI/L, e o 
nível de LH de 5,6 ± 2,7 UI/L para 2,4 ± 1,6 UI/L, no grupo-
-controle versus grupo de estudo, respectivamente. Parece que 
essas foram as únicas alterações séricas hormonais causadoras 
das mudanças na resposta ovariana e nos oócitos/zigotos, de-
pois da nossa modificação.

Nossos resultados concordam com uma avaliação crítica 
recém-publicada dos estudos atualmente disponíveis que uti-
lizaram um antagonista de GnRH em um cenário de FIV.17 
Dois elementos do protocolo recém-testado podem contribuir 
para sua eficácia. O primeiro, começando com um nível mais 
baixo de FSH endógeno antes do início da estimulação com 
gonadotropina, permite a sincronização satisfatória da coorte 
folicular recrutada. O segundo elemento, que mantém níveis 
de LH e P estáveis e baixos durante a fase folicular, resulta em 
um endométrio mais receptivo e em melhores condições para 
implantação.

Esses dois objetivos são claramente alcançados quando 
usamos o protocolo longo com agonista do GnRH; apa-
rentemente, por causa desses benefícios, os resultados clí-
nicos do protocolo longo com o agonista são superiores, em 
comparação com os resultados do protocolo de rotina com 
antagonista de GnRH.1 Nossa modificação é conceitual-
mente similar ao protocolo longo com agonista do GnRH; 
contudo, ainda mantém as vantagens decorrentes do uso do 

TABELA 2

Resultados da estimulação ovariana e resultados hormonais, foliculares, endometriais e de FIV no grupo em estudo versus 
grupo-controle

Parâmetro Grupo em estudo (n = 25) Grupo-controle (n = 25) Valor P a

Dias de tratamento com rFSH 
Dose total de rFSH (UI) 
Dias de tratamento com antagonista de GnRH 

(sem inclusão dos primeiros 3 dias)
Nº de folículos ≥ 14 mm no dia do hCG 
Nível de E2 no dia do hCG (pg/mL)
Nível de P no dia do hCG (ng/mL) 
Espessura do endométrio (mm)
 Dia 3 
 Dia do hCG 
Nº de oócitos:
 Total 
 CPI 
Taxa de fertilização (%) 
Taxa de clivagem (%) 
Nº de embriões:
 Embriões totais 
 Embriões transferidos 
 Embriões congelados
Escore cumulativo de embriõesb

 Total de embriões obtidos 
 Embriões transferidos

10,9 ± 3,1
2.872 ± 492

4,6 ± 1,2

13,7 ± 5,1
2.103 ± 739

1,4 ± 0,7

2,8 ± 1,7
10,7 ± 2,2

12,6 ± 6,4
11,7 ± 6,3

85 ± 16
96 ± 9

9,0 ± 5,2
2,3 ± 0,9
6,4 ± 5,3

40,5 ± 25,5
14,1 ± 5,0

9,7 ± 1,3
2.569 ± 775

4,7 ± 1,2

13,7 ± 5,4
2.284 ± 1.271

1,1 ± 0,6

4,4 ± 2,3
10,2 ± 2,8

13,5 ± 5,5
11,4 ± 5,8

69 ± 24
96 ± 16

7,7 ± 4,6
2,3 ± 1,1
5,4 ± 5,0

38,2 ± 23,1
13,9 ± 4,2

< 0,05
NS
NS

NS
NS
NS

< 0,01
NS

NS
NS

< 0,05
NS

NS
NS
NS

NS
NS

Nota: Os valores são média ± DP, a menos que haja indicação em contrário. NS = não significativo; IMC = índice de massa corporal.
aAs diferenças entre médias foram analisadas pelo teste t para duas amostras independentes ou pelo teste U de Mann-Whitney, dependendo das médias esta-
rem normalmente distribuídas, enquanto as diferenças entre percentuais foram analisadas pelo teste z para duas proporções.
bVeja Materiais e Métodos para compreensão.
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TABELA 3

Estado meiótico cumulativo de oócitos no grupo em 
estudo versus grupo-controle

Parâmetro
Grupo em estudo 

(n = 25)
Grupo-controle 

(n = 25)
Valor

 P

Oócitos 
 Total
 CPI
 Não CPI 
Oócitos não CPI 
 SEV
 VG
 Atrésicos

100 (315)
 93 (293)
  7 (22)

 
3,8 (12)
 1,0 (3)
 2,2 (7)

100 (336)
 85 (285)
 15 (51)

 5,4 (18)
 5,9 (20)
 3,9 (13)

< 0,0001

< 0,002

Nota: Os valores são percentuais (número absoluto de oócitos). SEV = sem 
estrutura visível (oócitos MI); VG = oócitos com vesícula germinativa.

Younis. Early antagonist improves oocyte competence. Fertil Steril 2009.
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TABELA 4

Níveis séricos de hormônios durante a estimulação ovariana no dia 3 (do ciclo), dia 6, dia do início do antagonista de 
GnRH, dia 9 e dia do hCG no grupo em estudo versus grupo-controle

Parâmetro
Grupo em estudo

(n = 25)
Grupo-controle

(n = 25) Valor P a

FSH (mUI/mL)
 Dia 3
 Dia 6
 Dia do antagonista
 Dia 9
 dia do hCG
LH (mUI/mL)
 Dia 3
 Dia 6
 Dia do antagonista
 Dia 9
 dia do hCG
E2 (pg/mL)
 Dia 3
 Dia 6
 Dia do antagonista
 Dia 9
 dia do hCG
P (ng/mL)
 Dia 3
 Dia 6
 Dia do antagonista
 Dia 9
 dia do hCG

      6,1 ± 2,4
  16,9 ± 6,3
  12,5 ± 6,6
  19,9 ± 6,3

    20,2 ± 10,1

    2,4 ± 1,6
    1,9 ± 1,4
    5,7 ± 5,8
   3,5 ± 5 ,1
    2,0 ± 1,2

    27 ± 17
    362 ± 346
    968 ± 661
1.429 ± 623
2.103 ± 739

      0,4 ± 0,2
      0,4 ± 0,2
      0,8 ± 0,5
      0,9 ± 0,4
      1,4 ± 0,7

      7,2 ± 1,9 
 15,9 ± 8,4
 16,8 ± 5,2
 18,8 ± 6,9
  19,0 ± 4,3

   5,6 ± 2,7
   3,1 ± 2,9
   7,3 ± 8,2
   1,7 ± 0,9
   1,9 ± 1,4 

   29 ± 14 
   444 ± 341 
   888 ± 769 
1.484 ± 603 

   2.285 ± 1.291

   0,5 ± 0,3 
   0,5 ± 0,3 
   0,7 ± 0,5 
   1,0 ± 0,6 
   1,1 ± 0,6

< 0,05
NS
NS
NS
NS

< 0,001
NS
NS
NS
NS

NS
NS
NS
NS
NS

NS
NS
NS
NS
NS

Nota: Os valores são média ± DP.
aAs diferenças entre médias foram analisadas pelo teste t para duas amostras independentes ou pelo teste U de Mann-Whitney, dependendo das 
médias estarem normalmente distribuídas.
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protocolo com antagonista de GnRH. Em nosso estudo, a 
adição do antagonista de GnRH nos dias 1, 2 e 3 do ciclo 
ao tratamento flexível com antagonista concretiza esses dois 
objetivos. O nível inicial de FSH folicular diminuiu signifi-
cativamente e, como resultado, o estado meiótico dos oóci-
tos recuperados e sua competência para fertilização normal 
melhoraram significativamente. Acreditamos que nossa nova 
modificação otimizou o recrutamento folicular. Além disso, 
o nível inicial de LH folicular caiu significativamente, ten-
do sido mantido ao longo de toda a fase. Nosso estudo não 
conseguiu obter taxa de gestação clínica significativamente 
melhor; mas o número total de mulheres recrutadas foi re-
lativamente pequeno. Por isso, há necessidade de estudos de 
maior porte que utilizem essa modificação, para que suas 
vantagens clínicas sejam validadas.

Na literatura, estão descritas outras modificações simila-
res, objetivando melhorar os resultados clínicos do protocolo 
com antagonista de GnRH em um cenário de FIV. Foram 
sugeridos: pré-tratamento com anticoncepcional oral,5 estro-
gênio8 e antagonista de GnRH, com resultados promissores. 
O principal problema dessas estratégias é que o período total 
de tratamento, inclusive o período de estimulação, aumenta 
substancialmente – e, com isso, fica comprometida a principal 
vantagem do protocolo com antagonista de GnRH, tão con-
veniente para as pacientes. Além disso, pode haver necessidade 

de maior quantidade de gonadotropinas, para que seja obtido 
um desenvolvimento folicular apropriado.

Alternativamente, outra modificação sugerida foi iniciar o 
antagonista de GnRH no dia 1 da estimulação com gonado-
tropina e continuar sua administração até o dia do hCG. Na 
verdade, a administração do antagonista de GnRH a partir do 
dia 1 da estimulação foi realizada com resultados satisfatórios 
em mulheres com síndrome dos ovários policísticos tratadas 
com IIU.18 Ademais, Kolibianakis et al.,19 em um estudo pre-
liminar não controlado, obtiveram resultados encorajadores 
em um cenário de TRA. Por outro lado, um estudo prospecti-
vo e randomizado realizado pelo mesmo grupo em um cenário 
similar teve resultados comparáveis aos de um protocolo fixo 
convencional com antagonista de GnRH no dia 6.7

Nosso estudo parece mostrar que a modificação sugerida 
é viável em um cenário de TRA, com vantagens clínicas sig-
nificativas. O principal benefício da nossa modificação é que 
todo o processo terapêutico é realizado no mesmo ciclo, e isso 
faz com que o tratamento seja breve e conveniente para a pa-
ciente. Essa modificação melhora o recrutamento folicular e, 
como resultado, ficam otimizados o estado meiótico dos oó-
citos recuperados e sua competência para fertilização normal. 
Além disso, a duração, a dose e as despesas inerentes à terapia 
com gonadotropina e à suplementação com o antagonista de 
GnRH aumentam apenas discretamente. E também não se 
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corre o risco do declínio profundo do LH, o que pode ter 
efeito prejudicial na esteroidogênese ovariana em algumas pa-
cientes.20 Por outro lado, não podemos subestimar o temor de 
uma gestação não diagnosticada no ciclo precedente.

Em conclusão, apresentamos modificação do regime flexí-
vel com antagonista de GnRH, consistindo da suplementação 
dessa substância nos dias 1, 2 e 3 do mesmo ciclo. Essa modi-
ficação resultou em melhoras significativas do estado meióti-
co e da competência dos oócitos recuperados, com aumento 
da sua taxa de fertilização normal. Além disso, a modificação 
sugere uma otimização do recrutamento folicular. Concomi-
tantemente, os níveis séricos foliculares iniciais de FSH e LH 
reduziram significativamente. Nossos resultados favorecem a 
ideia de que a supressão hipofisária precoce e de curta duração 
pode melhorar os resultados clínicos de ciclos de FIV-TE com 
utilização do antagonista de GnRH.
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ENDOCRINOLOGIA REPRODUTIVA

Desenvolvimento folicular precoce durante a transição 
lúteo-folicular afeta a previsibilidade dos níveis 
séricos do hormônio folículo-estimulante, mas não 
do hormônio antimülleriano, no dia 3 do ciclo
Michael Grynberg, M.D.,a,b,c Vanessa Genro, M.D.,a Vanessa Gallot, M.D.,a Abdelwahab El-Ali, M.D.,a 

Rene Frydman, M.D.a,b,c e Renato Fanchin, M.D., Ph.D.a,b,c

aAP-HP, Service de Gynécologie-Obstétrique et Médecine de la Reproduction, Hôpital Antoine Béclère; bUniversity of Paris-Sud; e 
cINSERM, U782, Clamart, França

Objetivo: Verificar se a presença de um folículo antral superdesenvolvido modifica a esperada relação entre os níveis 
séricos de hormônio antimülleriano (AMH), estradiol, ou hormônio folículo-estimulante (FSH), e a contagem de 
folículos antrais no dia 3 do ciclo.
Delineamento: Estudo prospectivo.
Cenário: Hospital-escola, França.
Pacientes: 277 mulheres normo-ovulatórias.
Intervenções: Determinaram-se os níveis séricos de AMH, estradiol e FSH e o número e o diâmetro dos folículos antrais 
(3 a 12 mm) no dia 3 do ciclo. Foram estabelecidos dois grupos, conforme a presença (grupo “folículos grandes”) ou 
ausência (grupo “folículos pequenos”) de pelo menos um folículo medindo > 7 mm.
Principal parâmetro avaliado: Correlação folículo-hormonal.
Resultados: Como previsto, embora a correlação entre FSH e contagens foliculares tivesse sido afetada pela presença 
de um folículo superdesenvolvido, a correlação entre AMH e contagens de folículos permaneceu inalterada. Não houve 
correlação entre estradiol e contagens de folículos antrais nos dois grupos.
Conclusões: Contrastando com os níveis de FSH, os níveis de AMH permanecem fortemente correlacionados com o 
número de folículos antrais, apesar da presença de folículos de crescimento precoce no dia 3 do ciclo. (Fertil Steril ® 2009; 
©2009 American Society for Reproductive Medicine.)
Palavras-chave: AMH, contagem de folículos, FSH, ciclo menstrual, reserva ovariana.

Presume-se que o crescimento extemporâneo e/ou acelerado dos 
folículos antrais, que ocorre durante a transição lúteo-folicular do 
ciclo menstrual, resulte do aumento da propensão para divisão 
das células da granulosa1 e exposição folicular precoce ao hormô-
nio folículo-estimulante (FSH) durante a fase lútea.2 Esse distúr-
bio da foliculogênese é, com frequência, observado em mulhe-
res com ovários envelhecidos,3,4 e, clinicamente, é caracterizado 
pela presença de folículos antrais superdimensionados durante os 
primeiros dias da fase folicular. Esse fenômeno tem implicações 
diagnósticas importantes, pois pode alterar a confiabilidade de 
alguns marcadores hormonais do status folicular ovariano nesse 
grupo de candidatas frequentes para tratamento da infertilidade.

De fato, considerando que folículos antrais superdesenvolvidos 
contêm maior número de células da granulosa, sua capacidade de 
produção de inibina B5, 6 e, em casos graves, de estradiol7 em res-
posta às gonadotropinas fica possivelmente aumentada, em com-
paração com os folículos pequenos oportunamente selecionados. 
Isso, por sua vez, atenua significativamente a secreção de FSH8 e 
dissocia o perfil desses hormônios da reserva ovariana subjacen-
te de folículos antrais. Em uma investigação recém-publicada,9 
questionamos essas hipóteses, tendo demonstrado que mulheres 
que exibiam redução significativa de seu pool de folículos antrais 
apresentavam níveis de inibina B e FSH similares aos de mulheres 
com contagens foliculares adequadas, desde que pelo menos um 
de seus folículos antrais medisse > 7 mm de diâmetro no dia 3 do 
ciclo. Esses resultados contribuíram para explicar a questionada 
previsibilidade de determinações isoladas de FSH e inibina B no 
dia 3 do ciclo em grande fração de pacientes.

Para essas limitações diagnósticas resultantes da alta sen-
sibilidade dos marcadores hormonais tradicionais ao desen-
volvimento precoce dos folículos antrais, uma alternativa 
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interessante consiste na determinação do nível do hormônio 
antimülleriano (AMH). Graças à sua produção exclusiva pelas 
células da granulosa,10 em multiestágios11-13 e independente 
de FSH14,15 AMH não deve ser muito influenciado por dis-
túrbios do crescimento folicular. Além disso, tendo em vista 
que os folículos que crescem além do estágio de folículo antral 
pequeno perdem progressivamente a capacidade de produzir 
AMH,11 é possível supor que os níveis periféricos desse hor-
mônio talvez não sejam muito alterados pelo desenvolvimento 
folicular precoce. Nessa linha de raciocínio, no dia 3 do ciclo, 
os níveis periféricos de AMH demonstraram maior sensibi-
lidade ao envelhecimento ovariano16 e melhor reprodutibili-
dade ciclo a ciclo,17 em comparação com os níveis de inibina 
B, estradiol e FSH. Em particular, os níveis séricos de AMH 
demonstram relação mais intensa com o número de folículos 
antrais precoces do que os marcadores hormonais habituais,18 
talvez por causa do eventual poder dessas determinações, face 
ao desenvolvimento folicular prematuro durante a transição 
lúteo-folicular.

Por tudo isso, e objetivando esclarecer essas questões, com-
paramos o poder da relação entre níveis séricos de AMH, es-
tradiol e FSH e o número de folículos antrais em mulheres 
normo-ovulatórias que exibiam, ou não, crescimento folicular 
avançado no dia 3 do ciclo.

MATERIAIS E MÉTODOS
Pacientes
A população em estudo consistia de 277 mulheres inférteis 
com idades de 19 a 42 anos, que realizavam procedimentos 
exploratórios de rotina durante ciclos espontâneos, antes do 
uso de técnicas de reprodução assistida em nosso centro. To-
das as pacientes atenderam aos seguintes critérios de inclusão: 
[1] ciclos menstruais ovulatórios regulares a cada 25-35 dias; 
[2] presença dos dois ovários; [3] ausência de sinais clínicos 
de hiperandrogenismo; [4] ausência de doenças em curso ou 
precedentes que afetassem os ovários ou a secreção, eliminação 
ou excreção de gonadotropinas ou de esteroides sexuais; [5] 
não usuárias atuais de tratamento hormonal; [6] visualização 
adequada dos ovários nos estudos de ultrassonografia trans-
vaginal; [7] número total de folículos antrais pequenos (3 a 
12 mm de diâmetro) entre 1 e 24 folículos, considerados os 
dois ovários; e [8] ausência de endometriose. Considerando 
que nosso estudo foi meramente observacional e que levou 
em conta apenas dados obtidos por determinações de rotina, 
não houve necessidade de submissão prévia a nosso comitê de 
ética em pesquisa.

Determinações hormonais e estudos ultrassonográficos
No dia 3 do ciclo, coletamos de cada participante amostra de 
sangue por venopunção para a determinação de níveis séricos 
de AMH, estradiol e FSH; além disso, todas as participantes 
realizaram ultrassonografia para as aferições foliculares.

Os níveis séricos de AMH foram determinados utilizando 
um ensaio enzimático imunossorbente (ELISA) (Beckman-
Coulter, Villepinte, França). Os coeficientes de variação (CVs) 

intratestes e intertestes foram < 6% e < 10%, respectivamente; 
o limite inferior de detecção se situou em 0,13 ng/mL e a 
linearidade foi até 21 ng/mL. Os níveis séricos de estradiol e 
FSH foram determinados com o uso de um sistema automa-
tizado de multianálises, com detecção de quimioluminescên-
cia (ACS-180; Bayer Diagnostics, Puteaux, França). Para o 
estradiol, a sensibilidade funcional foi de 15 pg/mL e os CVs 
intratestes e intertestes foram 8% e 9%, respectivamente. Para 
FSH, a sensibilidade funcional foi de 0,1 mUI/mL e os CVs 
intratestes e intertestes foram 3% e 5%, respectivamente.

Nos estudos ultrassonográficos, utilizou-se transdutor 
transvaginal multifrequência de 3,7–9,3 MHz (RIC5-9H, 
Voluson 730 Expert; General Electric Medical Systems, Pa-
ris, França), e o procedimento foi realizado por apenas um 
operador que desconhecia os resultados das dosagens hor-
monais. O objetivo do exame ultrassonográfico foi avaliar o 
número e os diâmetros dos folículos antrais pequenos. No 
estudo, foram considerados todos os folículos medindo 3 a 
12 mm de diâmetro médio (média de dois diâmetros orto-
gonais) nos dois ovários. Para otimizar a confiabilidade da 
avaliação dos folículos ovarianos, o transdutor do aparelho 
de ultrassonografia foi equipado com um sistema de ima-
geamento harmônico dos tecidos,28 permitindo melhor re-
solução das imagens e identificação adequada das margens 
foliculares. O CV intra-análise para as medições foliculares 
e ovarianas foi < 5% e seu limite inferior de detecção foi 
0,1 mm. Em um esforço para avaliar o volume das células 
da granulosa nos dois ovários, calculamos o diâmetro foli-
cular médio (diâmetro folicular cumulativo dividido pelo 
número de folículos medindo de 3 a l2 mm de diâmetro 
nos dois ovários) e o diâmetro do maior folículo.

Definição dos grupos
Para estudar a possível influência do tamanho do folículo 
antral na relação entre contagens de folículos antrais e níveis 
séricos de AMH, estradiol e FSH, as participantes foram alo-
cadas em dois grupos. O primeiro grupo (grupo de folículos 
pequenos; n = 187) foi formado por mulheres com todos os 
folículos ≤ 7 mm de diâmetro; o segundo grupo (grupo de fo -
lículos grandes; n = 90) foi formado por mulheres com pelo 
menos um folículo medindo > 7 mm. A escolha de 7 mm 
como ponto de mudança para discriminação de casos com de-
senvolvimento folicular precoce foi arbitrária. Esse valor cor-
respondeu ao 95º percentil de distribuição de diâmetros foli-
culares para os folículos incluídos na presente série, com base 
tanto em nossa experiência de diâmetros foliculares típicos9 
como na experiência de outros,19, 20 segundo os quais é raro 
observar folículos com > 7 mm no dia 3 do ciclo de mulheres 
com ciclos normais.

Em uma análise adicional, as participantes foram distribuídas 
por quatro grupos com combinação de diâmetros e contagens 
foliculares. Mulheres exibindo < 13 folículos e nenhum folículo 
> 7 mm de diâmetro foram incluídas no grupo de “poucos-pe-
quenos” (n = 82); as participantes com < 13 folículos e pelo me-
nos um folículo > 7 mm de diâmetro foram alocadas para o gru-
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po “poucos-grandes” (n = 49); mulheres exibindo ≥ 13 folículos e 
nenhum folículo > 7 mm de diâmetro (n = 105) foram incluídas 
no grupo de “muitos-pequenos”; e finalmente aquelas com ≥ 13 
folículos e pelo menos um folículo > 7 mm de diâmetro (n = 41) 
foram incluídas no grupo de “muitos-grandes”. A escolha de 13 
folículos como ponto de mudança quantitativa tomou por base 
nossa investigação precedente,9 tendo correspondido ao 50º per-
centil de contagens foliculares na presente série.

Análise estatística
As medidas de tendência central e de variabilidade utilizadas fo-
ram: média e erro-padrão (EP) da média quando se tinha uma 
distribuição normal dos dados; e mediana e taxas de variação 
quando não foi possível verificar a normalidade. As diferenças 
entre grupos de folículos pequenos versus grandes foram avalia-
das com o teste t de Student ou com o teste de Mann-Whitney, 
quando apropriado. As diferenças entre grupos poucos-peque-
nos, poucos-grandes, muitos-pequenos e muitos-grandes foram 
avaliadas por análise de variância (ANOVA one-way) ou com o 
teste de Kruskall-Wallis, quando apropriado. Realizou-se aná-
lise post-hoc (teste de Bonferroni) ao ser identificada diferen-
ça geral. As relações entre duas variáveis contínuas diferentes 
foram avaliadas por correlação. O teste r até z de Fisher foi 
utilizado para determinar se o coeficiente de correlação (r) era 
significativamente diferente de zero. Comparamos as forças 
das correlações utilizando a comparação de coeficientes de 
correlação pelo teste de estimativa de coeficientes de correla-
ção independentes. P < 0,05 foi considerado estatisticamente 
significativo.

RESULTADOS
Características das pacientes e dos folículos
No geral, por ocasião da investigação, a idade das pacientes era 
34,6 ± 0,2 ano. Seus ovários continham 13,1 ± 0,3 folículo 
antral, com diâmetro médio equivalente a 4,5 ± 0,1 mm; o di-

âmetro cumulativo desses folículos alcançou 58,5 ± 1,5 mm. 
Trinta e dois por cento das pacientes (n = 90) exibiam pelo 
menos um folículo medindo > 7 mm de diâmetro.

A Tabela 1 resume as características das pacientes e dos folícu-
los nos grupos de folículos pequenos versus grandes. A média da 
idade não foi diferente entre grupos. Embora o número total de 
folículos antrais (3 a 12 mm) não tivesse diferido entre grupos, 
o número de folículos medindo 3 a 4 mm foi significativamente 
mais elevado no grupo de folículos pequenos (oito, 0 a 22 vs. seis, 
0 a 14; P < 0,001). Além disso, os níveis séricos de AMH estavam 
mais elevados no grupo de folículos pequenos (2,6 ± 0,1 vs. 2,1 ± 
0,2, P < 0,01). Os níveis séricos de estradiol estavam significati-
vamente mais altos no grupo de folículos grandes versus pequenos 
(43,9 ± 3,1 vs. 28,2 ± 1,5, P < 0,001) e os níveis séricos de FSH 
estavam mais baixos no grupo de folículos antrais grandes versus 
pequenos (6,8 ± 0,2 vs. 8,1 = 0,2, P < 0,02).

Relações folículo-hormonais de acordo com os diâmetros 
dos folículos
Em termos estatísticos, o número de 3 a 12 folículos demonstrou 
correlação significativa com os níveis séricos de AMH nos grupos 
de folículos pequenos (r = 0,77; P < 0,001) e grandes (r = 0,68; 
P < 0,001). Observou-se correlação inversa entre níveis de FSH 
com número total de folículos antrais nos grupos de folículos pe-
quenos (r = –0,49; P < 0,001) e grandes (r = –0,27; P < 0,001). 
Os níveis séricos de estradiol não demonstraram correlação com a 
contagem de folículos antrais nos dois grupos. A Tabela 2 mostra 
a robustez das relações folículo-hormonais nos grupos de folícu-
los pequenos e grandes. Não houve diferença na intensidade das 
relações (valores r) entre o número de folículos com 3 até 12 mm 
e os níveis séricos de AMH, independentemente da presença ou 
ausência de um folículo medindo > 7 mm de diâmetro. Mas, em 
termos estatísticos, a força da relação entre FSH e contagens de 
folículos antrais ficou significativamente diminuída pela presença 
de um folículo superdesenvolvido (P < 0,05).

TABELA 1

Características das pacientes e dos folículos nos grupos de folículos pequenos versus grandes

Grupo de folículos pequenos (n = 187) Grupo de folículos grandes (n = 90) Valor P

Idade (anos)a

Nº de folículos com 3–12 mma

Nº de folículos com 3–4 mmb

Nº de folículos com 5–6 mmb

Nº de folículos com >7 mmb

Total dos diâmetros foliculares (mm)a,c

Diâmetros foliculares médios (mm)a,d

Maiores diâmetros foliculares (mm)b

AMH, níveis séricos (pg/mL)a

E2, níveis séricos (pg/mL)a

FSH, níveis séricos (mUI/mL)a

34,6 ± 0,3
13,5 ± 0,4
8 (0–22)
4 (0–13)
0 (0–4)

57,3 ± 1,9
4,3 ± 0,94

6 (2–7)
2,6 ± 0,1
28,2 ± 1,5
8,1 ± 0,2

34,5 ± 0,4
12,4 ± 0,5
6 (0–14)
4 (0–11)
2 (1–10)

61,2 ± 2,4
5,1 ± 0,1
8 (8–12)
2,1 ± 0,1
43,9 ± 3,1
6,8 ± 0,2

NS
NS

< 0,001
NS

< 0,001
NS

< 0,001
< 0,001
< 0,01

< 0,001
< 0,02

Notas: AMH, hormônio antimülleriano; FSH, hormônio folículo-estimulante; NS, não estatisticamente significativo.
aMédia ± erro-padrão da média.
bMediana (taxa).
cSoma dos diâmetros dos folículos medindo 3–12 mm.
dDiâmetro folicular total dividido pelo número de folículos com 3–12 mm.

Grynberg. AMH and early follicle development. Fertil Steril 2009.
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Relações folículo-hormonais, conforme diâmetros e 
contagens dos folículos
As relações folículo-hormonais nos grupos poucos-pequenos, 
muitos-pequenos, poucos-grandes e muitos-grandes estão re-
sumidas na Tabela 3. As mulheres incluídas no grupo poucos-
grandes apresentaram níveis séricos de AMH mais baixos, mas 
níveis de FSH comparáveis aos das participantes pertencen-
tes ao grupo muitos-pequenos. Além disso, os níveis séricos 
de AMH não diferiram entre pacientes com contagem baixa 
(grupos poucos-pequenos e poucos-grandes) ou alta (grupos 
muitos-pequenos e muitos-grandes) de folículos antrais, in-
dependente da presença de um folículo superdesenvolvido. 
Ademais, os níveis séricos de FSH estavam significativamente 
mais altos no grupo poucos-pequenos, quando comparados 
com todos os demais grupos. Finalmente, os níveis séricos de 
estradiol tendiam a ficar mais elevados em mulheres que apre-
sentassem pelo menos um folículo > 7 mm, independente das 
contagens de folículos.

DISCUSSÃO
Nosso estudo investigou se a relação entre níveis séricos de AMH 
e o número de folículos antrais seria afetada pela presença de um 
folículo antral superdesenvolvido no dia 3 do ciclo. De fato, em 
um artigo já publicado, observamos que os níveis séricos de inibi-

na B e FSH ficavam inesperadamente aumentados em mulheres 
que exibissem pelo menos um folículo ≥ 7 mm, independente-
mente da contagem de folículos antrais,9 achado que questiona 
a utilidade da determinação exclusiva de níveis de inibina B e de 
FSH na quantificação do status folicular ovariano. No presente 
estudo, demonstramos que os níveis séricos de AMH foram pou-
co afetados pelo desenvolvimento folicular avançado durante a 
fase de transição lúteo-folicular – fazendo da determinação dos 
níveis de AMH um instrumento útil para a previsão do número 
de folículos antrais nesse grupo de pacientes.

A força dos níveis séricos de AMH pode ser explicada pelo 
fato de que esse hormônio é produzido por um grande conjun-
to de folículos em crescimento13 e seus níveis séricos provavel-
mente não são influenciados pela maturação final e luteiniza-
ção dos folículos.21,22 Portanto, em pacientes que apresentam 
um número reduzido de folículos antrais, a atividade dos folí-
culos excessivamente crescidos pode reduzir os níveis de FSH 
(mediante o aumento dos níveis séricos de inibina B) sem que 
ocorra variação significativa nos níveis de AMH. Além disso, 
a correlação (negativa) estatisticamente significativa entre diâ-
metro do maior folículo antral e níveis séricos de FSH não 
ocorreu com os níveis séricos de AMH, o que reforça essa ar-
gumentação, além de concordar com dados já publicados.19 
Nessa linha de raciocínio, mulheres que exibiram a combina-

TABELA 2

Potência das relações folículo-hormonais nos grupos de folículos pequenos versus grandes

Coeficientes de correlação (r)

Grupo de folículos pequenos (n = 187) Grupo de folículos grandes (n = 90) Valor P

Nº de folículos (3–12 mm) – níveis séricos de AMH
Nº de folículos (3–12 mm) – níveis séricos de E2
Nº de folículos (3–12 mm) – níveis séricos de FSH

  0,77
 – 0,1
– 0,49

  0,68
– 0,08
– 0,27

NS
NS

< 0,05

Notas: AMH, hormônio antimülleriano; FSH, hormônio folículo-estimulante; NS, não significativo estatisticamente.

Grynberg. AMH and early follicle development. Fertil Steril 2009.

TABELA 3

Relações folículo-hormonais nos grupos poucos-pequenos, poucos-grandes, muitos-pequenos e muitos-grandes

I
Poucos-

pequenos
(n = 82)

II
Poucos-
grandes
(n = 49)

III
Muitos-

pequenos
(n = 105)

IV
Muitos-
grandes
(n = 41)

Valor P

Geral (I vs. II) (I vs. III) (I vs. IV) (II vs. III) (II vs. IV) (III vs. IV)

Idade (anos)a

Nº de folículos (3–12 mm)b

Diâmetro folicular total (mm)a

Diâmetro do maior folículo (mm)b

AMH, nível sérico (pg/mL)a

E2, nível sérico (pg/mL)a

FSH, nível sérico (mUI/mL)a

35,7 ± 0,4
8 (0–12)

33,8 ± 1,5
6 (3–7)

1,48 ± 0,1
33,5 ± 3,0
9,7 ± 0,6

34,9 ± 0,5
9 (1–12)

46,5 ± 2,4
9 (8–12)

1,46 ± 0,1
47,2 ± 4,9
7,8 ± 0,5

33,7 ± 0,4
18 (13–24)
76,8 ± 1,5

6 (4–7)
3,57 ± 0,1
27,3 ± 2,1
6,8 ± 0,2

34,0 ± 0,6
17 (13–24)
80,0 ± 2,2
8 (8–12)

2,99 ± 0,2
39,1 ± 4,2
6,2 ± 0,2

< 0,022
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001

NS
NS

< 0,001
< 0,001

NS
< 0,001
< 0,05

< 0,016
< 0,001
< 0,001

NS
< 0,001

NS
< 0,001

NS
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001

NS
< 0,001

NS
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001

NS

NS
< 0,001
< 0,001

NS
< 0,001

NS
NS

NS
NS
NS

< 0,001
NS
NS
NS

Nota: Grupo poucos-pequenos (I): < 12 folículos e nenhum folículo > 7 mm de diâmetro; grupo poucos-grandes (II): < 12 folículos e pelo menos um folículo ≥ 8 mm; grupo 
muitos-pequenos (III): ≥ 12 folículos e nenhum folículo > 7 mm de diâmetro; grupo muitos-grandes (IV): ≥ 12 folículos e pelo menos um folículo ≥ 8 mm de diâmetro. 
AMH, hormônio antimülleriano; FSH, hormônio folículo-estimulante; NS, não estatisticamente significativo.
aMédia ± erro-padrão da média.
bMediana (taxa).
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ção de contagem reduzida de folículos com a presença de pelo 
menos um folículo > 7 mm (o grupo poucos-grandes) tiveram 
níveis reduzidos de AMH, mas níveis similares de FSH, quan-
do comparadas com mulheres que tiveram contagem folicular 
adequada e nenhum folículo excessivamente desenvolvido (o 
grupo muitos-pequenos), apesar das diferentes contagens de 
folículos ovarianos.

Além disso, mulheres que exibiram pelo menos um grande 
folículo antral também apresentaram discreta elevação, porém 
estatisticamente significativa, nos níveis séricos de estradiol 
versus mulheres que tiveram apenas folículos ≤ 7 mm; esse 
achado pode estar relacionado ao processo mais intenso de 
avanço no crescimento folicular e à capacidade de produção 
de estradiol pelas células foliculares, como provável resultado 
da expressão de aromatase.20 O aumento na produção de es-
tradiol, em combinação com o aumento na produção de ini-
bina B pelos folículos superdesenvolvidos, pode ter influência 
na redução dos níveis séricos circulantes de FSH.

Nossos resultados indicam que a presença de folículos an-
trais superdesenvolvidos no dia 3 do ciclo não altera a força 
da relação entre contagem de folículos antrais e níveis séricos 
de AMH, mas certamente afeta a relação entre níveis séricos de 
FSH e o número de folículos antrais. Assim, para melhorar 
a inconstância na previsibilidade das determinações de FSH 
e também de inibina B9 no dia 3 do ciclo menstrual e tam-
bém sua interpretação, com frequência é preciso obter uma 
determinação paralela dos diâmetros dos folículos antrais por 
ultrassonografia. Tendo em vista que mulheres com ovários 
envelhecidos (que demonstram propensão para exibir uma 
seleção folicular prematura e fases foliculares curtas) consti-
tuem um percentual considerável de pacientes que necessitam 
de determinação precisa de sua reserva ovariana, os dados re-
forçam ainda mais a utilidade das determinações do AMH, 
mais do que de FSH, nesse grupo de pacientes. Finalmente, a 
importância do AMH com relação ao crescimento avançado 
dos folículos antrais nos oferece mais uma explicação para a 
associação robusta entre níveis séricos de AMH e contagens de 
folículos antrais, em comparação com os demais marcadores 
hormonais do status de fertilidade ovariana.18
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Nascimento de gêmeos após transplante de tecido 
cortical ovariano e vitrificação de oócitos
María Sánchez-Serrano, M.D.,a,b Juana Crespo, M.D.,a Vicente Mirabet, Ph.D.,c Ana C. Cobo, Ph.D.,a 

María-José Escribá, Ph.D.,a Carlos Simón, M.D.a e Antonio Pellicer, M.D.a,b

aInstituto Valenciano de Infertilidad, Universidade de Valencia; bHospital Universitario Dr. Peset; e cCentro de Transfusión de la 
Comunidad Valenciana, Valencia, Espanha

Objetivo: Apresentar uma combinação de criopreservação de tecido ovariano e de oócitos como estratégia efetiva para a 
obtenção de gravidez em paciente com câncer de mama.
Delineamento: Relato de caso.
Cenário: Hospital universitário terciário, banco de tecidos e clínica de infertilidade.
Pacientes: Mulher com 36 anos, diagnosticada com carcinoma medular atípico de mama, negativa para receptores de 
estrogênio, P e HER2, com criopreservação de tecido ovariano antes de receber quimioterapia e radioterapia.
Intervenções: Extração laparoscópica de córtex ovariano, criopreservação de tecido ovariano, descongelamento e 
transplante de tecido ovariano, estimulação ovariana controlada (EOC), recuperação de oócitos, vitrificação e FIV, e 
cultura e reimplante de embriões.
Principais parâmetros avaliados: Retomada da função ovariana espontânea depois do transplante, resposta à EOC, 
vitrificação de oócitos, FIV, gravidez e parto.
Resultados: A menstruação ocorreu 63 dias depois do transplante. Foram obtidos 16 oócitos maduros em quatro 
procedimentos de EOC. Todos os oócitos vitrificados sobreviveram ao aquecimento e 77,7% foram fertilizados. Foram 
implantados dois embriões do dia 3 e, depois de 34 semanas, nasceram dois meninos saudáveis.
Conclusões: A criopreservação e a aplicação de enxerto de tecido ovariano preservam a fertilidade. A vitrificação 
simultânea dos oócitos aumenta o sucesso da tecnologia reprodutiva assistida em pacientes com prognóstico reservado, 
além de evitar as consequências do breve período de viabilidade do tecido transplantado. (Fertil Steril ® 2009; ©2009 
American Society for Reproductive Medicine.)
Palavras-chave: Câncer de mama, transplante de córtex ovariano, vitrificação de oócitos, gravidez, preservação da 
fertilidade.

A taxa de sobrevida entre pacientes jovens com câncer me-
lhorou nos últimos anos e, como resultado, a qualidade de 
vida dessa população pós-câncer é da maior relevância. Uma 
das consequências mais desafortunadas dos tratamentos on-
cológicos é a infertilidade, e as estratégias para a resolução 
desse problema têm importância vital. Em mulheres que de-
pendem de tratamento com quimioterapia, em particular do 
tipo envolvendo agentes alquilantes, recomendam-se duas 
abordagens. Uma delas se baseia na recuperação de oócitos 
antes do tratamento, mediante a qual os gametas obtidos 
podem ser maduros ou imaturos, dependendo do uso ou não 
da estimulação ovariana. Oócitos podem ser criopreservados 

como simples gametas ou como embriões, caso exista um 
parceiro homem. Uma abordagem alternativa consiste na 
obtenção de tecido cortical ovariano que poderá ser reim-
plantado na paciente no caso da sua cura, ou que, alternati-
vamente, folículos possam desenvolver-se do tecido obtido 
para a aquisição de gametas maduros que, em seguida, pode-
rão ser criopreservados ou fertilizados. Até a presente data, 
apenas seis nascimentos vivos foram relatados com o uso 
desse método, e todos resultaram de reimplante de córtex 
ovariano congelado/descongelado, com ou sem procedimen-
to de reprodução assistida.1–5

Se a preservação da fertilidade (PF) foi realizada com oóci-
tos/embriões, não há risco de reintrodução de células cancero-
sas na paciente através do tecido transplantado, mas os game-
tas deverão ser coletados sem demora – mais provavelmente 
no ciclo seguinte –, pois o tratamento do câncer deverá ser 
iniciado sem qualquer adiamento. Quando se faz estimula-
ção ovariana controlada (EOC) com o objetivo de obter um 
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maior número de oócitos maduros, contamos com protocolos 
que podem ser bem-sucedidos,6 mas há controvérsia sobre a 
indicação, ou não, dessas abordagens em pacientes com câncer 
de mama,7 que é a malignidade com a mais alta incidência 
entre mulheres em idade fértil.8

A aplicação de enxerto cortical ovariano para PF está 
contraindicada em pacientes com leucemia,9 devido ao 
risco de reintrodução de células malignas, mas parece não 
haver esse risco para mulheres com doença de Hodgkin10 
ou aquelas nos estágios iniciais do câncer de mama.11 Essa 
técnica tem limitações, visto que, como resultado da isque-
mia, em geral o enxerto perde dois terços dos seus folículos 
durante a revascularização, o que reduz a duração da sua 
viabilidade.12 Assim, para garantir a fertilidade, é obrigató-
rio realizar uma rápida intervenção de reprodução assistida 
depois da aplicação do enxerto cortical ovariano. De fato, 
se a literatura for analisada em profundidade, pelo menos 
50% dos nascimentos vivos informados com essa técnica 
foram obtidos depois do tratamento com técnicas de repro-
dução assistida (TRA).2,4

Recentemente, introduziu-se a vitrificação de oócitos como 
método de armazenamento de gametas; aparentemente, essa 
técnica propicia resultados melhores do que os métodos clás-
sicos de congelamento.13 A vitrificação também pode ser em-
pregada para o armazenamento de oócitos em diferentes si-
tuações clínicas, a exemplo de pacientes com câncer e aqueles 
com resposta desanimadora em tentativas anteriores, e em que 
um acúmulo de oócitos poderá melhorar o resultado de um 
ciclo de TRA.14,15

O caso descrito no presente artigo é o primeiro em que foi 
utilizada a vitrificação de oócitos com o objetivo de aumentar 
a taxa de sucesso da aplicação de enxerto cortical ovariano. 
Além disso, esse é o primeiro nascimento de gêmeos jamais 
descrito nesse grupo de pacientes depois da aplicação de en-
xerto cortical ovariano, e também o primeiro a ser descrito em 
uma paciente com câncer de mama.

RELATO DE CASO
Nesse relato de caso, a paciente compareceu à nossa unidade 
de PF em maio de 2006, depois de um diagnóstico de carci-
noma medular atípico da mama esquerda. A paciente tinha 
36 anos e apresentava dois anos de infertilidade primária 
antes de ser diagnosticada com câncer, e durante esse perí-
odo passou por quatro ciclos de IIU, um dos quais resultou 
em aborto espontâneo. A paciente foi submetida a qua-
drantectomia e dissecção axilar (pT1 N1/11 M0 e tríplice-
negativa, isto é, negativa para receptores de estrogênio, P e 
HER2). Imediatamente antes da quimioterapia, a paciente 
passou por uma extração laparoscópica do córtex ovariano 
direito;16 o material coletado foi congelado utilizando pro-
tocolo lento e controlado e, em seguida, armazenado em 
nitrogênio líquido em nosso banco de tecidos.17 O proce-
dimento foi aprovado pela Comissão de Ética do Hospital 
Universitário Dr. Peset; também obtivemos consentimento 
informado por escrito da paciente. Subsequentemente, a 

paciente recebeu três ciclos de fluorouracila, epirrubicina 
e ciclofosfamida (FEC) + três ciclos de docetaxel, seguidos 
por 25 sessões rotineiras de radioterapia.

Em janeiro de 2008, então com 38 anos, a paciente foi con-
siderada livre da doença e, depois de obtido o consentimento 
do seu oncologista,16 solicitou aplicação de enxerto cortical 
ovariano. A paciente estava amenorreica desde seu terceiro ci-
clo de FEC, e seus níveis séricos de FSH e de hormônio anti-
mülleriano (AMH) estavam em 36,3 mUI/mL e 0,6 ng/mL, 
respectivamente. Como o ovário esquerdo foi mais compro-
metido pela depleção folicular, tiras corticais congeladas/des-
congeladas foram acoladas à medula esquerda por meio de 
cola de fibrina e suturas com material 3-0 absorvível depois 
da remoção do córtex por minilaparotomia (dia 0). No dia 
63, a paciente menstruou espontaneamente e, nesse ponto, 
os níveis séricos de FSH e AMH estavam em 10,4 mUI/mL e 
1,8 ng/mL, respectivamente.

Entre maio e novembro de 2008, foram efetuados qua-
tro ciclos de EOC. No início da EOC, os níveis séricos 
da paciente para FSH e AMH estavam em 8,2 mUI/mL 
e 1,5 ng/mL, respectivamente. Na primeira tentativa, uti-
lizamos combinação de 225 UI de FSH recombinante 
(Gonal-F, Merck-Serono Laboratories, Barcelona, Espa-
nha) e 75 UI de hMG (Menopur, Ferring Pharmaceuticals, 
Madri, Espanha) depois da supressão hipofisária com ace-
tato de leuprolida (Procrin, Abbott Laboratories, Madri, 
Espanha) na fase lútea do ciclo precedente. Administramos 
hCG recombinante (Ovitrelle, Merck-Serono) quando 
os folículos atingiram 18–19 mm. Foram obtidos quatro 
oócitos, dos quais apenas dois estavam maduros. Um des-
ses oócitos não fertilizou e o outro degenerou depois da 
injeção intracitoplasmática de espermatozoides. Esses re-
sultados nos levaram a acreditar que a paciente apresentava 
um prognóstico reservado e que seu desfecho reprodutivo 
seria melhorado se pudesse contar com maior número de 
oócitos competentes. Além disso, havia preocupação quan-
to ao período de viabilidade do enxerto cortical. Assim, 
programamos um método de PF para enfrentar não só o 
câncer, mas também o tempo: armazenamento de oócitos 
em nosso banco de tecidos por meio de vitrificação.

Nos três ciclos subsequentes de EOC, administramos 
5 mg/dia de letrozol (Femara, Novartis Laboratories, Ma-
dri, Espanha) desde o dia 1 até o dia 5 do ciclo menstrual. 
A administração de gonadotropina foi iniciada no dia 2, 
na dose descrita. Foram acrescentadas injeções diárias de 
antagonista de GnRH (Cetrotide, Merck-Serono) quan-
do os folículos atingiram 14 mm de diâmetro, e de hCG 
quando os folículos chegaram a 18-19 mm. Na segunda e 
terceira tentativas, obtiveram-se, respectivamente, cinco e 
quatro oócitos maduros, que foram vitrificados utilizando 
o método Cryotop já descrito na literatura.13 Na quarta 
tentativa, foram obtidos cinco oócitos em metáfase II, com 
o mesmo protocolo de EOC. Todos os 14 oócitos, tanto 
frescos quanto vitrificados/aquecidos, foram microinjeta-
dos. Apenas dois dos cinco oócitos frescos foram fertili-
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zados, mas ambos foram bloqueados no dia 3. Todos os 
nove oócitos vitrificados sobreviveram ao aquecimento, e 
sete deles foram fertilizados. No dia 3, dois embriões de 
boa qualidade foram implantados, dois foram bloqueados 
e os três restantes foram mantidos em cultura para ulterior 
observação, mas não chegaram ao estágio de blastocisto. O 
implante dos embriões ocorreu no dia 335 depois do trans-
plante. A paciente teve confirmação de gravidez gemelar 
e, depois de uma gestação sem maiores problemas, e em 2 
de agosto de 2009 (dia 551, semana 33 e 2 dias) ocorreu 
ruptura das membranas. Nasceram por cesariana dois me-
ninos com 1.650 e 1.830 g, ambos Apgar 9/10. Os gêmeos 
tiveram alta da unidade neonatal 19 dias depois; as crianças 
estavam saudáveis.

DISCUSSÃO
Este artigo descreve um novo caso de nascimento vivo bem-
-sucedido conseguido depois da aplicação de enxerto cortical 
ovariano em uma mulher com câncer e que solicitou PF.1-5 A 
técnica utilizada ainda é considerada experimental, mas outras 
gravidezes já foram informadas em vários países. Nosso caso 
também ilustra que a combinação de duas técnicas de PF pode 
ser benéfica no tratamento de pacientes com câncer, especial-
mente em mulheres consideradas de idade avançada para re-
produção, e em que o período de viabilidade de um enxerto 
ovariano não pode ser determinado. Além disso, nossa pacien-
te era portadora de câncer de mama, o tipo de malignidade 
com a mais elevada incidência entre mulheres em idade fértil,8 
aumentando, portanto, as esperanças para outras mulheres nas 
mesmas circunstâncias.

Nossa paciente foi considerada curada por seu oncologista 
20 meses depois do tratamento do câncer; nessa ocasião, a 
mulher solicitou aplicação de enxerto cortical ovariano para 
reiniciar seu planejamento familiar. Embora esse seja um tó-
pico controverso, publicações recentes sugerem que algumas 
pacientes com câncer de mama podem considerar a gravidez 6 
meses após o tratamento.16 Em nosso caso, a decisão foi toma-
da depois de uma cuidadosa análise do caso, da qual também 
participaram a paciente, seu oncologista e a Comissão de Ética 
do hospital.

Depois da primeira tentativa malsucedida de EOS, em que 
ocorreu degeneração dos oócitos, consideramos que, devido 
à prévia infertilidade da paciente, à sua idade e à aplicação 
de enxerto cortical, seria muito baixa a possibilidade de ob-
ter uma estimulação bem-sucedida com embriões de boa 
qualidade. Assim, programamos duas estratégias no sentido 
de melhorar o resultado das estimulações subsequentes. Pri-
meiramente, utilizamos letrozol como método de priming 
ovariano, conforme descrito em estudos-piloto previamente 
publicados.18 Em segundo lugar, fizemos a vitrificação com 
o objetivo de acumular oócitos em metáfase II. Acreditamos 
que esse segundo procedimento foi crucial para nosso sucesso, 
pois, anteriormente, já obtivéramos resultados positivos com 
a adoção dessa abordagem em outros casos com prognóstico 
reservado.14

A vitrificação também pode ser utilizada nos casos em que 
não há garantia de um período de viabilidade razoável do te-
cido enxertado. Ademais, a vitrificação permite que a gravidez 
posterior à aplicação de enxerto cortical ovariano seja retarda-
da, se esse for o desejo da paciente, pois a funcionalidade do 
tecido transplantado não fica comprometida. É aconselhável 
que os níveis séricos de AMH das pacientes sejam cuidadosa-
mente monitorados nas semanas subsequentes à aplicação de 
enxerto cortical ovariano.19 Além disso, devemos oferecer a 
possibilidade de vitrificação de oócitos àquelas pacientes con-
sideradas em risco iminente de perda da função ovariana e 
entre as quais não seja possível mais contar com tiras corticais 
para congelamento, para que possam preservar intacta sua fer-
tilidade.

Nosso estudo de caso endossa o crioarmazenamento/
transplante de córtex ovariano e o subsequente armazena-
mento dos oócitos no banco de tecidos mediante sua vitri-
ficação como o método de escolha para a preservação da 
fertilidade em casos de doença de Hodgkin9 e de câncer 
de mama,10 nas situações em que inexista risco aparente de 
reintrodução, na paciente, de células cancerosas oriundas 
do tecido transplantado.
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Perfil de expressão dos genes de histona durante a 
espermatogênese
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Utilizamos pesquisa em bancos de genes e reação de transcrição reversa-cadeia de polimerase para analisar o perfil de 
expressão para genes de histona durante a espermatogênese. O objetivo deste estudo foi propiciar uma visão sistemática 
da expressão dos genes de histona. (Fertil Steril ® 2009; ©2009 American Society for Reproductive Medicine.)

A espermatogênese dos mamíferos é um processo contínuo de 
diferenciação celular em que podem ser discriminadas três fases 
principais: renovação e proliferação de espermatogônias, meiose 
e espermatogênese.1 Muitos genes são regulados evolutivamente 
durante a espermatogênese. Tanto mecanismos de controle da 
transcrição quanto da translação são responsáveis por padrões de 
expressão temporais e específicos para o estágio.2,3 Esses even-
tos preparam as células germinativas para a fertilização; assim, 
constituem processos regulatórios essenciais da formação das 
células germinativas e da transição célula germinativa-embrião. 
A unidade básica da cromatina, o nucleossomo, se compõe de 
duas moléculas de proteínas histonas, ou seja, H2A, H2B, H3 e 
H4 (histonas core). Essas moléculas formam um octâmero que 
interage com até 146 pares de bases de DNA para formar um 
núcleo do nucleossomo.4 Os nucleossomos adjacentes são co-
nectados por histonas da classe linker (i. e., ligadora) H1. Cada 
classe de proteínas histonas, exceto H4, inclui vários subtipos 
que diferem, em graus variáveis, em sua sequência de aminoáci-
dos codificada por diferentes genes.

As células germinativas possuem um conjunto notavelmente 
diversificado de variantes da histona, que são altamente abun-
dantes e muito importantes para a organização da cromatina. 
Algumas histonas específicas do testículo no camundongo e no 
rato já foram investigadas a fundo,2,3,5 mas este estudo foi rea-
lizado com o objetivo de proporcionar uma visão sistemática da 
expressão dos genes de histona. Neste estudo, o perfil de expres-
são dos genes da histona testicular em humanos e camundongos 
foi estudado mediante a realização de uma pesquisa bioinformá-

tica sistemática para histonas que pudessem estar envolvidas na 
espermatogênese dos mamíferos. Pesquisamos bancos de genes; 
a literatura relevante foi revisada, para a seleção de 18 genes de 
histona murina de interesse para o estudo proposto. Utilizamos 
um procedimento de transcrição reversa-reação em cadeia de 
polimerase (RT-PCR) para analisar o perfil de expressão para 
esses genes em diferentes órgãos e os padrões de expressão dos 
tecidos testiculares. O banco de dados publicado por Schultz 
et al.6 foi obtido com base em análises de microarray de DNA 
complementar, e o banco de dados de Wu et al.7 foi obtido 
por análises do System for Automated Geoscientific Analyses 
(SAGA) de tecidos de testículo de camundongo. Os genes do 
Testis Bank (http://medweb.uni-muenster.de/TestisBank/) e 
da biblioteca murina UniGene (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/
entrez) também foram pesquisados em busca de genes de his-
tona que têm expressão no testículo murino. Combinando os 
dados brutos desses quatro bancos de genes murinos, foram sele-
cionados 18 genes de histona testicular como genes-candidatos. 
H1c (Mm.193539), H1d (Mm.222733), H1f0 (Mm.24350), 
H2h2aa1 (Mm.261670), H2ae (Mm.261665), H2h2bb 
(Mm.5220), H2bb (Mm.249751), Ha2bg (Mm.261676) e H3d 
(Mm.15595) foram recuperados do banco de dados fornecido 
por Schultz et al.6 H2afy (Mm.283802), H2afz (Mm.117541), 
H4i (Mm.14775) e H4j (Mm.144300) foram recuperados do 
banco de dados fornecido por Wu et al.7 H2bp (Mm.264645) 
foi recuperado do Testis Bank. Com o uso da pesquisa em ban-
cos de genes e com a revisão da literatura, foram avaliados seus 
homólogos humanos: H1C (Hs.7644), H1D (Hs.136857), 
H1T (Hs.533293), H1F0 (Hs.226117), HILS1 (Hs.25934), 
H2H2AA (Hs.530461), H2AB (Hs.248174), H2AFY 
(Hs.420272), H2AFZ (Hs.119192), H2AFX (Hs.477879), 
H2BL (Hs.137594), H2BB (Hs.553494), H2BC (Hs.546314), 
H2BE (Hs.534369), H3.3A (Hs.533624), H3J (Hs.484990), 
H4B (Hs.143080) e H4I (Hs.248172).

O Human Total RNA Panel (Clontech, Palo Alto, CA) 
e diferentes órgãos de camundongos adultos (dia 80) foram 
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utilizados no estudo dos padrões de expressão de genes de his-
tona. RNA total foi extraído de diversos órgãos de camun-
dongo. Os camundongos c-kit knockout foram adquiridos do 
Jackson Laboratory (Bar Harbor, ME). O RNA celular total 
foi extraído das amostras de biópsia com uso do RNeasy Mini 
Kit (Qiagen, Venlo, Holanda). RT-PCR semiquantitativo 
foi realizado para que estudássemos a quantidade transcrita 
de genes de histona no tecido testicular deficiente em células 
germinativas. As condições da reação em cadeia de polimerase 
e a detecção do produto foram realizadas conforme procedi-
mento descrito em nossa publicação prévia.8 Conjuntos de 
primers foram planejados com o uso do programa Primer 3.9 
Utilizamos RT-PCR na análise de cérebro, fígado, estôma-
go e rim murinos, e também de testículo e ovário humanos 
e murinos. Todas as 18 histonas estão expressas no testículo 
murino. H1t, Hils1 e H2bp murinos têm expressão específica 
para testículo, enquanto H1d, H2A.X e H3d estão expressas 
em todos os órgãos, exceto ovário (Fig. 1A). Dos genes huma-
nos, HILS1 tem expressão específica para testículo, enquanto 
H1T e H2H2AA são expressos especificamente no testículo 
e no ovário. Outros genes têm expressão constante em todos 
os órgãos examinados (Fig. 1A). Esses achados concordam 
com os resultados de estudos previamente publicados na lite-

ratura sobre histonas específicas para testículo.10,11 Utilizamos 
RT-PCR semiquantitativo para validar as diferentes expressões 
dos genes de histona murina em tecidos testiculares normais e 
deficientes em células germinativas. H1c, H1d, H1t, Hils1 e 
H2bp estão sub-regulados em tecido testicular deficiente em 
células germinativas (Fig. 1B), e H1t, Hils1 e H2bp exibem 
padrão de expressão testicular enriquecido, de acordo com os 
padrões de expressão para órgãos.

Quase todas as histonas identificadas neste estudo, exceto H1t, 
Hils1, H2bp, H1d, H2A.X e H3d murinas e H1T, H2H2AA e 
HILS1 humanas, estão expressas abundantemente em outros te-
cidos diferentes do testículo. Essa observação implica que tanto 
histonas ubiquamente expressas como histonas específicas para 
testículo podem estar envolvidas na organização do DNA na 
cromatina ou nas vias regulatórias das células germinativas do 
macho. O nível de expressão da histona 2B (TSH2B) específica 
para a linhagem germinativa de espermatozoides no testículo 
está correlacionado com a qualidade de compactação da croma-
tina dos espermatozoides.12 Foi identificado, também, um novo 
gene de histona humano com expressão testicular enriquecida 
(H2H2AA). Diferentes histonas podem contribuir para arqui-
teturas distintas dos nucleossomos, e essa observação ajudará na 
exploração e descoberta de novos mecanismos para regulação da 

FIGURA 1
Análise da expressão de genes da histona por transcrição reversa-reação em cadeia de polimerase em diferentes órgãos murinos e huma-
nos (A) e em tecido testicular murino (WBB6F 1/J-KitW/KitW-vt) deficiente em células germinativas (B).(A) Os padrões de expressão dos 
ortólogos humanos (à direita) foram comparáveis com os padrões dos genes murinos (à esquerda). C = cérebro; Fi = fígado; Pu = pulmão; 
R = rim; Te = testículo; Ov = ovários; Est = estômago. (B) À esquerda: Gel-eletroforese de produtos de PCR para amostras testiculares 
de espermatogênese normal. À direita: Gel-eletroforese de produtos de PCR para amostras testiculares de pacientes com tecido testicular 
deficiente em células germinativas. Um gene housekeeping (GAPDH) foi utilizado como controle.

Teng. Correspondence. Fertil Steril 2009.
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transcrição, replicação, ou recombinação gênica. Este estudo se 
deteve em histonas que são expressas diferencialmente no nível 
do RNA mensageiro, mas não na modificação pós-translacional 
de histonas específicas. Mas as funções biológicas exatas dessas 
histonas ainda permanecem, em grande parte, obscuras. Mes-
mo com essas limitações, nossos dados proporcionam uma vi-
são geral da expressão temporal de histonas durante a esperma-
togênese dos mamíferos.
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CORRESPONDÊNCIA

Diferentes fenótipos da síndrome dos ovários policísticos 
pelos critérios de Rotterdam são diferentemente 
esteroidogênicos, mas exibem similar resistência à insulina
Yong Wang, Ph.D.,a,b JunWei Qu, M.D.,a,b XiaoKe Wu, M.D., Ph.D.,b LiHui Hou, M.D.b, 
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aMedical School,Nanjing University, Nanjing, República Popular da China; bDepartment of Obstetrics and Gynecology, First 
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and Gynecology, Turku University Central Hospital, Turku, Finlândia; dInstitute of Basic Research in Clinical Medicine, China 
Academy of Chinese Medical Science, Pequim, República Popular da China.

Na medicina tradicional chinesa, a síndrome dos ovários policísticos (SOP) é considerada um transtorno da anovulação 
relacionado com a resistência ovariana à insulina. Os três fenótipos de SOP, conforme os critérios de Rotterdam, 
são diferentemente esteroidogênicos, mas similarmente resistentes à insulina, o que sugere envolvimento parecido da 
resistência à insulina/hiperinsulinemia em diferentes compartimentos do ovário com SOP, ou seja, hiperatividade das 
células da teca e/ou da granulosa.(Fertil Steril ® 2009; ©2009 American Society for Reproductive Medicine.)

A síndrome dos ovários policísticos (SOP) é um transtorno 
que afeta aproximadamente 5% a 10% das mulheres em idade 
fértil, e que se caracteriza por ciclos irregulares, infertilidade e 
excesso de andrógenos.1-3 Quase todos os clínicos têm conhe-
cimento do amplo espectro de fenótipos da SOP. Mas o que 
permanece ainda objeto de grande controvérsia são os crité-
rios diagnósticos apropriados. Tanto o workshop de consenso 
Rotterdam 20034 como a Androgen Excess Society (Sociedade 
para o Excesso de Andrógenos)5 concluíram que SOP é uma 
síndrome da disfunção ovariana com três aspectos centrais: 
[1] hiperandrogenismo, [2] anovulação e [3] morfologia de 
ovários policísticos (OPC). Mas esses eventos diferem quan-
to aos critérios diagnósticos para SOP. Os novos critérios de 
Rotterdam exigem dois dos três aspectos centrais, enquanto 
os critérios da Androgen Excess Society consideram o hiperan-
drogenismo necessário para diagnóstico, juntamente com a 
anovulação ou a morfologia de OPC.

Irregularidade do ciclo e infertilidade causada por anovula-
ção, condição conhecida como transtorno de TianGui (TTG) 
na medicina tradicional chinesa, constitui a principal – e fre-
quentemente a única – razão para que pacientes com SOP 
procurem ajuda médica na China continental.6 Há muito 
tempo a medicina chinesa vem enfatizando que a anovulação 
é parte fundamental da SOP, um conceito que diverge das 
opiniões norte-americana e europeia, que dão maior impor-
tância ao hiperandrogenismo ou à evidência sonográfica de 
OPC.4-6 Resistência à insulina não está incluída nos atuais cri-
térios diagnósticos de SOP, mas é uma característica impor-
tante da síndrome. A resistência à insulina surge em mulheres 
com SOP, tanto obesas como não obesas, e sua prevalência 
excede 50% a 70%; alguns clínicos chegam mesmo a consi-
derar que todas as mulheres com SOP exibem resistência à 
insulina e hiperinsulinemia compensatória.7 Assim, projeta-
mos este estudo com o intuito de explorar o metabolismo da 
glicose e a esteroidogênese entre mulheres anovuladoras com 
os diferentes fenótipos de SOP, em conformidade com os cri-
térios de Rotterdam. Essas diferenças podem ajudar na análise 
das implicações biológicas dos critérios de Rotterdam, com 
enfoque na ênfase dada pela medicina chinesa tradicional na 
anovulação como característica principal da SOP.

Recrutamos 60 mulheres, que foram divididas em quatro 
grupos, conforme as três características típicas dos critérios 
de Rotterdam: [1] anovulação crônica, [2] características bio-
químicas do hiperandrogenismo e [3] morfologia de ovário 
policístico. O grupo 1 foi constituído por 21 mulheres com 
todas as características de 1, 2 e 3; o grupo 2 foi representado 
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por 14 mulheres apenas com 1 e 2; o grupo 3 foi constituído por 
17 mulheres apenas com 1 e 3; e o grupo 4 serviu como con-
trole, sendo formado por oito voluntárias que não exibiam 
qualquer desses critérios. As mulheres nos quatro grupos esta-
vam compatibilizadas para idade (< 35 anos), índice de massa 
corporal e índice cintura/quadril. Todas as mulheres passa-
ram pelos dois testes seguintes: teste de tolerância à glicose 
oral (TTGO) de 3 horas com 75 g, como foi feito em nosso 
trabalho precedente8 e teste de estimulação ovariana (TEO) 
durante a fase folicular inicial do ciclo espontâneo ou indu-
zido pela progesterona. TEO foi realizado com administra-
ção de uma injeção IM de gonadotropina coriônica humana 
(hCG, 150 UI; Libao, Zhuhai, China) em um dia diferente 
da realização do TTGO. Foram coletadas amostras de sangue 
de todas as pacientes imediatamente antes da injeção (basal, 
0 hora) e 3, 8, 12, 18 e 24 horas depois de TEO. As concen-
trações de glicose e de todos os hormônios pertinentes foram 
analisadas conforme artigos já publicados na literatura.8,9 Para 
avaliar o estado funcional das enzimas ovarianas atuantes na 
esteroidogênese, utilizamos índices produto/precursor dos ní-
veis absolutos em pontos de tempo, antes e depois de TEO, 
conforme o apropriado.9,10 Utilizamos também os índices do 
incremento final de produto dos valores basais versus precur-
sores basais, com o objetivo de avaliar a atividade funcional 
dessas enzimas.9,10 Os métodos para as diversas comparações 
foram análise de variância (ANOVA) e análise de covariância 
(ANCOVA), para que fossem identificadas diferenças entre 
grupos; quando necessário, utilizamos a correção de Bonfer-
roni. Para as medidas que não apresentavam distribuição nor-
mal, efetuou-se a transformação logarítmica dos dados.

Em geral, houve níveis comparáveis de hormônio luteini-
zante, hormônio folículo-estimulante (FSH) e hormônio lu-
teinizante/FSH em pacientes entre os grupos 1 e 2 ou entre 
os grupos 3 e 4. Pelo nosso modelo, os grupos 1 e 2 diferiam 
dos grupos 3 e 4 em níveis de testosterona basal (2,09 ± 0,14 
e 2,09 ± 0,12 vs. 1,22 ± 0,13, 0,73 ± 0,14 nmol/L) e globuli-
na transportadora do hormônio sexual SHBG (31,90 ± 4,65 
e 45,20 ± 5,68 vs. 67,10 ± 7,20 e 61,90 ± 13,50 nmol/L), 
resultando em um índice de andrógenos livres significativa-
mente mais alto (10,76 ± 1,57 e 6,44 ± 0,70 vs. 3,52 ± 0,62 e 
1,58 ± 0,48). Os níveis de glicose, proteína C e glucagon em 
todos os pontos de tempo durante TTGO não foram diferen-
tes entre os quatro grupos. Da mesma forma que nas respos-
tas da insulina pós-carga de glicose, os grupos 1, 2 e 3 foram 
comparáveis, exibindo maior elevação do que o grupo 4, com 
significância estatística no ponto de três horas entre os grupos 
3 e 4 e resultando em índices de insulina/glicose mais baixos 
no mesmo ponto de tempo no grupo 4 versus os outros três 
grupos de SOP.

Conforme mostra a Figura 1, durante TEO, a esteroidogê-
nese de progesterona, 17-hidroxiprogesterona, androstenediona, 
testosterona e estradiol (E2) nos grupos 3 e 2 foi geralmente inter-
mediária entre os grupos 1 e 4; em alguns pontos, as mulheres no 
grupo 2 exibiram padrões igualmente androgênicos versus grupo 
1 para as respostas de 17-hidroxiprogesterona, androstenediona e 

testosterona, mas uma resposta igualmente estrogênica versus gru-
po 3; os três grupos anovulatórios com SOP demonstraram uma 
resposta de E2 uma a duas vezes maior versus grupo 4 (controle). 
Os estados funcionais/atividades de 17-hidroxilase e 17,20 liase 
tiveram o seguinte ordenamento: grupo 1 > grupo 2 > grupo 3 > 
grupo 4, com diferenças estatisticamente significativas em alguns 
pontos de tempo entre os quatro grupos.

Inesperadamente, constatamos que os estados da aromatase 
durante TEO, sugeridos pelos níveis de E2/testosterona nos res-
pectivos pontos de tempo, estavam cerca de uma vez mais altos 
no grupo 3 versus os outros três grupos, na maioria dos pontos 
de tempo. Por outro lado, ocorreu aumento das atividades das 
enzimas estrogênicas em resposta a TEO em todos os três gru-
pos com SOP versus grupo 4. É curioso que, ao examinarmos 
correlações dos metabolismos dos carboidratos e esteroides por 
análise de regressão linear, observamos correlação positiva (esta-
tisticamente significativa) entre a área sob a curva da resposta à 
insulina a TTGO e o aumento total de E2 durante TEO nas 
mulheres dos três grupos com SOP considerados em conjunto 
(r = 0,50, P < 0,05).

A síndrome dos ovários policísticos é a principal causa de 
infertilidade anovulatória, distúrbios menstruais e hirsutismo. 
Atualmente, são duas as definições de SOP em uso internacio-
nal: os critérios do U.S. National Institutes of Health 199011 e 
os critérios de Rotterdam 2003.4 Conforme definição da me-
dicina chinesa tradicional, SOP vem sendo considerada trans-
torno da anovulação desde a Dinastia Yuan (1281 D.C.).6 
Durante as últimas duas décadas, mesmo com a disponibi-
lidade da sonografia e das determinações hormonais em cen-
tros regionais, os critérios práticos para diagnóstico na China 
continental consistem de anovulação clínica, juntamente com 
evidência de OPC e/ou hiperandrogenismo. Obviamente, esse 
critério orientado para ovulação é consistente com o conheci-
mento da fisiologia ovariana que controla o ciclo menstrual e 
a reprodução, além do atual reconhecimento das diferenças 
étnicas nas características clínicas de SOP existentes entre a 
China e as sociedades ocidentais.12

Embora haja pouca diferença nas características das células 
da teca entre folículos obtidos de mulheres ovulatórias versus 
folículos de mulheres anovuladoras com ovários policísticos, há 
diferenças importantes dependendo do status ovulatório na este-
roidogênese das células da granulosa.13 Células da granulosa cul-
tivadas a partir de folículos derivados de mulheres anovuladoras 
com SOP exibem respostas seis a dez vezes maiores ao FSH em 
termos de produção de E2, em comparação com as células da 
granulosa derivadas de um espectro similar de folículos de mulhe-
res com ovários policísticos e ciclos regulares.14 Assim, acredita-se 
que a anovulação em mulheres com SOP seja resultante de uma 
reatividade intrinsecamente mais elevada de E2 no ovário, mas 
com interrupção do crescimento de folículos antrais devido à 
sub-regulação dos níveis de FSH por níveis mais altos de E2.

6,13

Embora não tenhamos encontrado níveis de FSH francamen-
te diferentes nos quatro grupos, os três grupos anovulatórios com 
SOP demonstraram resposta estrogênica a TEO uma a duas vezes 
maior versus grupo-controle, de maneira análoga ao resultado de 
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um estudo já publicado.15 Além disso, detectamos mecanismos 
diferentes subjacentes aos perfis de resposta superativa de E2 nos 
três grupos anovulatórios com SOP: o grupo 2 produziu o dobro 
de E2 por causa da maior disponibilidade de andrógenos precur-
sores provenientes da camada da teca, e o grupo 3 produziu mais 
E2 por causa do impulso mais intensivo decorrente da atividade 
da enzima aromatase oriunda da camada da granulosa; o grupo 
1 exibiu ambas as características dos dois compartimentos, resul-
tando em um nível de E2 praticamente três vezes maior que o 
observado no grupo 4 de controle (ovulatório). Essas diferenças 
esclarecem as implicações biológicas das células da teca e/ou da 
granulosa nos critérios de Rotterdam, com enfoque na anovu-
lação, como ocorre no conceito da medicina chinesa tradicional 
para SOP. 

Em nosso experimento, a atividade evidentemente mais 
alta dos grupos 1 e 2 nas células da teca demonstra seu perfil 
superativo comum de produção de andrógenos e simultâneo 
potencial de E2 aromatizado, mas o grau de superatividade 
da teca no grupo 2 foi mais baixo do que no grupo 1 com o 
diagnóstico de SOP anovulatória. Por outro lado, a resposta 
androgênica comparável de pacientes nos grupos 3 e 4 sugere 
funcionalidade normal da teca, ocorrendo apenas leve desre-
gulação na atividade da enzima 17,20 liase, mas funcionalida-
de diferente da granulosa.

Devido ao aumento da produção de andrógenos tanto em 
condições ovulatórias como não ovulatórias nas mulheres, é 
improvável que o hiperandrogenismo seja a principal causa 
da anovulação, a menos que o estrógeno resultante fique sufi-
cientemente elevado para promover sub-regulação do nível de 
FSH hipofisário, abaixo do limiar para a dominância folicu-
lar/ovulação subsequentes.13,16

A síndrome dos ovários policísticos afeta tanto a reprodução 
como a homeostase da energia. Conforme ficou demonstrado 
em nosso estudo, em geral os três grupos de pacientes anovu-
latórias com SOP exibiram tolerância normal à glicose duran-
te TTGO, mas com hiperinsulinemia comparável e, portanto, 
com resistência à insulina, apesar de suas diferentes esteroido-
gêneses. Essa contribuição da resistência à insulina à hipera-
tividade ovariana e à anovulação em nosso estudo concorda 
com o conceito da medicina chinesa tradicional, no sentido de 
que SOP é o transtorno de um ovário “resistente à insulina”, 
ou seja, “Bao Gong afetado por humores (BGAH)’’.6,17–19 A 
aplicação de agentes sensibilizadores da insulina em pacien-
tes com SOP resulta em melhora na resistência à insulina e 
também na ovulação.20,21 Além disso, confirmou-se o efeito 
benéfico da metformina na esteroidogênese em casos de SOP 
ocorrendo diretamente no interior do ovário, conforme reve-
lam experimentos in vitro com culturas de células da granulo-
sa/da teça.22–25 Portanto, a resistência à insulina desempenha 
papel causal na superatividade dos compartimentos da teca e 
da granulosa no ovário com SOP.

Em nosso estudo, a diferença nos fenótipos ovarianos – 
contrastando com os critérios de Rotterdam – pode ser expli-
cada de maneira razoável pelo envolvimento (ou inexistência 
de envolvimento) de uma resistência similar à insulina/hipe-

FIGURA 1

Respostas durante o teste de estimulação ovariana: (A) progeste-
rona, (B) 17-hidroxiprogesterona, (C) androstenediona, (D) testos-
terona e (E) estradiol. Sessenta participantes foram divididas em 
quatro grupos, com ou sem as três características típicas dos crité-
rios de Rotterdam: [1] anovulação crônica, [2] hiperandrogenismo 
bioquímico e [3] ovários policísticos. O grupo 1 (n = 21) atendeu 
aos critérios 1, 2 e 3. O grupo 2 (n = 14) atendeu aos critérios 1 e 
2. O grupo 3 (n = 17) atendeu aos critérios 1 e 3. O grupo 4 (n = 8), 
de controle, não exibia critério algum para SOP. aP < 0,05 versus 
grupo 3. bP < 0,05 versus grupos 2, 3 e 4. cP < 0,05 versus grupos 
3 e 4. dP < 0,05 versus grupo 4. eP < 0,05 versus grupos 1 e 2. 
fP < 0,05 versus grupos 1, 2 e 3. gP < 0,05 versus grupos 1 e 3. 
hP < 0,05 versus grupo 2.

Wang. Correspondence, Fertil Steril 2009.
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rinsulinemia em diferentes compartimentos do ovário com 
SOP que apresentam teca e/ou granulosa hiperativa, e esses 
dois compartimentos são considerados o principal alvo da 
hiperinsulinemia. Devemos considerar a limitação em nosso 
estudo-piloto representada pelo pequeno número de pacien-
tes; assim, devemos nos cercar de cautela na interpretação de 
seus achados, por conta do uso de índices de esteroides na 
estimativa das reais atividades enzimáticas in vivo.
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CORRESPONDÊNCIA

Erros na segregação mitótica no início da ovogênese e na 
primeira divisão meiótica em oócitos de mulheres doadoras: 
análises de hibridização genômica comparativa em oócitos 
em metáfase II e em seu primeiro corpúsculo polar
Albert Obradors, Ph.D.,a Mariona Rius, M.Sc.,a Juliana Cuzzi, Ph.D.,b Gemma Daina, M.Sc.,a 
Cristina Gutierrez-Mateo, Ph.D.,a Aïda Pujol, Ph.D.,c Fernando Marina, Ph.D.,d 
Carmen Márquez, Ph.D.,e Jordi Benet, Ph.D.a e Joaquima Navarro, Ph.D.a
aUnitat de Biologia Cellular i Genètica Mèdica, Facultat de Medicina, Universitat Autònoma de Barcelona, Bellaterra, Espanha
bDepartamento de Genética, Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, Bolsa do Conselho Nacional de Desenvolvimento 
Científi co e Tecnológico, Universidade de São Paulo, Brasil; c Clínica EUGIN, Barcelona, Espanha; dInstituto de Reproducción 
CEFER, Barcelona, Espanha; e eReproducción Asistida, Hospital Materno Infantil Valle d’Hebron, Barcelona, Espanha

O objetivo deste trabalho é analisar, utilizando a técnica de hibridização genômica comparativa, as frequências e os 
mecanismos envolvidos na produção de eventos de aneuploidia em oócitos doadores. Os resultados revelaram que 32,1% 
deles eram aneuploides, com 51,7% originários de erros da primeira divisão meiótica e 48,3% decorrentes da presença 
de ovogônia aneuploide. (Fertil Steril ® 2009; ©2009 American Society for Reproductive Medicine.)
Palavras-chave: Aneuploidia dos oócitos, HGC, ovogônia aneuploide, doadora para FIV.

Aneuploidia é uma das causas principais subjacentes às baixas 
taxas de gestação em mulheres.1 Anormalidades cromossô-
micas são encontradas tanto em embriões no estágio inicial 
da clivagem como em fetos espontaneamente abortados no 
primeiro trimestre.2,3 A maior parte dos casos de aneuploidia 
se deve a erros na primeira divisão meiótica na mulher;4,5 as-
sim, o estudo citogenético de oócitos pode revelar-se provei-
toso. Para descrever a taxa de aneuploidia em oócitos, diversos 
grupos analisaram o primeiro corpúsculo polar (CPI) e seu 
oócito no estágio de metáfase II (MII) correspondente. Em 
sua maioria, os estudos foram realizados com o uso de oócitos 
descartados, geralmente oócitos imaturos MI, de pacientes de 
FIV que haviam sido maturados in vitro (MIV), até chegarem 
ao estágio MII. Diferentes investigadores descrevem taxa de 

aneuploidia em torno de 50%, analisando oócitos MIV-MII 
de pacientes de FIV com média de idade de 40 anos.6–11 A 
taxa de aneuploidia consideravelmente alta detectada nessa 
população de pacientes está de acordo com suas baixas ex-
pectativas de gestação; além disso, também se deve levar em 
consideração que essas são pacientes que estão participando de 
um programa de FIV e, na maioria dos casos, têm indicação 
de idade materna avançada.

Em contraste, espera-se que oócitos de mulheres jovens sem 
história clínica de problemas de fertilidade tenham baixa taxa de 
aneuploidia e, portanto, taxa de gestação elevada. Tendo em vista 
a dificuldade de avaliar a taxa de aneuploidia em oócitos de mu-
lheres jovens no grupo-controle, utilizamos em nossa proposição 
oócitos doados descartados. Uma vez que oócitos doados são 
muito apreciados em clínicas de FIV, geralmente os oócitos ima-
turos, que, na maioria das vezes, são descartados para uso clínico 
por necessitarem passar por um processo de MIV, são disponibi-
lizados para pesquisas. Diversos grupos, depois de analisar esses 
oócitos doados tratados com MIV, obtiveram taxas de aneuploi-
dia que variavam entre 5% e 23%, dependendo do estudo,7,11,12 
mas que, em qualquer caso (como era de se esperar), são mais 
baixas do que aquelas observadas com oócitos MIV de pacientes 
tratadas com FIV.

Outros estudos utilizaram oócitos doados no estágio MII 
depois de punção folicular (i. e., a fresco), cuja obtenção exibe 
grau de dificuldade muito maior nos centros de FIV. Nes-
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ses estudos, a taxa de aneuploidia obtida foi inesperadamente 
alta, entre 29% e 65%, considerando a origem desses oócitos 
e comparativamente com as taxas mais baixas observadas em 
oócitos MIV doados.13–15

O objetivo deste estudo é realizar um exame completo da 
aneuploidia de oócitos frescos e MIV nas duas células do dou-
blet (oócito MII e seu CPI) por hibridização genômica com-
parativa (HGC), como contribuição para mais dados nesse 
campo, visto que HGC também se revelou instrumento útil 
para análise citogenética de célula isolada em publicações mui-
to diferentes.6–8,16–20

Obtivemos um total de 84 oócitos de 53 doadoras de óvulos 
tratadas com FIV com média de idade de 26,1 anos, mediante o 
uso de um protocolo de estimulação por antagonista já descrito 
na literatura.21 No dia da punção folicular, os oócitos recupera-
dos foram classificados em dois grupos, de acordo com seu está-
gio meiótico. Vinte e oito dos oócitos estavam no estágio MII, 
exibindo CPI visível, tendo sido categorizados como oócitos MII 
frescos. Os 56 oócitos remanescentes foram caracterizados como 
oócitos MIV. Todos eram provenientes do estágio MI ou de ve-
sícula germinativa. Para todos esses oócitos, depois da sua ma-
nutenção em meio FIV (IVF, Vitrolife; Gotemburgo, Suécia), a 
37ºC durante aproximadamente 20 horas, ocorreu extrusão do 
CPI. Os 28 oócitos frescos foram doados por 19 doadoras com 
média de idade de 26,7 anos; os 56 oócitos MIV foram doados 
por 35 doadoras com média de idade de 24,2 anos.

As doadoras assinaram autorização no centro de FIV para 
que fosse permitida a doação dos oócitos rejeitados com a fi-
nalidade de estudos de pesquisa básica. As amostras foram ob-
tidas na Clínica EUGIN, Instituto de Reproducción CEFER 
e Centro de FIV do Hospital Valle d’Hebróon, instituições 
situadas em Barcelona, Espanha.

A HGC do doublet CPI e MII foi processada conforme 
descrição na literatura.7,8 Os cromossomos que, com mais fre-
quência, são adquiridos ou perdidos artificialmente (i. e., cro-
mossomos 17, 19 e 22) foram descartados da análise sempre 
que tivessem sido simultaneamente adquiridos ou perdidos na 
mesma célula; caso contrário, foram considerados aneuploi-
dias reais.8 Em nossas mãos, a diferenciação entre ganho ou 
perda de cromossomo ou cromátide pelo método de HGC é 
duvidosa, porque depois de analisar CPIs por HGC e de anali-
sar seu correspondente MII por hibridização in situ com fluo-
rescência (FISH), alguns perfis de perda ou ganho por HGC 
nos CPIs foram indiferenciadamente equivalentes às perdas 
ou aos ganhos de cromossomo ou cromátide nos MIIs.7

ESTUDO ABRANGENTE DA ANEUPLOIDIA DE 
DOUBLETS DE CPI E MII
Efetuamos estudos citogenéticos conclusivos e informativos de 
todos os perfis de HGC para um total de 84 doublets obtidos, 
o que resultou em uma taxa de eficiência de HGC de 100%. 
Cinquenta e sete dos 84 doublets apresentaram perfis euploides 
(MII: 23, X; e CPI: 23, X); portanto, a taxa de euploidia foi 
67,9%. Os outros 27 doublets analisados foram aneuploidias; 
assim, a taxa global de aneuploidia foi 32,1% (Fig. 1A).

Houve diferença (sem significância estatística) na incidência 
de aneuploidia observada nos oócitos frescos e MIV analisados 
(17,85%, 5 em 28; e 39,2%, 22 de 56, respectivamente).

Em resultados já publicados sobre a incidência de aneuploi-
dia em oócitos frescos doados, a taxa de aneuploidia variou de 
29% dos oócitos aneuploides utilizando a abordagem SKY14 
até 56%13 ou 65%15 utilizando a abordagem com HGC. 
Nosso valor de 17,85% é consideravelmente mais baixo que 
esses achados, mesmo levando-se em conta os estudos em que 
HGC também foi utilizada. O uso de amplificação por deslo-
camentos múltiplos em vez da técnica de Degenerate Oligonu-
cleotide-Primed-reação em cadeia de polimerase (DOP-PCR) 
nesses estudos pode ter introduzido alguma distorção nos es-
tudos, conforme foi sugerido em outro artigo.12

Com referência à incidência de aneuploidia em oócitos 
MIV doados, as taxas de aneuploidia previamente publica-
das variam de 7,8% dos oócitos aneuploides11 utilizando 
R-banding, ou de 4,54%12 até 23% de oócitos aneuploi-
des8 com a adição da HGC. A incidência de oócitos MIV 
aneuploides descrita em nossa amostra é muito mais alta, 
39,3% (22 em 56 oócitos MIV). Essa variação pode ser ex-
plicada por diferenças intrínsecas existentes entre os grupos 
de doadoras, tamanho da amostra analisada, procedimento 
de MIV utilizado e consequências dos diferentes critérios 
de análise utilizados pelo grupo de pesquisa, com uso de 
diferentes softwares de HGC (Cytovision, Milton, NH; 
Metasystem Altlussheim, Alemanha; or Vysis, Downers 
Grove, IL).

ORIGEM DAS ANEUPLOIDIAS ENCONTRADAS 
NOS OÓCITOS
No total, 17,8% dos oócitos (15 em 84) tiveram eventos 
aneuploides complementares, isto é, ganho ou perda de um 
cromossomo em uma das células do doublet (MII ou CPI) 
e, para o mesmo cromossomo, um perfil de perda ou ganho 
complementar na outra célula do doublet (Fig. 1B). Por outro 
lado, 15,5% dos oócitos (13 em 84) exibiram aneuploidia não 
complementar, isto é, o perfil de aquisição ou perda na HGC 
para um cromossomo foi observado em uma das células do 
doublet (CPI ou MII), mas com nítida observação, na outra 
célula do doublet (MII ou CPI), de um perfil de HGC normal 
para o mesmo cromossomo.

No presente artigo, 20 (37,7%) em 53 doadoras produzi-
ram pelo menos um oócito aneuploide. Em oito das doadoras, 
as aneuploidias detectadas foram complementares, enquanto 
em mais oito doadoras as aneuploidias foram não comple-
mentares. Outras quatro doadoras geraram oócitos aneuploi-
des contendo as duas categorias de alterações. Portanto, a inci-
dência de doadoras que produziram oócitos aneuploides com 
complementaridade foi 22,6% (12 em 53), e a incidência de 
doadoras que produziram oócitos aneuploides não comple-
mentares também foi de 22,6% (12 em 53).

Os eventos aneuploides complementares observados de-
vem ser considerados como tendo origem em erros na pri-
meira divisão meiótica, uma consequência de não disjunção 
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FIGURA 1

(A) Resultado da HGC para os 27 aneuploides CPI-MII detectados. Estão descritos também: código dos oócitos, doadora, processo 
de maturação (F para “fresco” ou MIV), resultado citogenético e origem da aneuploidia. (B) Perfis de HGC do oócito F10 (CPI e MII) 
ilustrando os dois mecanismos de aneuploidia descritos neste estudo; um primeiro erro meiótico afetando o cromossomo 18 e ganho do 
cromossomo 16 no MII em decorrência da origem de uma ovogônia aneuploide para esse cromossomo. O cromossomo 17 é euploide 
em ambas as células.

Obradors. Correspondence. Fertil Steril 2009.
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de bivalentes/cromossomos homólogos, ou da pré-divisão de 
cromátides-irmãs produzida em uma ovogônia euploide.

Os eventos aneuploides não complementares apenas po-
dem ser compreendidos se o doublet tiver origem em uma ovo-
gônia aneuploide, que continha aneuploidias per se antes da 
primeira divisão meiótica. Assim, depois da primeira divisão 
meiótica, a aneuploidia presente na ovogônia fica incluída em 
uma das células (MII ou CPI), deixando a outra célula euploi-
de e, com isso, gerando uma aneuploidia não complementar. 
Por força, a ovogônia aneuploide mencionada teria de ser pro-
duzida durante o início da ovogênese, enquanto a doadora 
era ainda um feto. É mais provável que sua produção tenha 
ocorrido durante o estágio proliferativo da ovogênese, quando 
ocorrem várias divisões mitóticas consecutivas e, como conse-
quência de uma segregação mitótica anormal, foi produzida a 
ovogônia aneuploide correspondente.

Assim, observaram-se erros meióticos em 17,8% dos oó-
citos (15 em 84), enquanto erros mitóticos foram detectados 
em 15,5% dos oócitos (13 em 84). Dessa forma, a incidência 
de doadoras produzindo oócitos aneuploides por erros de se-
gregação no estágio mitótico inicial da ovogênese ou por erros 
no primeiro estágio meiótico foi, em ambos os casos, 22,6%. 
Mesmo com essa elevada frequência de alterações, todas as 
doadoras com mais de um oócito analisado tinham alguns oó-
citos euploides, exceto as doadoras TA e SA, que tiveram os 
dois oócitos analisados considerados aneuploides.

A presença de erros mitóticos durante a ovogênese foi ori-
ginalmente descrita depois da análise dos oócitos de uma pa-
ciente com quatro gestações prévias afetadas pela síndrome 
de Down.22 Outros estudos sobre oócitos de pacientes FIV 
com o uso de FISH detectaram erros decorrentes de ovogônias 
aneuploides, que afetam 33,3% (23), 20% (24), ou 25,7% 
(25) dos oócitos aneuploides.

Além disso, estudos que utilizaram HGC para análise de 
MII-CPI também detectaram 11,9%–20% de aneuploidias 
decorrentes de erros mitóticos;7,8 outro estudo com HGC 
concluiu que 22,2% dos oócitos aneuploides tiveram origem 
em ovogônias aneuploides.16

Até onde sabemos, esse tipo de aneuploidia jamais foi des-
crito anteriormente em oócitos doados. É provável que isso 
se deva ao fato de que, em estudos previamente publicados, 
apenas uma das células do doublet do complemento cromos-
sômico total (oócitos MII, ou seu CPI) foi analisada e, em 
consequência, não foi possível diferenciar entre erros de segre-
gação meiótica ou mitótica.13–15

Nossos resultados sugerem que talvez tenha chegado a hora 
de perceber que a aneuploidia gonadal é muito mais frequente 
na população geral do que se esperava. A presença de ovo-
gônias aneuploides foi recentemente avaliada por Hulten et 
al., depois da análise de oito fetos euploides e da detecção, 
em todos, de uma incidência média de 0,54% (variação entre 
0,20% e 0,88%) de ovogônias com trissomia no 21 em células 
ovarianas, sugerindo que essa é uma situação normal em fetos 
femininos normais.26 O fato de que a incidência de erros mi-
tóticos observados em nosso grupo de doadoras (22,6%) ficou 

muito perto da incidência observada em artigos prévios que 
estudaram pacientes de diferentes grupos com o uso da HGC 
(11,9%–22,5%) corrobora essa sugestão.

Todos os 15 (100%) oócitos com aneuploidia complemen-
tar envolviam apenas um cromossomo, enquanto apenas 4 em 
13 (30,7%) oócitos com erros não complementares envolviam 
apenas um cromossomo. As incidências observadas tiveram 
diferença muito significativa (teste de Fisher, P < 0,0001). 
Esse fato sugere que os erros de segregação cromossômica po-
dem ser causados por diferentes tipos de erros, dependendo da 
origem. No início da fase proliferativa da ovogênese, os erros 
podem estar envolvidos nos mecanismos de chekpoint do ciclo 
celular, o que afetaria a segregação cromossômica total,27,28 
enquanto erros sinápticos entre cromossomos homólogos 
específicos, ou a redução do número de quiasmas por causa 
de uma taxa de recombinação baixa, poderiam afetar, subse-
quentemente, a segregação de bivalentes instáveis responsá-
veis pelas aneuploidias produzidas durante a primeira divisão 
meiótica.4,5,29

Essa taxa não desprezível de aneuploidia em doadoras pode 
explicar os diferentes resultados clínicos de receptoras compar-
tilhando óvulos doados,30,31 concordando, talvez, com os 57% 
de embriões aneuploides detectados de ciclos de oócitos doados 
utilizando FISH para oito cromossomos.32

Em conclusão, de acordo com os resultados obtidos no 
presente estudo, oócitos de mulheres jovens não estão livres 
de aneuploidias e, portanto, também podem ser beneficia-
dos com um protocolo Preimplantation Genetic Screening 
(PGS) abrangente, na forma de HGC, para que sejam evi-
tadas gestações aneuploides e também para aumentar a taxa 
de implantação.
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versidade dos autores.
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Comparação de resultados de injeção intracitoplasmática 
de espermatozoides convencionais e injeção 
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Este estudo teve como objetivo comparar os resultados da injeção intracitoplasmática de espermatozoides (ICSI) 
(espermatozoides selecionados pelo pesquisador) e ICSI modificada utilizando espermatozoides ligados à zona pelúcida 
(ZP). Mesmo contando com 39 casais em cada grupo, não houve significância estatística para fertilização, desenvolvimento 
dos embriões, implantação e taxas de gravidez clínica detectadas por batimento cardíaco fetal. Contudo, as taxas de 
implantação e de gravidez clínica mais altas obtidas com espermatozoides ligados à ZP servem de incentivo para uma 
avaliação mais aprofundada, com maior número de participantes, utilizando oócitos-irmãos para determinar se os 
espermatozoides ligados à ZP são biológica e funcionalmente superiores. (Fertil Steril ® 2009; ©2009 American Society 
for Reproductive Medicine.)
Palavras-chave: Injeção intracitoplasmática de espermatozoides, espermatozoides ligados à zona pelúcida, resultados de ICSI.

Desde 1992, com a introdução da injeção intracitoplasmática 
de espermatozoides (ICSI) nas clínicas de técnicas de reprodu-
ção assistida (TRA), a ICSI vem sendo rotineiramente utiliza-
da como procedimento de TRA para o tratamento de inferti-
lidade por fator masculino, incluindo casos em que a taxa de 
fertilização é baixa após a fertilização in vitro FIV convencio-
nal, sem causa aparente.1 Na FIV convencional, as funções dos 
espermatozoides são importantes e essenciais para a obtenção 
de uma fertilização normal – em particular, a capacidade dos 
espermatozoides de se ligar e penetrar na zona pelúcida (ZP) e 
de se fundir com o oolema.2 Em contraste, quase todas as fun-
ções dos espermatozoides não serão necessárias na fertilização 
utilizando ICSI, pois é selecionado um único espermatozoide 
móvel pelo pesquisador e injetado no citoplasma do oócito. 
Apesar do sucesso da ICSI no tratamento da infertilidade por 
fator masculino ao longo dos últimos 15 anos, ainda desco-
nhecemos se um espermatozoide subjetivamente selecionado 
pelo pesquisador em uma ICSI convencional tem qualidade 
similar à de um espermatozoide selecionado pela interação 
espermatozoide-oócito.

Durante os processos de fertilização in vivo ou pela técni-
ca de FIV convencional, os espermatozoides se ligam à ZP, 
passam pela reação acrossômica, penetram na ZP e, final-
mente, se fundem com o oolema.2 Em homens férteis, o eja-
culado médio contém 300-400 × 106 espermatozoides, dos 
quais aproximadamente 50% exibem motilidade progressi-
va; mas apenas 14%, em média, (faixa: 8%-25%) dos esper-
matozoides móveis são capazes de se ligar à ZP.3 Além disso, 
em média, 48% dos espermatozoides ligados à ZP fazem a 
reação acrossômica (induzida pela ZP), que é essencial para 
a penetração espermatozoide-ZP e fusão do espermatozoide 
ao oolema.2,4 Portanto, é muito pequeno o percentual (mé-
dia, < 7%) de espermatozoides móveis com capacidade de se 
ligar à ZP e penetrá-la – o que é essencial para a fertilização 
natural. Assim, a maioria dos espermatozoides móveis no 
ejaculado humano é incapaz de fertilizar, tanto in vivo como 
com a técnica FIV de rotina, por causa do limitado potencial 
para interação com a ZP.

Existe uma relação muito forte entre a morfologia normal 
do espermatozoide no meio de inseminação e o percentual de 
espermatozoides ligados à ZP.5-7 A ZP humana liga, de forma 
seletiva, espermatozoides com morfologia normal, particular-
mente com relação à forma e ao tamanho relativo da região do 
acrossoma.6-10 Espermatozoides morfologicamente anormais, 
como, por exemplo, espermatozoides de cabeça ovoide que 
não possuem acrossoma (causa rara de esterilidade masculina), 
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não são capazes de se ligar à ZP ou ao oolema dos oócitos 
humanos livres de ZP.11 Resultados do nosso estudo recém-
-publicado também indicam que a maioria dos espermato-
zoides ligados à ZP (média >90%) contêm DNA de cro-
matina nuclear normal, o que foi avaliado por fluorescência 
com Acridina Orange.12 No geral, essa evidência sugere que 
a ZP dos oócitos humanos têm capacidade de selecionar es-
permatozoides funcionalmente normais e, assim, o esperma-
tozoide ligado à ZP deve ter qualidade superior àqueles de 
uma população geral com motilidade, obtida por swim-up 
ou por gradiente de centrifugação. Neste artigo, relatamos 
um estudo-piloto comparativo do resultado da ICSI con-
vencional utilizando espermatozoides selecionados pelo pes-
quisador versus ICSI modificada utilizando espermatozoides 
ligados à ZP.

Este estudo foi aprovado pela Comissão de Pesquisas Clí-
nicas do Reproductive Services and Melbourne IVF. No total, 
foram estudados 78 casais inférteis em ciclo de tratamento 
com ICSI com pelo menos um oócito imaturo (GV) coleta-
do. Oócitos imaturos foram utilizados na preparação dos es-
permatozoides ligados à ZP, e os casais sem oócitos imaturos 
foram excluídos, para que não houvesse comprometimento no 
tratamento dos pacientes. Estudo previamente publicado de-
monstrou que não existe diferença significativa na morfologia 
normal e no DNA da cromatina nuclear de espermatozoides 
ligados à ZP entre oócitos maduros e imaturos.12 Trinta e 
nove casais foram tratados utilizando ICSI convencional com 
os espermatozoides selecionados pelo pesquisador (grupo-
controle) e 39 casais foram tratados por ICSI com esperma-
tozoides ligados à ZP (grupo em teste) preparado para uso de 
1 a 2 oócitos-irmãos imaturos (os detalhes do procedimento 
estão descritos a seguir). Os casais em ambos os grupos (teste e 
controle) foram compatibilizados para idade da mulher e para 
perfil seminal (critérios da Organização Mundial da Saúde)13 
do parceiro. Todos os dados dos resultados da ICSI foram 
coletados aproximadamente 12 meses após o término do tra-
tamento, sendo, então, analisados.

Espermatozoides móveis foram selecionados por gradien-
te de centrifugação (Pure-Sperm, Nidacon International AB, 
Molndal, Suécia) com duas camadas: 1 mL de PureSperm 
40% sobre 1 mL de PureSperm 80%. O sobrenadante de 
espermatozoides móveis preparado por PureSperm foi lava-
do uma vez com 3 mL de meio suplementado com albumi-
na sérica humana 0,4%. Os espermatozoides lavados foram, 
então, utilizados para ICSI, ou na preparação de espermato-
zoides ligados à ZP, de acordo com métodos nossos previa-
mente descritos.14,15 Em resumo, oócitos imaturos (um ou 
dois) foram incubados com 1–2 × 106 espermatozoides com 
mobilidade preparados por PureSperm em 0,5 ou 1 mL de 
meio durante 2 horas a 37ºC em CO2 5% em ar. Depois 
da incubação, os oócitos foram transferidos para meio fresco 
e lavados por aspirações repetidas com uma pipeta de vidro 
(diâmetro interno, aproximadamente 250 μm), para que fos-
sem desalojados espermatozoides não ligados ou contamina-

dos do meio de inseminação. Os oócitos com espermatozoides 
firmemente fixados à ZP foram transferidos para uma gota de 
meio de cultura de 50 μL coberta com óleo mineral. Todos os 
espermatozoides ligados à ZP foram removidos por aspirações 
repetidas dos oócitos por meio de uma pipeta de vidro fina 
(aproximadamente 120 μm). Depois de isolados, os esper-
matozoides móveis ligados à ZP foram utilizados para ICSI. 
O processo de remoção dos espermatozoides da superfície da 
ZP não teve efeitos adversos em sua motilidade, morfologia e 
DNA da cromatina nuclear.10,12

Os protocolos para estimulação ovariana, recuperação 
de oócitos e preparação dos oócitos para ICSI já foram 
descritos na literatura.15 A injeção intracitoplasmática de 
espermatozoides foi realizada com espermatozoides liga-
dos à ZP (grupo em teste) ou pela técnica convencional 
(espermatozoides selecionados pelo pesquisador – grupo-
controle) com uma suspensão de espermatozoides móveis 
preparada por PureSperm. Para ambos os grupos, foram 
injetados espermatozoides móveis e com morfologia de 
aspecto normal. Em seguida à injeção, os oócitos foram 
cultivados em Advantage Fertilisation Medium (meio de 
Quinn) durante 17 horas, antes que fossem transferidos 
para gotas individuais de 50 μL do mesmo meio de cultu-
ra sob óleo à temperatura de 37ºC em mini-incubadoras 
Minc (Cook, Brisbane, Queensland, Austrália) gaseificadas 
com mistura pré-tríplice de CO2 5%, O2 5% e N2 90%. 
Os dois meios foram suplementados com albumina sérica 
humana 0,4%. Todos os meios foram obtidos de SAGE-In 
vitro Fertilization (Trumbull, CT).

A fertilização foi avaliada 17 horas pós-ICSI. Fertilização 
normal foi definida pela presença de dois pronúcleos clara-
mente distintos. A qualidade dos embriões foi avaliada sob 
um microscópio invertido 42-48 horas pós-ICSI, sendo clas-
sificados de 1 a 5, com base no percentual de fragmentação, 
conforme se segue: grau 1 (< 5% de fragmentação citoplasmá-
tica), grau 2 (5%-15%), grau 3 (> 15%-30%), grau 4 (> 30%-
50%) e grau 5 (> 50% de fragmentação). Outras irregularida-
des também foram registradas, como, por exemplo, tamanho/
forma irregular das células e multinucleação dos blastômeros. 
Os embriões que receberam graus 1 a 3 foram considerados 
utilizáveis, e selecionados para transferência aqueles de mais 
alta qualidade.

A taxa de fertilização foi calculada com base no número 
total de oócitos fertilizados normalmente, dividido pelo nú-
mero total de oócitos maduros injetados. Transferências de 
embriões a fresco foram realizadas no dia 2 depois da ICSI. 
Transferimos um máximo de 2 (média, 1,3) embriões por ci-
clo de transferência de embriões (TE). As taxas de gravidez 
clínica foram calculadas como número de corações fetais de-
tectados, dividido pelo número total de TEs realizadas. Apli-
camos o teste do qui-quadrado para determinar a significância 
de diferenças nos resultados do tratamento entre ICSI com 
espermatozoides ligados à ZP versus espermatozoides conven-
cionalmente selecionados. 
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Os resultados do tratamento com ICSI estão resumidos na 
Tabela 1. Idade das mulheres e perfis do sêmen dos parceiros 
foram similares para os grupos-teste e de controle. No geral, 
não se observaram diferenças estatisticamente significantes 
em fertilização, qualidade do embrião, implantação e taxas de 
gravidez clínica entre pacientes tratadas com ICSI utilizando 
espermatozoides ligados à ZP e aquelas que receberam esper-
matozoides convencionalmente selecionados. Mas foi obti-
do maior número de gravidezes em pacientes que utilizaram 
espermatozoides ligados à ZP versus pacientes tratadas com es-
permatozoides convencionalmente selecionados. No cálculo 
ponderal para a detecção da mesma diferença significativa ao 
nível de 5% com uma potência de 80%, são necessários apro-
ximadamente 110 casais para cada grupo. Esses dados pre-
liminares indicam que espermatozoides convencionalmente 
selecionados (pelo pesquisador) para ICSI surtem resultados 
similares aos espermatozoides ligados a ZP selecionados por 
interação espermatozoides-oócito, em termos de produção 

de fertilização normal e desenvolvimento embrionário. Mas 
a implantação e a gravidez clínica podem ser beneficiadas 
com o uso de espermatozoides ligados à ZP, biologicamente 
selecionados por meio da interação espermatozoide-ZP. Há 
necessidade de estudos que recrutem grande número de vo-
luntários, com dois grupos, ou com um grupo em que metade 
dos oócitos-irmãos é injetada com espermatozoides ligados à 
ZP e a outra metade com espermatozoides convencionalmen-
te selecionados, para que se estabeleça uma conclusão final so-
bre a superioridade, ou não, da qualidade dos espermatozoides 
ligados à ZP com relação aos espermatozoides convencionais 
selecionados pelo pesquisador e utilizados na ICSI.

Agradecimentos: Os autores agradecem a Felix Nieto e aos 
pesquisadores no IVF Laboratories, Royal Women’s Hospi-
tal e do Melbourne IVF, por seu apoio técnico e ajuda neste 
projeto.

TABELA 1

Comparação dos resultados de ICSI utilizando espermatozoide ligado à ZP e espermatozoide selecionado por 
procedimento de rotina

Espermatozoide 
ligado à ZP

Espermatozoide selecionado 
por téc. de rotina

(grupo em teste) (grupo-controle)

Número e idade dos pacientes, perfil do sêmen (média e faixa)
 Nº de ciclos (pacientes)
 Idade da mulher (anos)
 Contagem de espermatozoides (106/mL)
 Motilidade (%)
 Morfologia normal dos espermatozoides (%)
Resultado da ICSI
 Nº de oócitos injetados
 Nº de oócitos fertilizados (%)
 Nº de embriões G1/G2 (%)
 Taxa de implantação (%, TE a fresco)
 Gravidez clínica (%, TE a fresco)

39
35 (20–43)
57 (3–218)
38 (4–82)
11 (1–37)

413
291/413 (70,5%)
128/276 (46,4%)

15/67 (22,4%)
15/36 (41,7%)

39
35 (26–44)
49 (1–127)
35 (4–69)
13 (0–52)

411
286/411 (69,6%)
143/267 (53,6%)

11/65 (16,9%)
11/38 (29%)

Gravidez clínica é aquela detectada pelo batimento cardíaco fetal; todos P > 0,05 para comparação de todos os resultados entre os dois grupos.
ICSI = injeção intracitoplasmática de espermatozoides; ZP = zona pelúcida.

Black. Correspondence. Fertil Steril 2009.
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CORRESPONDÊNCIA

A síndrome da hiperestimulação ovariana precoce 
pode ser completamente evitada pela estimulação com 
agonista do hormônio liberador de gonadotropina em 
ciclos de doadoras de oócitos de alto risco: estudo 
prospectivo de acompanhamento da fase lútea
Daniel Bodri, M.D., M.S.,a,b Juan José Guillén, M.D.,a Marta Trullenque, M.D.,a Katja Schwenn, 
M.D.,a Carolina Esteve, M.D.a e Oriol Coll, M.D., Ph.D.a
aClínica EUGIN; e bUniversitat Autonòma de Barcelona, Departament de Pediatria, Obstetrícia i Ginecologia i Medicina 
Preventiva, Barcelona, Espanha

Neste estudo prospectivo de acompanhamento de 102 doadoras de oócitos de alto risco em sua fase lútea, observamos 
a ausência completa da síndrome da hiperestimulação ovariana (sem sinais de hemoconcentração ou ascite) depois de as 
doadoras terem sido estimuladas com um agonista do hormônio liberador de gonadotropina (GnRH). Em razão do seu 
poderoso efeito preventivo, o protocolo com antagonista de GnRH, em combinação com a estimulação com agonista 
do GnRH, deve ser preferencialmente utilizado em doadoras de oócitos; juntamente com suporte lúteo efetivo ou 
criopreservação dos embriões, o protocolo também poderia ser aplicado às pacientes de fertilização in vitro de alto risco. 
(Fertil Steril ® 2009; ©2009 American Society for Reproductive Medicine.)
Palavras-chave: Antagonista de GnRH, estimulação com agonista de GnRH, SHO, doação de oócitos

Do início dos anos de 1990 até recentemente, vários estudos 
confirmaram que, depois da estimulação de mulheres com 
agonista do hormônio liberador de gonadotropina (GnRH), a 
incidência da síndrome de hiperestimulação ovariana (SHO) 
grave SHO de surgimento precoce fica significativamente re-
duzida, o que torna essa estratégia potencialmente válida para 
uso em pacientes de fertilização in vitro (FIV) de alto risco ou 
doadoras de oócitos. Dois estudos randomizados controlados 
com pacientes de FIV de alto risco1,2 confirmaram a ausência 
de SHO moderada/grave, e as taxas de implantação aparente-
mente não foram afetadas pelo uso de um suporte lúteo vigoro-
so. No contexto da doação de oócitos, a redução na incidência 
de SHO foi demonstrada tanto por estudos retrospectivos3,5 
como por ensaios clínicos randomizados.6,7 Nosso grupo foi 
responsável pela maior experiência4,7 já publicada com ciclos 
de doadoras de oócitos tratadas com agonista de GnRH. Essa 

estratégia contribuiu, em grande parte, para a segurança geral 
do nosso programa de doação de óvulos, que se baseia, pre-
dominantemente, no uso do protocolo de estimulação com 
antagonista de GnRH.8

Por outro lado, um pequeno número de estudos descre-
veu casos de SHO, embora a indução da maturação final dos 
oócitos tenha sido realizada com agonista de GnRH.9,10 Es-
ses casos ocorreram quase exclusivamente durante os ciclos 
de concepção, e isso significa que casos de surgimento tardio 
podem ser completamente evitados simplesmente pela com-
binação da estimulação com um agonista de GnRH com um 
programa efetivo de criopreservação embrionária. Em um es-
tudo de prova de conceito de 20 pacientes de FIV de alto 
risco, Griesinger et al.11 descreveram uma abordagem que se 
concentrava em taxas de gestações cumulativas e na incidência 
de SHO. Este estudo também apresentou dados sobre avalia-
ções de acompanhamento da fase lútea de pacientes de FIV es-
timuladas com agonista do GnRH, não tendo sido detectados 
sinais de SHO moderada/grave.

O grau exato de prevenção de SHO e da incidência de sin-
tomas mais leves ainda deverá ser avaliado em uma amostra 
maior de pacientes de alto risco. Assim, para coletar mais in-
formações sobre a segurança e os efeitos colaterais da estimu-
lação por agonista do GnRH, realizamos um estudo prospec-
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tivo que avaliou os sintomas clínicos e os sinais bioquímicos e 
ultrassonográficos de SHO em ciclos de doadoras de oócitos 
de alta resposta.

MATERIAIS E MÉTODOS
Nosso estudo observacional foi realizado entre abril e setem-
bro de 2008. Obteve-se a aprovação do comitê de ética em 
pesquisa, e as doadoras incluídas no estudo consentiram nas 
avaliações de acompanhamento. A estimulação com gonado-
tropina teve início a partir do dia 2 do ciclo menstrual com 
hormônio folículo-estimulante (FSH) recombinante ou gona-
dotropina menopáusica humana (hMG) purificada. O anta-
gonista de GnRH (Cetrotide, 0,25 mg/dia) foi introduzido 
de acordo com um protocolo flexível e de doses múltiplas. Em 
todos os casos de alto risco, a estimulação foi exclusivamente 
efetuada com 0,2 mg de triptorelina subcutânea, e hCG foi 
cuidadosamente evitada para indução da maturação final dos 
oócitos. Cointervenções preventivas (i. e., coasting, ou admi-
nistração de albumina intravenosa) não foram aplicadas de-
pois da estimulação com o agonista de GnRH.

Para a finalidade do nosso estudo, doadoras que estavam 
em maior risco de SHO tiveram consulta marcada 3 a 6 
dias depois da recuperação dos seus oócitos, para um úni-
co exame de acompanhamento. Cada paciente foi incluída 
apenas uma vez no estudo. Aumento do risco de SHO foi 
definido como ≥ 20 folículos ≥ 10 mm no último estudo 
ultrassonográfico e/ou nível final de E2 de ≥ 4.000 pg/mL 
e/ou ≥ 20 complexos cúmulo-oócito (CCOs) recuperados. 
Por ocasião da consulta, foram realizados exame físico e 
estudo ultrassonográfico transvaginal e abdominal por um 
médico, juntamente com a análise do sangue (hemograma, 
inclusive leucócitos e hematócrito, e provas da função he-
pática e renal). Classificamos SHO de acordo com os crité-

rios descritos por Navot et al.12 e Aboulghar e Mansour,13 
em que os sinais ultrassonográficos de SHO moderada fo-
ram definidos como crescimento ovariano (5-12 cm) e evi-
dência de ascite. A situação foi considerada “grave” quando 
SHO moderada estava acompanhada por hemoconcentra-
ção intensa (Hct > 45%), leucocitose e disfunção renal ou 
hepática. Definimos ascite como líquido livre na cavidade 
abdominal detectado por ultrassonografia abdominal, ou 
pela presença de líquido periovariano e periuterino percep-
tível, detectado por ultrassonografia transvaginal. A quan-
tidade de líquido livre no fundo de saco de Douglas foi 
medida conforme descrição de Álvarez et al.14 De acordo 
com suas observações, uma bolsa de líquido medindo, em 
média, 3,5 ± 2,8 cm2 era achado rotineiro em doadoras sem 
risco de SHO, e apenas bolsas de líquido medindo > 9 cm2 
foram consideradas como tendo quantidade significativa 
de líquido pélvico livre.

RESULTADOS
No total, foram prospectivamente recrutadas 102 doadoras no 
estudo, conforme os critérios de inclusão. Os dados referentes 
às avaliações da estimulação ovariana e do acompanhamento 
da fase lútea estão resumidos na Tabela 1. Não se observa-
ram casos moderados/graves de SHO no grupo em estudo. 
Sete pacientes (6,8%) informaram dor e distensão abdominal 
moderada por ocasião do exame de acompanhamento (sem 
qualquer sinal bioquímico ou ultrassonográfico concomitante 
de SHO), mas esses sintomas desapareceram completamen-
te alguns dias depois, no início da menstruação. Não foram 
detectados casos de ascite nas ultrassonografias abdominais. 
A área média do fundo de saco de Douglas foi 3,1 ± 3,8 cm2. 
Em oito pacientes, detectou-se bolsão de líquido medindo > 9 
cm2, mas sem qualquer sintoma clínico, ou hemoconcentra-

TABELA 1

Ciclos doadores e avaliação de acompanhamento da fase lútea

Média ± desvio-padrão Faixa

Idade média das doadoras (anos)
Dose inicial de FSH (UI)
Dias de estimulação
FSH total (UI) utilizado
Nível final de estradiol (pg/mL)
Número de folículos ≥ 10 mm
Oócitos recuperados (CCOs)
Hematócrito basal
Hematócrito da fase lútea
Leucócitos lúteos
ALT sérica (UI/mL)
AST sérica (UI/mL)
Creatinina sérica
Diâmetro do ovário direito (mm)
Diâmetro do ovário esquerdo (mm)
Líquido no fundo de saco de Douglas (cm2)

 25,9 ± 4,4
 203,0 ± 35,0

 10,1 ± 1,3
1.983,0 ± 476,0

  3.337,0 ± 1.825,0
 25,1 ± 6,2
 19,8 ± 7,2

  39,7 ± 2,5a

  37,7 ± 2,8a

  7.880,0 ± 1.980,0
 20,0 ± 7,0
 16,0 ± 8,0
  0,8 ± 0,1

   49,7 ± 10,9
 48,9 ± 9,0
   3,1 ± 3,8

  18–35
112,5–300
   7–15

1.012,5–3.375
    143–8.474

  13–42
   5–40

  34,1–45,7
  26,5–46,4

   4.240–13.580
    7–104
   9–60

  0,6–1,1
29,5–79
  28–71

     0–19,6

aTeste t independente (P = 0,001).

Bodri. Correspondence. Fertil Steril 2009.
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ção. O diâmetro ovariano médio foi 49,7 ± 10,7 mm e 46,9 ± 
9 mm para ovário direito e ovário esquerdo, respectivamente.

Os valores do hematócrito para a fase lútea (37,7 ± 2,8) 
foram significativamente mais baixos do que os valores ba-
sais (39,7 ± 2,5) registrados na mesma paciente antes da es-
timulação ovariana (P < 0,001). Observamos elevação leve e 
temporária (faixa: 28–104 UI/mL para ALT e 39–60 UI/mL 
para AST) das enzimas hepáticas em seis pacientes (5,8%). A 
contagem de leucócitos na fase lútea e os valores da creatinina 
estavam nas faixas normais. A duração da fase lútea sem sus-
tentação foi 5,6 dias.

DISCUSSÃO
Nosso estudo observacional demonstrou que a estimulação 
com o agonista de GnRH preveniu completamente a ocor-
rência de SHO precoce (ausência de hemoconcentração ou 
acúmulo de ascite) em doadoras de oócitos de alto risco.

Além da avaliação clínica, também avaliamos os sinais ob-
jetivos de SHO obtidos pelo estudo ultrassonográfico e pe-
las análises bioquímicas. Hemoconcentração é um marcador 
particularmente sensível do grau de gravidade de SHO.15 
Ressalte-se que os valores médios do hematócrito na fase lú-
tea foram significativamente diferentes (2 pontos mais baixos) 
com relação aos valores basais registrados na mesma paciente 
antes da estimulação ovariana; isso excluiu qualquer hemo-
concentração ligada à SHO. Por outro lado, em nossa série, 
detectamos, em pequeno percentual de doadoras, uma eleva-
ção leve e temporária de enzimas hepáticas não acompanhada 
por hemoconcenteração, ascite ou outro sinal clínico qualquer 
concomitante de SHO. Podemos propor a hipótese de que 
essas alterações estavam mais relacionadas com a própria esti-
mulação ovariana (possivelmente mediada por níveis de estra-
diol elevados) do que à SHO.16

Em nossa série, os marcadores ultrassonográficos de SHO 
encontrados depois de uma resposta ovariana alta (fundo de 
saco de Douglas com líquido ou tamanho do ovário) foram 
praticamente idênticos àqueles encontrados em pacientes sem 
qualquer risco de SHO (diâmetro ovariano médio < 5 cm e 
área do fundo de saco de Douglas < 3,5 cm2). Embora em 
algumas pacientes (7,8%) o tamanho do fundo de saco de 
Douglas estivesse acima do nível (9 cm2) que determinava 
quantidade significativa de líquido pélvico, essas pacientes 
não apresentavam sintomas clínicos nem hemoconcentração. 
Em nossa opinião, esses casos não podem ser classificados 
como SHO moderada, e, até certo ponto, estão ligados ao 
sangramento intraperitonial ocorrente depois da recuperação 
dos oócitos.

Recentemente, diversos estudos-piloto investigaram a ad-
ministração de diferentes medicamentos na fase lútea (caber-
golina, letrozol, ou agonistas/antagonistas do GnRH) como 
métodos possíveis de prevenção da SHO.14,17,18 De modo 
análogo ao nosso estudo, esses estudos examinaram doadoras 
de oócitos de alto risco, mas com menor número de pacientes. 
Cabergolina, que é um dos fármacos novos mais investigados, 
reduziu a ocorrência da SHO precoce, mas não foi suficiente 

para a completa eliminação desse problema. Álvarez et al.14 
observaram a ocorrência de SHO moderada/grave em 31,4% 
do seu grupo experimental (versus 62,5% no grupo-controle 
de alto risco). Além disso, as medidas do fundo de saco de 
Douglas no grupo tratado com cabergolina no estudo de Álva-
rez et al.14 foram significativamente mais elevadas do que em 
nossa série. Portanto, nossos achados sugerem que, em com-
paração com outras intervenções farmacêuticas, atualmente a 
estimulação com agonista de GnRH é o modo mais efetivo de 
prevenção de SHO.

Esse argumento apoia, com ênfase, o uso preferencial de 
um protocolo com antagonista de GnRH juntamente com 
estimulação por agonista do GnRH, na estimulação das 
doadoras de oócitos. Além da maior segurança para as doa-
doras, o tratamento clínico de ciclos de doadores de oóci-
tos também é profundamente influenciado. A monitoração 
dos ciclos se torna muito mais fácil (reduzindo ou mesmo 
eliminando a necessidade de determinações hormonais), 
sendo dispensáveis as intervenções para prevenção da SHO 
(coasting ou cancelamento de ciclo).5 Deve-se considerar 
que, em algumas pacientes (6% a 7%), ainda estão presen-
tes sintomas mais leves. É provável que isso esteja ligado 
à recuperação de oócitos e/ou a uma resposta ovariana in-
tensa. Portanto, para minimizar o desconforto das doado-
ras e também para evitar possíveis alterações na qualidade 
dos óvulos em função de uma resposta intensa, ainda não é 
recomendável a excessiva estimulação de doadoras de oóci-
tos. Pode-se argumentar que uma das principais limitações 
do nosso estudo observacional é a ausência de um grupo-
controle estimulado com gonadotropina coriônica humana 
(hCG). Não obstante, e conforme alertaram Kol e Solt,19 
com o conjunto de evidências disponíveis em favor do po-
deroso efeito preventivo da estimulação com um agonista 
do GnRH, atualmente qualquer estudo prospectivo que 
exponha o grupo-controle a um risco excessivo de SHO 
mediado por hCG poderá ser considerado antiético.

Nossos achados sugerem que a estimulação com agonista 
do GnRH é muito eficiente na prevenção da SHO precoce 
clinicamente significativa em ciclos de doação de oócitos. 
Assim, esse protocolo de estimulação deverá ser considerado 
tratamento de primeira escolha para doadoras de oócitos; jun-
tamente com um suporte lúteo efetivo ou com a criopreserva-
ção dos embriões, o protocolo também poderia ser aplicado às 
pacientes de FIV de alto risco.

Agradecimentos: Os autores agradecem a Susana Bigas, 
Bibiana Celma, Olga Bautista e Maia Ferrer, por sua ajuda no 
tratamento das pacientes em estudo, e ao Dr. Paul Maguire, 
pela revisão linguística do manuscrito.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

 1. Babayof R, Margalioth EJ, Huleihel M, Amash A, Zylber-Ha-
ran E, Gal M, et al. Serum inhibin A, VEGF and TNFa levels 
after triggering oocyte maturation with GnRH agonist com-
pared with HCG in women with polycystic ovaries undergoing 



Bodri et al.

I N  P R E S S

64 A síndrome da hiperestimulação ovariana precoce

IVF treatment: a prospective randomized trial. Hum Reprod 
2006;21:1260–5.

 2. Engmann L, DiLuigi A, Schmidt D, Nulsen J, Maier D, Benadiva 
C. The use of gonadotropin-releasing hormone (GnRH) agonist to 
induce oocyte maturation after cotreatment with GnRH antagonist 
in high-risk patients undergoing in vitro fertilization prevents the 
risk of ovarian hyperstimulation syndrome: a prospective random-
ized controlled study. Fertil Steril 2008;89:84–91.

 3. Shapiro BS, Daneshmand ST, Garner FC, Aguirre M, Ross R. 
Comparison of human chorionic gonadotropin and gonadotropin-
releasing hormone agonist for final oocyte maturation in oocyte 
donor cycles. Fertil Steril 2007;88:237–9.

 4. Bodri D, Guillen JJ, Galindo A, Mataro D, Pujol A, Coll O. Trig-
gering with human chorionic gonadotropin or a gonadotropin-
releasing hormone agonist in gonadotropin-releasing hormone 
antagonist-treated oocyte donor cycles: findings of a large retro-
spective cohort study. Fertil Steril 2009;91:365–71.

 5. Hernandez ER, Gomez-Palomares JL, Ricciarelli E. No room for 
cancellation, coasting, or ovarian hyperstimulation syndrome in 
oocyte donation cycles. Fertil Steril 2009;91(Suppl):1358–61.

 6. Acevedo B, Gomez-Palomares JL, Ricciarelli E, Hernandez ER. 
Triggering ovulation with gonadotropin-releasing hormone ago-
nists does not compromise embryo implantation rates. Fertil Steril 
2006;86: 1682–7.

 7. Galindo A, Bodri D, Guillen JJ, Colodron M, Vernaeve V, Coll 
O. Triggering with HCG or GnRH agonist in GnRH antagonist 
treated oocyte donation cycles: a randomised clinical trial. Gynecol 
Endocrinol 2009;25:60–6.

 8. Bodri D, Guillen JJ, Polo A, Trullenque M, Esteve C, Coll 
O. Complications related to ovarian stimulation and oocyte 
retrieval in 4052 oocyte donor cycles. Reprod Biomed Online 
2008;17:237–43.

 9. van der Meer S, Gerris J, Joostens M, Tas B. Triggering of ovu-
lation using a gonadotrophin-releasing hormone agonist does 
not prevent ovarian hyperstimulation syndrome. Hum Reprod 
1993;8:1628–31.

10. Chun E. Severe OHSS can be prevented in GnRH antagonist pro-
tocol using GnRH agonist to trigger ovulation [abstract P-149]. 
Fertil Steril 2005;84(Suppl 1):S301.

11. Griesinger G, von Otte S, Schroer A, Ludwig AK, Diedrich K, 
Al-Hasani S, et al. Elective cryopreservation of all pronuclear oo-
cytes after GnRH agonist triggering of final oocyte maturation in 
patients at risk of developing OHSS: a prospective, observational 
proof-of-concept study. Hum Reprod 2007;22:1348–52.

12. Navot D, Bergh PA, Laufer N. Ovarian hyperstimulation syn-
drome in novel reproductive technologies: prevention and treat-
ment. Fertil Steril 1992;58:249–61.

13. Aboulghar MA, Mansour RT. Ovarian hyperstimulation syn-
drome: classifications and critical analysis of preventive measures. 
Hum Reprod Update 2003;9:275–89.

14. Álvarez C, Marti-Bonmati L, Novella-Maestre E, Sanz R, Gomez 
R, Fernandez-Sanchez M, et al. Dopamine agonist cabergoline 
reduces hemoconcentration and ascites in hyperstimulated wom-
en undergoing assisted reproduction. J Clin Endocrinol Metab 
2007;92:2931–7.

15. Fabregues F, Balasch J, Manau D, Jimenez W, Arroyo V, Creus 
M, et al. Haematocrit, leukocyte and platelet counts and the se-
verity of the ovarian hyperstimulation syndrome. Hum Reprod 
1998;13:2406–10.

16. Fabregues F, Balasch J, Gines P, Manau D, Jimenez W, Arroyo 
V, et al. Ascites and liver test abnormalities during severe ovarian 
hyperstimulation syndrome. Am J Gastroenterol 1999;94:994–9.

17. Garcia-Velasco JA, Quea G, Piro M, Mayoral M, Ruiz M, Tori-
bio M, et al. Letrozole administration during the luteal phase after 
ovarian stimulation impacts corpus luteum function: a randomi-
zed, placebocontrolled trial. Fertil Steril 2009;92:222–5.

18. Giles J, Requena A, Garcia-Velasco JA, Pacheco A, Pellicer J, Pellicer 
A. GnRH analogue for the prevention of ovarian hyperstimulation 
syndrome: a pilot study. Fertil Steril 2009;91(Suppl): 1366–9.

19. Kol S, Solt I. GnRH agonist for triggering final oocyte matura-
tion in patients at risk of ovarian hyperstimulation syndrome: still 
a controversy? J Assist Reprod Genet 2008;25:63–6.



65Fertility and Sterility®DOI: 10.1016/j.fertnstert.2009. 09.003
Copyright ©2009 American Society for Reproductive Medicine, publicado por Elsevier Inc.

I N  P R E S S  ( 2 0 0 9 )
Disponível online desde 29 de Outubro de 2009

EDIÇÃO LATINO-AMERICANA
Volume 2, Número 1, Março 2010

CARTA AO EDITOR

Tratamento de endometrioma em mulheres tratadas 
por FIV: falta de evidências de boa qualidade
Vivek Nama, M.R.C.O.Ga e Emmanuel Kalu, M.R.C.O.Gb

aWomen’s Health Department. Kingston Hospital NHS Trust. Kingston Upon Th ames, Inglaterra; bAssisted Conception Unit. 
Queen Mary’s Hospital, Roehampton. Londres, Inglaterra

temos com tais estudos, o tratamento deverá ser individua-
lizado e a decisão de prosseguir com a cirurgia, ou não, antes 
da FIV deverá ser tomada individualmente. Diversos fatores 
influenciam as decisões clínicas. Alguns deles (sem que esgote-
mos absolutamente as possibilidades) são o tamanho do cisto, 
cirurgia ovariana prévia, resposta ovariana prévia à estimula-
ção/resultado da FIV e, não menos importante, a escolha da 
paciente. É importante que, no aconselhamento das pacientes, 
tornemos claro que não existe uma resposta comprovadamen-
te certa para esses casos, justamente porque as evidências são 
escassas. Diversas suposições, inclusive o pressuposto efeito 
adverso do conteúdo do cisto na qualidade do ovócito – con-
forme aludiram os autores em sua discussão – têm pouca ou 
nenhuma evidência em seu apoio.

Finalmente, os autores sugerem um fluxograma fácil e 
aparentemente lógico para tratamento do endometrioma em 
mulheres usuárias de FIV. Isso também não está fundamen-
tado em qualquer tipo de evidência e, assim, as pacientes não 
devem ser tratadas dentro de tais esquemas. Concordamos en-
faticamente com os autores que as recomendações da melhor 
prática sobre esse tópico ainda esperam pela publicação de es-
tudos randomizados e controlados. Até então, cada caso deve-
rá ser tratado no âmbito das suas próprias peculiaridades.
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Ao Editor:

Lemos com interesse o artigo de Tsoumpou et al. (1) e elo-
giamos a tentativa dos autores em tratar desse assunto atual. 
A decisão sobre o que fazer com relação a endometriomas em 
mulheres em tratamento com FIV permanece um desafio co-
tidiano. Os autores bem fizeram em resumir os dados dispo-
níveis relativos a esse tópico.

Seu artigo demonstra, claramente, a escassez de evidências 
de boa qualidade no tratamento do endometrioma em mu-
lheres em tratamento com FIV, e aqui se situa o problema 
com essa revisão sistemática. A validade dos resultados de uma 
revisão sistemática será tão boa quanto a qualidade dos estu-
dos revisados. É evidente que uma boa metanálise de dados 
derivados de estudos com fraco planejamento obviamente re-
sultará em conclusões baseadas em evidências fracas. É por 
essa razão que os especialistas propõem que apenas estudos 
metodologicamente robustos devam ser incluídos em uma 
metanálise. Afora a óbvia natureza não-randomizada dos es-
tudos incluídos nessa metanálise, as populações nos diversos 
estudos de forma alguma eram similares.

Em seguida à revisão sistemática, os autores concluem que 
“os dados disponíveis sugerem que o tratamento cirúrgico de 
endometriomas não tem efeito significativo nas taxas de ges-
tação com FIV e com a resposta ovariana à estimulação versus 
não tratamento.” Ficamos imaginando como essa conclusão, 
que se baseia em evidências muito fracas, irá afetar as decisões 
clínicas dos leitores. Concordamos com os autores que, nesses 
casos, é premente a necessidade de estudos randomizados e 
controlados para orientação das decisões clínicas. Até que con-
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