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RESUMO 

 

PEDROSO, D.C.C. Comprimento do telômero e atividade da telomerase em células do 
cumulus de mulheres com Síndrome dos Ovários Policísticos. Faculdade de Medicina de 
Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2018. 
 
A Síndrome dos Ovários Policísticos (SOP) representa um dos distúrbios endócrinos reprodutivos 
mais comuns em mulheres em idade reprodutiva. As mulheres com SOP normalmente respondem 
bem ao tratamento de reprodução assistida (TRAs), mas frequentemente apresentam oócitos de 
baixa qualidade e capacidade reprodutiva, a qual está correlacionado com a interação do oócito 
com as células do cumulus. A baixa qualidade oocitária pode estar relacionada a perda de 
estabilidade genômica do oócito, ou até mesmo das células do cumulus, o que pode levar a uma 
redução gradativa da fertilidade feminina. Os telômeros e a atividade da telomerase possuem um 
papel fundamental na manutenção da estabilidade genômica e são considerados importantes 
marcadores de viabilidade celular, podendo ser um indicativo da qualidade oocitária. O objetivo 
do estudo foi avaliar o comprimento do telômero e atividade da telomerase nas células do cumulus 
de mulheres com SOP. Neste estudo prospectivo caso-controle foram incluídas 110 voluntárias, 
sendo 43 mulheres com SOP e 67 controles no período de Setembro de 2015 a Junho de 2017.  
Foram  avaliados os dados como idade, Índice de massa corporal (IMC), hormônio luteinizante 
(LH), hormônio folículo estimulante (FSH), globulina de ligação de hormônios sexuais (SHBG), 
prolactina, estradiol, insulina, testosterona total, androstenediona, índice de androgênio livre 
(FAI), homocisteína e proteína c-reativa. Foi avaliado o comprimento do telômero nas células do 
cumulus de oócitos imaturos (CCI), nas células do cumulus de oócitos maduros (CCM), nos 
oócitos imaturos no estágio de vesícula germinativa (VG), nos oócitos imaturos em metáfase I 
(MI) e nos leucócitos pelo método quantitativo da reação em cadeia da polimerase (qPCR). A 
atividade da telomerase das CCI, CCM, dos oócitos VG e MI foram avaliadas pelo Kit 
TRAPeze® XL. A análise estatística foi determinada pelo teste Mann-Whitney, regressão linear 
múltipla e correlação de Spearman. Os resultados foram que as variáveis IMC (p=0,001), LH 
(p=0,015), estradiol (p=0,004), insulina (p=0,002), testosterona (p<0,0001), androstenediona 
(p=0,001), FAI (p<0,0001) e proteína c-reativa (p=0,003) foram maiores no grupo SOP. FSH 
(p=0,0002) foi menor no grupo SOP. A prolactina e a homocisteína não diferiram entre os grupos. 
O comprimento do telômero nas CCI não diferiu entre os grupos SOP e controle (1,60±0,56 vs 
1,58±0,33; p=0,649, respectivamente), bem como o  comprimento do telômero nas CCM não 
diferiu entre os grupos SOP e controle (1,61±0,47 vs 1,70±0,43; p=0,378, respectivamente). 
Entretanto, nos leucócitos o comprimento do telômero foi menor no grupo SOP (p=0,025). A 
atividade da telomerase nas CCI foi maior no grupo SOP do que no grupo controle (1,62±1,49 vs 
0,30±0,42; p=0,003, respectivamente) e a atividade da telomerase nas CCM também foi maior no 
grupo SOP do que no grupo controle (1,39±1,63 vs 0,55±0,84; p=0,022, respectivamente). O 
comprimento do telômero e a atividade da telomerase nos oócitos VG e MI não diferiu entre os 
grupos. Uma correlação positiva foi observada entre a atividade da telomerase e o comprimento 
do telômero nas CCI no grupo controle (p=0,051). O grupo SOP apresentou uma correlação 
positiva entre a atividade da telomerase e o comprimento do telômero, porém nas CCM 
(p=0,048). Foi observada uma correlação positiva do comprimento do telômero entre as células 
(leucócitos, CCI e CCM) em ambos os grupos. Os dados sugerem que a SOP parece não afetar o 
comprimento do telômero nas CCI e CCM, apenas nos leucócitos. Por outro lado, uma maior 
atividade da telomerase nas CCI e CCM pode ser necessária para a manutenção do comprimento 
telomérico à nível reprodutivo nas mulheres com SOP. 
 
Palavras-chave: Síndrome dos ovários policísticos, Comprimento do telômero, Atividade da 
telomerase, Células do cumulus, Oócitos, Leucócitos 
  



 

ABSTRACT 

 

PEDROSO, D.C.C. Telomere length and telomerase activity in cumulus cells of women 
with Polycystic Ovarian Syndrome. Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, Universidade 
de São Paulo, Ribeirão Preto, 2018. 
 
Polycystic Ovarian Syndrome (PCOS) represents one of the most common reproductive 
endocrine disorders in women of reproductive age. Women with PCOS, despite responding 
well to Assisted Reproduction Treatments (ART), the oocytes usually have low quality and 
reproductive capacity, which is correlated to oocyte interaction with cumulus cells. The low 
oocyte quality may be related to loss of genomic stability of oocytes, or even cumulus cells, 
and may lead to a reduction of female fertility. The telomere length and telomerase activity 
play a fundamental role in maintaining genomic stability, which is considered an important 
molecular marker of cell viability, whose alterations are related to apoptosis and/or 
senescence, maybe also an indicative of oocyte quality. The aim of the study was to evaluate 
the telomere length and telomerase activity in cumulus cells of women with PCOS. In this 
prospective case-control study, 110 volunteers were included, 43 women with PCOS and 67 
controls from September 2015 to June 2017. Data were evaluated as age, body mass index 
(BMI), luteinizing hormone (LH), follicle stimulating hormone (FSH), sex hormone binding 
globulin (SHBG), prolactin, estradiol, insulin, total testosterone, androstenedione, index of 
free androgen (FAI), homocysteine and c-reactive protein. Telomere length in cumulus cells 
from immature (ICC) and mature (MCC) oocytes, leukocytes and immature oocytes in the 
germinal vesicle stage (VG) and in metaphase I (MI) were evaluated by quantitative real-time 
polymerase chain reaction (qPCR). Telomerase activity of ICC, MCC, VG and IM oocytes 
were evaluated by TRAPeze® XL Kit. Statistical analyses were determined by the Mann-
Whitney test, multiple linear regression and Spearman's correlation. The results were that the 
variables BMI (p=.001), LH (p=.015), estradiol (p=.004), insulin (p=.002), testosterone 
(p<.0001), androstenedione (p=.001), FAI (p<.0001) and c-reactive protein (p=.003) was 
increased in PCOS group. FSH (p=.0002) was smaller in PCOS group. Prolactin and 
homocysteine were not different between the groups. The telomeres length in ICC did not 
differ between PCOS and control groups (1.60±0.56 vs 1.58±0.33; p=.649, respectively). The 
telomeres length in MCC did not differ between PCOS and control groups (1.61±0.47 vs 
1.70±0.43; p=.378, respectively). However, in leukocytes reduced telomeres were observed in 
the PCOS (p=.025), respectively. The telomerase activity in ICC was higher in the PCOS 
group than in the control group (1.62±1.49 vs 0.30±0.42; p=.003, respectively) and the 
telomerase activity in MCC was higher in the PCOS group than in the control group 
(1.39±1.63 vs 0.55±0.84; p=.022, respectively). The telomere length and telomerase activity 
in VG and MI oocytes did not differ between groups. A positive correlation between 
telomerase activity and telomere length in the ICC was observed in control group (p=.051). 
PCOS also presented a positive correlation between telomerase activity and telomere length in 
MCC (p=.048). Telomere length of leukocytes, ICC and MCC were a positive correlated in 
both groups. The data suggest that PCOS does not appear to affect telomere length in ICC and 
MCC, only in leukocytes. On the other hand, a greater activity of telomerase in CCI and CCM 
may be necessary for the maintenance of telomere length at the reproductive level in women 
with PCOS. 
 
Keywords: Polycystic ovarian syndrome; Telomere length, Telomerase activity, Cumulus 
cells, Oocytes, Leukocytes. 
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algumas células vagamente agrupadas e trofoectoderma com muitas células 
formando epitélio coeso  

3.2.2.:  Classificação de blastocisto expandido com massa celular interna com 
algumas células vagamente agrupadas e trofoectoderma com algumas 
células formando um epitélio solto 

TERRA:  Telomeric repeat-containing RNA 

PIG:  Recém-nascidas pequenas para a idade gestacional  

AGA:  Adequado para idade gestacional 
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1.1 Síndrome dos Ovários Policísticos 

 

A Síndrome dos Ovários Policísticos (SOP) representa um dos distúrbios endócrinos 

reprodutivos mais comuns, caracterizada pela presença de oligomenorréia, hiperandrogenismo 

e morfologia de ovários policísticos (ASUNCION et al., 2000), acometendo cerca de 6 a 14% 

das mulheres em idade reprodutiva (MARCH et al., 2010; SANCHON et al., 2012). O 

hiperandrogenismo é a principal característica encontrada na fisiopatologia de anovulação 

crônica da SOP (AZZIZ et al., 2006).  

A infertilidade acomete aproximadamente 74% das mulheres com SOP (VITEK et al., 

2016) e muitas destas mulheres recorrem à tratamentos de reprodução assistida (TRA) para 

obtenção de oócitos capazes de serem fertilizados, porém ainda é questionável se essas 

técnicas influenciam na qualidade dos oócitos, nas taxas de fertilização e clivagem, na própria 

qualidade embrionária e até mesmo no sucesso da gravidez. Alguns estudos demonstraram 

uma similaridade e/ou até mesmo melhores taxas de gravidez em mulheres com SOP em 

comparação com mulheres sem a doença (HEIJNEN et al., 2006; ASHRAFI et al., 2011; 

NAHUIS et al., 2011; PERALES-PUCHALT and LEGRO, 2013), porém existem estudos que 

são contraditórios a isto (QIAO and FENG, 2011; YOUNIS et al., 2011; JUNK and YEAP, 

2012; SIGALA et al., 2015). Um recente estudo mostrou que a gravidez e as taxas de 

natalidade da SOP parecem ser comparáveis  às da população em geral (FOURNIER et al., 

2017).  

Um desafio para as TRA é a síndrome de hiperestimulação ovariana (SHO) 

frequentemente encontrada na SOP (BROWN et al., 2009; NASTRI et al., 2010). Durante a 

hiperestimulação ovariana controlada (HOC) as mulheres com SOP apresentam grande 

número de folículos em crescimento, no entanto esses são frequentemente heterogêneos em 

tamanho e grau de maturação. Estudos sugerem que os oócitos em metáfase II (MII) são de 

baixa qualidade (DUMESIC and ABBOTT, 2008; FRANKS et al., 2008; QIAO and FENG, 

2011) e que a capacidade reprodutiva do oócito pode ser prejudicada em pacientes com SOP 

devido a uma interação inadequada entre as células do cumulus e o oócito (KENIGSBERG et 

al., 2009; KWON et al., 2010). Ainda, mais da metade dos oócitos obtidos durante a 

estimulação ovariana apresentam uma ou mais anormalidades morfológicas (RIENZI et al., 

2008; SETTI et al., 2011).  

Além das alterações morfológicas, oócitos MII de mulheres com SOP apresentaram 

um perfil de expressão gênica alterada, especialmente dos genes envolvidos no alinhamento e 

na separação dos cromossomos durante a meiose e a mitose, nos genes relacionados aos 



Introdução  |  19 

check-points do ciclo celular, genes que codificam para os receptores de hormônios 

esteróides, em especial o para receptor de andrógenos e em genes relacionados ao 

recrutamento de folículos primários (WOOD et al., 2007; KENIGSBERG et al., 2009; 

KWON et al., 2010; WEI et al., 2011).   

Devido as diversas alterações relacionadas a SOP, esta pode ser considerada como 

uma doença multifatorial, em que fatores genéticos e ambientais estão associados à etiologia 

dessa doença (JONES et al., 2012), podendo estes fatores variar de acordo com as diferentes 

populações (TIAN et al., 2006; NORMAN et al., 2007).   

 

1.2 Alterações metabólicas na SOP  

 

Alterações metabólicas são frequentemente observadas na SOP, dentre elas 

dislipidemia, obesidade, hipertensão, resistência insulínica (RI), dentre outras. A RI possui 

uma posição de destaque na fisiopatologia da SOP (GOODARZI et al., 2005) com uma 

prevalência de 50 a 90% nestas mulheres (CARMINA and LOBO, 2004; SALEHI et al., 

2004). A RI e a hiperinsulinemia compensatória aumenta a produção dos andrógenos 

ovarianos e diminui a produção hepática da globulina transportadora de hormônio sexual 

(SHBG), resultando no hiperandrogenismo (DIAMANTI-KANDARAKIS and DUNAIF, 

2012).  São inúmeros os estudos que apontam a SOP como um marcador de risco para doença 

cardiovascular (DCV) (CIBULA et al., 2000; ORIO et al., 2004; ORIO et al., 2004; 

TALBOTT et al., 2004; TARKUN et al., 2004). Fatores de risco, como obesidade, 

hipertensão arterial, intolerância a glicose ou diabetes mellitus tipo 2 (DM2), hiperinsulinemia 

e dislipidemia podem favorecer ainda mais o desenvolvimento de DCV (DUNAIF, 1995; 

LEGRO et al., 1999; CIBULA et al., 2000; YILDIZ et al., 2002; CARMINA et al., 2005; 

TEEDE et al., 2006; SALLEY et al., 2007; ORIO et al., 2008). Além disso, alguns 

biomarcadores de aterosclerose coronária subclínica parecem estar relacionados com a SOP, 

que incluem a proteína c-reativa (ESCOBAR-MORREALE et al., 2011) e homocisteína 

(GUZELMERIC et al., 2007).  

Os biomarcadores inflamatórios tem papel importante na biologia dos telômeros 

(FITZPATRICK et al., 2007; RICHARDS et al., 2008; O'DONOVAN et al., 2011; ZHANG 

et al., 2013; WONG et al., 2014), pois a atividade inflamatória elevada acelera a perda 

telomérica devido a liberação de espécies reativas de oxigênio (EROs) que por sua vez 

danifica o DNA via estresse oxidativo (JAISWAL et al., 2000). Em se tratando EROs, um 

estudo reportou um nível significativamente maior de EROs nas células da granulosa no 
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grupo de mulheres com SOP em comparação com mulheres controle (LAI et al., 2017) e uma 

correlação negativa entre os níveis de EROs e a porcentagem de embriões de grau I sugere 

que, em condições de excesso de EROs, como na SOP, a incidência de anormalidades 

meióticas pode aumentar o comprometimento da competência oocitária (ZHU et al., 2015). 

Em contrapartida, os hormônios sexuais, tais como andrógenos e estrógenos, estão 

associados com a diminuição da erosão dos telômeros, pois a ação desses hormônios parecem 

aumentar a expressão e/ou atividade da telomerase (CALADO et al., 2009; NOURBAKHSH 

et al., 2010). Neste mesmo contexto, Townsley et al. (2016) estudaram o uso do hormônio 

sexual sintético danazol e encontraram um alongamento do telômero em pacientes com 

doença telomérica (TOWNSLEY et al., 2016).  

Na SOP, o número de folículos excessivos presente nos ovários está ligado à 

distúrbios na foliculogênese, consequência do hiperandrogenismo intraovariano, pode afetar o 

estado de crescimento das células da granulosa (CANIPARI, 2000; JONARD and 

DEWAILLY, 2004; DUMESIC et al., 2008; FRANKS et al., 2008; HOMBURG, 2009; 

CHANG and COOK-ANDERSEN, 2013), o qual pode estar relacionado com a atividade da 

telomerase e a manutenção do comprimento telomérico (OZTURK et al., 2014). 

 

1.3 Telômero e senescência celular 

 

A capacidade reprodutiva feminina está diretamente relacionada com mecanismos 

proliferativos levando uma redução/perda da fertilidade como consequência das alterações 

ovarianas que reduzem o número e a qualidade dos oócitos (HASSOLD and HUNT, 2001). 

Os telômeros são um dos principais marcadores genéticos de envelhecimento celular, cujo 

comprimento é reduzido a cada divisão mitótica, o qual limita o crescimento celular, 

mediando a senescência (HAGELSTROM et al., 2010; LIU and LI, 2010).  

O telômero são complexas estruturas que formam as extremidades dos cromossomos 

de eucariotos, constituída de sequências repetitivas de DNA (TTAGGG, em humanos) 

associadas a proteínas. Os telômeros desempenham um importante papel na regulação da 

estabilidade genômica, protegendo contra degradação, permitindo o correto alinhamento dos 

cromossomos e garantindo eficiente replicação destes (FARR et al., 1991; VAN STEENSEL 

et al., 1998; O'SULLIVAN and KARLSEDER, 2010). A manutenção dos telômeros é 

essencial para que uma célula normal desempenhe suas funções biológicas. Na ausência de 

mecanismos de manutenção do comprimento dos telômeros, as extremidades dos 

cromossomos são encurtadas a cada divisão celular (BONETTI et al., 2013).  
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O principal mecanismos envolvido na manutenção dos telômeros é baseado na 

atividade da telomerase, um complexo enzimático especializado, que é capaz de adicionar 

repetições TTAGGG nas extremidades dos cromossomos (GREIDER and BLACKBURN, 

1985). Na maioria das células somáticas, a telomerase é expressa apenas transitoriamente e 

em níveis baixos. No entanto, células que estão passando por uma rápida proliferação e 

crescimento celular, tais como as células embrionárias, células-tronco adultas e células 

precursoras da medula óssea, apresentam alta atividade da telomerase (CHIU et al., 1996; 

WRIGHT et al., 1996; COLLINS and MITCHELL, 2002).  

A enzima telomerase é uma ribonucleoproteína, que em sua forma ativa consiste de 

duas principais subunidades, uma transcriptase reversa (TERT) e componente de RNA 

(TERC) (COHEN et al., 2007; VENTEICHER et al., 2009). A TERT usa a subunidade TERC 

como um molde de RNA complementar às sequência de DNA telomérico para a síntese da 

nova sequência repetitiva (GREIDER, 1996; BLASCO et al., 1999). A subunidade TERT é ao 

mesmo tempo o componente catalítico e o fator determinante para a atividade da telomerase. 

Sua regulação transcricional é a forma primária de controle da atividade da telomerase 

(ZHOU et al., 2013). A expressão do gene TERT, ou seja, os níveis de RNA mensageiro, bem 

como os níveis de proteína são considerados um biomarcador confiável para determinar a 

atividade da telomerase. No entanto, o gene TERC não parece ser um bom marcador para esta 

atividade, pois é transcrito na maioria dos tipos celulares, mesmo em células telomerase 

negativas (BODNAR et al., 1998).  

A perda do DNA telomérico é frequentemente encontrada em doenças relacionadas a 

idade, ou envelhecimento celular, em que os mecanismos de manutenção parecem estar 

desativados e a perda da atividade da telomerase é um dos principais eventos relacionados. As 

doenças reprodutivas, cuja perda ou redução da função ovariana podem estar relacionadas a 

um mecanismo de atresia folicular impulsionado por alterações teloméricas. Essas 

modificações podem levar a alterações genéticas no oócito, bem como nas demais células 

foliculares, reduzindo a qualidade e a capacidade reprodutiva dessas células (KEEFE et al., 

2006). 

 

1.4 SOP, comprimento do telômero e atividade da telomerase 

 

No contexto da SOP, Li et al. (2014) observaram encurtamento no comprimento do 

telômero em leucócitos do sangue periférico de mulheres com SOP em comparação com 

mulheres saudáveis (LI et al., 2014). Em contrapartida, um recente estudo do nosso grupo 
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analisou o comprimento do telômero em leucócitos de mulheres em idade reprodutiva e não 

encontrou diferença nas mulheres com SOP em comparação com mulheres controle. No 

entanto, foi encontrada uma correlação negativa dos biomarcadores proteína c-reativa e 

homocisteína com o comprimento do telômero (PEDROSO et al., 2015).  

Nosso grupo também estudou o treinamento resistido progressivo por um período de 

quatro meses em mulheres com SOP e controle, e foram encontrados benefícios em todas as 

mulheres, tanto na composição corporal como hormonal. Entretanto, não houve diferença no 

comprimento do telômero nos leucócitos entre os grupos SOP e controle. Através de uma 

análise ajustada, foi observado um encurtamento do telômero em todas as participantes e um 

aumento da homocisteína após o treinamento. Adicionalmente, foi encontrada também uma 

correlação entre o comprimento telomérico nos leucócitos e os níveis de androstenediona nas 

mulheres com SOP (MIRANDA-FURTADO et al., 2016) . 

Um recente estudo também investigou o comprimento do telômero nos leucócitos e as 

relações entre os parâmetros de saúde óssea e de inflamação crônica em mulheres pré-

menopáusicas com e sem SOP. Foi observado um aumento dos níveis de proteína c-reativa e 

na relação proteína c-reativa/albumina no grupo SOP. Entretanto, não foi encontrada uma 

diferença no comprimento do telômero entre os grupos (KALYAN et al., 2017). 

No estudo de Wei et al. (2017) foi realizada análise nos leucócitos e nas células da 

granulosa de mulheres com SOP e controle e também não encontraram diferença significativa 

no comprimento do telômero nos leucócitos (0,99 ± 0,44 vs 1,00 ± 0,38, p= 0,93, 

respectivamente). Em contrapartida, o comprimento do telômero nas células da granulosa no 

grupo SOP foi maior do que no grupo controle (1,00 ± 0,37 vs 1,57 ± 0,67, p< 0,0001) (WEI 

et al., 2017).  

 

1.5 Comprimento do telômero e atividade da telomerase no complexo cumulus-oócito  

 

Os complexos cumulus-oócitos (COCs) são uma parte vital da fase folicular e seu 

processo de desenvolvimento determina a qualidade dos oócitos e a melhora nos resultados de 

fertilização (OUANDAOGO et al., 2011). As células do cumulus são um subgrupo de células 

da granulosa que circundam o oócito nos folículos antrais e, devido à sua proximidade com o 

oócito, desempenham um importante papel na regulação da maturação oocitária (DEKEL and 

BEERS, 1980; LARSEN et al., 1986). As células do cumulus e as células da granulosa 

humanas são considerados marcadores para qualidade e competência do oócito (HAMEL et 

al., 2008), as quais auxiliam no início do desenvolvimento embrionário (VAN MONTFOORT 
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et al., 2008), garantindo a qualidade do embrião e o estado de gravidez (ASSOU et al., 2008). 

As células reprodutivas, tais como as células germinativas primordiais, células proliferativas 

da granulosa, células tronco de linhagem germinativa e células neoplásicas do ovário 

apresentam atividade elevada da telomerase durante o crescimento celular, a qual é reduzida 

após a diferenciação ou quando estas estão envelhecidas (LAVRANOS et al., 1999; 

YAMAGATA et al., 2002). A atividade da telomerase nas células da granulosa é mais alta no 

folículo pré-antral e gradualmente diminui durante os estádios de desenvolvimento 

subsequentes e uma redução desta atividade da telomerase pode resultar em uma diminuição 

do hormônio folículo estimulante (FSH) e atresia folicular. O comprimento do telômero 

anormal nestas células da granulosa pode levar a baixa qualidade e um baixo número de 

oócitos (CANIPARI, 2000; BUTTS et al., 2009; OZTURK et al., 2014). 

O comprimento dos telômeros em células da granulosa estão relacionados com melhor 

qualidade embrionária, em que as células do cumulus provenientes de oócitos que após a 

fertilização resultaram em embriões de boa qualidade apresentaram telômeros mais alongados 

quando comparados com às células provenientes de oócitos que resultaram em embriões de 

má qualidade. Ainda, oócitos humanos maduros apresentam maior comprimento do telômero 

nas células do cumulus do que oócitos imaturos (CHENG et al., 2013). Tais achados sugerem 

que o comprimento do telômero nas células de cumulus pode ser um potencial biomarcador de 

qualidade e competência do oocitária e de qualidade embrionária.  

O comprimento do telômero e a atividade da telomerase nas células da granulosa são 

afetados pelo envelhecimento, mas também alterações hormonais, como os estrogênios 

influenciam os telômeros (BAYNE et al., 2011; GOTO et al., 2013), os quais desempenham 

um papel crucial na regulação da atividade da telomerase nas células da granulosa (ENDO et 

al., 2014). A atividade da telomerase está presente em todos os estadios do desenvolvimento 

oocitário e embrionário, incluindo oócitos imaturos no estágio de vesícula germinativa (VG), 

oócitos MII, zigoto, embriões de 2-3 células, de 4-5 células, de 6-7 células, de 8-16 células, 

mórula e blastocisto. Um estudo relatou que a média do comprimento dos telômeros foram 

maiores nos oócitos VG (11,12 kb) e blastocistos (12, 22 kb) do que embriões em estágio de 

clivagem (8,43 kb) (TURNER et al., 2010). Neste contexto, oócitos maduros que não foram 

fertilizados parecem não apresentar atividade da telomerase, ou a atividade é extremamente 

baixa (WRIGHT et al., 2001). 

Em um recente estudo publicado pelo mesmo grupo citado acima, o comprimento do 

telômero em oócitos humanos, espermatozoides individuais, e pró-núcleo feminino e 

masculino foram analisados através do Q-FISH (Quantitative Fluorescent in situ 
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hybridization) para comparar a contribuição parental para o comprimento do telômero no 

zigoto humano. Os resultados mostraram que o comprimento do telômero em oócitos 

humanos maduros (8,79±0,86 kb) e pró-núcleo feminino (8,63 kb) foram maiores quando 

comparados a espermatozoides individuais (6,32±2,00 kb) e pró-núcleo masculino (6,16 kb). 

Além disso, os telômeros em oócitos imaturos (11,41±0,81) foram significativamente maiores 

do que oócitos maduros (8,79±0,86) (TURNER and HARTSHORNE, 2013). O comprimento 

do telômero em oócitos humanos maduros para o procedimento de fertilização in vitro já foi 

descrito com a média de 7,5±1,17 kb (KEEFE et al., 2007).  

A manutenção e/ou o alongamento do comprimento do telômero durante a 

foliculogênese, a maturação oocitária e o desenvolvimento embrionário inicial são muito 

importantes para o sucesso da gravidez. Com isso, a possibilidade da utilização da análise do 

comprimento do telômero e da atividade da telomerase como ferramentas para o diagnóstico 

de fertilidade em oócitos e embriões devem ser amplamente investigada (OZTURK et al., 

2014). Adicionalmente, o comprimento dos telômeros das células de cumulus obtidos no 

momento da coleta dos oócitos pode ser um potencial biomarcador de qualidade oocitária e 

embrionária, possibilitando ainda uma maior compreensão dos mecanismos reprodutivos 

envolvidos na SOP. 

 

1.6 Justificativa 

 

Muitas hipóteses tem sido investigadas a fim de determinar a etiologia da SOP. Dado a 

variedade de alterações metabólicas relacionadas, diversos fatores em conjunto podem 

contribuir para o fenótipo da doença, fazendo da SOP uma doença complexa e multifatorial. 

Dentre as alterações genéticas relacionadas, a biologia dos telômeros tem sido constantemente 

investigada e relacionada a anovulação crônica observada nesta síndrome que pode estar 

relacionada a uma acelerada atresia folicular e consequentemente a senescência oocitária. A 

SOP é uma doença reprodutiva interessante para tal estudo, visto que ao passo que as 

alterações metabólicas e o estado inflamatório possam favorecer o encurtamento dos 

telômeros, em contrapartida, os hormônios sexuais, tais como andrógenos e estrógenos, 

parecem auxiliar na manutenção dos mesmos, favorecendo a expressão e/ou atividade da 

enzima telomerase (CALADO et al., 2009; NOURBAKHSH et al., 2010). Adicionalmente, o 

comprimento dos telômeros das células de cumulus obtidos no momento da coleta dos oócitos 

pode ser um potencial biomarcador de qualidade oocitária e embrionária, possibilitando ainda 

uma maior compreensão dos mecanismos reprodutivos envolvidos na SOP. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Objetivos 
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2.1 Objetivo primário  

 

Avaliar o comprimento dos telômeros e atividade da telomerase nas células do 

cumulus de mulheres com SOP e de mulheres com ciclos menstruais regulares, ambas 

submetidas ao TRA. 

 

2.2 Objetivos Específicos  

 

• Analisar o comprimento dos telômeros e atividade da telomerase nos oócitos 

de mulheres com SOP e de mulheres com ciclos menstruais regulares  

• Analisar o comprimento dos telômeros nos leucócitos do sangue periférico de 

mulheres com SOP e de mulheres com ciclos menstruais regulares 

• Investigar a relação entre o comprimento dos telômeros das células do 

cumulus, dos oócitos e leucócitos de mulheres com SOP e de mulheres com ciclos menstruais 

regulares 

• Comparar a relação entre a atividade da telomerase da células do cumulus e 

dos oócitos de mulheres com SOP e de mulheres com ciclos menstruais regulares 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 Casuística, Material e Métodos 
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3.1 Casuística 

 

Este estudo prospectivo caso-controle foi constituído por um grupo de mulheres com 

SOP e um grupo de mulheres com ciclos menstruais regulares (controle), ambas submetidas 

ao TRA.  

As mulheres foram recrutadas no Ambulatório de Infertilidade Conjugal do 

Departamento de Ginecologia e Obstetrícia, Setor de Reprodução Humana, do Hospital das 

Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo (FMRP-

USP), no período de setembro de 2015 a junho de 2017.  

Um total de 110 voluntárias foram avaliadas: 43 mulheres com SOP e 67 mulheres 

controle que foram submetidas à fertilização in vitro/injeção intracitoplasmática de 

espermatozoide (FIV/ICSI). Este estudo foi aprovado pela Comissão Nacional de Ética em 

Pesquisa através do número Certificado de Apresentação para Apreciação Ética (CAAE 

48354915.5.0000.5440) e Parecer número 1.394.014, onde todas as mulheres assinaram o 

termo de consentimento livre e esclarecido (em anexo). 

Foram incluídas neste estudo mulheres com idade entre 20 a 38 anos, independente de 

raça ou condição social. As mulheres do grupo SOP foram diagnosticadas através do critério 

estabelecido pela Sociedade de Excesso Androgênico (2006), o qual inclui os sinais clínicos 

e/ou bioquímicos de hiperandrogenismo com oligo/amenorréia ou ovários policísticos 

(AZZIZ et al., 2006). Mulheres com ciclos menstruais regulares, sem hiperandrogenismo e 

FSH <10 UI/ml foram incluídas no grupo controle, cuja causa de infertilidade foi pelo fator 

masculino ou infertilidade sem causa aparente (ESCA). Os critérios de exclusão foram 

mulheres tabagistas, com qualquer anormalidade no sistema endócrino que pode interferir no 

eixo hipotálamo-hipófise, tais como hiperprolactinemia, hiperplasia adrenal congênita tardia e 

Síndrome de Cushing. 

 

3.2 Metodologia  

 

3.2.1 Hiperestimulação Ovariana Controlada 

 

Para a coleta dos oócitos e células do cumulus, as pacientes foram submetidas ao 

processo de HOC. Para a monitorização HOC, as mulheres foram induzidas à menstruação 

com a administração de anticoncepcional hormonal oral (ACO) de baixa dosagem. Entre o 

primeiro e o terceiro dia do ciclo menstrual as mulheres passaram pela ultrassonografia 
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transvaginal para verificar a presença ou não de cistos ovarianos e para contagem de folículos 

antrais. O FSH recombinante foi administrado na dose de 100 a 225U/dia, de acordo com a 

contagem de folículos antrais e a monitorização foi realizada por ultrassom transvaginal. Para 

dessensibilização hipofisária foi utilizado antagonista do hormônio liberador de gonadotrofina 

(GnRH) - Orgalutran® (Schering-Plough) ou Cetrotide® (Merck) na dose de 0,25mg/dia, 

iniciada após os folículos atingirem o diâmetro médio de 14 mm até o dia da administração de 

gonadotrofina coriônica recombinante (r-hCG) Ovidrel® (Serono). Na presença de dois 

folículos maiores ou iguais a 18 mm de diâmetro médio foi realizada a administração do r-

hCG na dose de 250 µg. Após 34-36 horas foi realizada a aspiração dos oócitos via ultrassom 

transvaginal sob sedação. Os oócitos aspirados foram lavados com o meio de cultivo HTF 

Hepes (Irvine Scientific) para remoção de sangue e debris. 

 

3.2.2 Coleta das amostras e dosagens 

 

Foi realizada coleta de sangue periférico (25 ml) para posterior análise do 

comprimento do telômero e dosagens hormonais. Logo após a coleta, o sangue periférico 

passou pelo procedimento de separação dos leucócitos. O pellet dos leucócitos foi 

ressuspendido em tampão fosfato-salino (PBS) 1X (Invitrogen Corp., Carlsbad, CA, EUA), e 

assim como o soro, armazenados no freezer a -80ºC para posterior dosagens hormonais,  

extração de DNA e análise do comprimento do telômero. 

Após 2 horas da aspiração dos oócitos, foi realizada a coleta de células do cumulus de 

oócitos imaturos (CCI), de células do cumulus de oócitos maduros (CCM) e os oócitos VG e 

oócitos em metáfase I (MI). No isolamento dos COCs, as células do cumulus circundante do 

oócito foram removidas e transferidas para um tubo contendo 60 ul de PBS 1X e os oócitos 

para um tubo contendo 20 ul de PBS 1X. As células do cumulus e os oócitos imaturos foram 

armazenados no freezer -80ºC até a extração do DNA e posterior análise do comprimento do 

telômero e atividade da telomerase. 

Foram  avaliados os seguintes dados de cada paciente: idade, peso, altura, índice de 

massa corporal (IMC), assim como dosagens de hormônio luteinizante (LH), FSH, SHBG, 

prolactina, estradiol, insulina, testosterona total, androstenediona, homocisteína e proteína c-

reativa. O índice de androgênio livre (FAI) foi calculado através da fórmula: Testosterona 

total (nmol/L)/ SHBG (nmol/L) x 100 (CASCELLA et al., 2006). Para a obtenção da 

testosterona total em nmol/L multiplicamos o valor obtido em ng/dL pelo fator de conversão 

0,0347. 
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O LH, FSH, SHBG, a insulina, a prolactina, o estradiol, a homocisteína e a proteína c-

reativa foram dosados pelo método de quimiluminescência através do aparelho Siemens 

Immulite® 2000 XPi (Diagnostic Products Corporation Los Angeles, CA, USA®); a 

testosterona total e a androstenediona pelo método de radioimunoensaio através do cintilador 

Tri-Carb 2100TR (Packard® Instrument Company, IL, USA). 

Foram coletados os dados de contagem de folículos antrais (CFA), quantidade de 

folículos maiores que 14 mm, de oócitos coletados, de oócitos MII coletados, de oócitos 

injetados, de oócitos fertilizados e de oócitos clivados, bem como características morfológicas 

dos oócitos.   

A avaliação embrionária foi realizada de acordo com o Consenso de Istanbul (ALPHA 

SCIENTISTS IN REPRODUCTIVE and EMBRYOLOGY, 2011). O desenvolvimento 

embrionário foi monitorado do dia 1 (checagem da fertilização) ao dia 5/6 (Estágio de 

blastocisto). No dia 2 do desenvolvimento embrionário foi avaliada a presença de embriões 

considerados excelente ou top, classificados como 4G1 (Embriões de 4 células grau 1), que 

são embriões com 4 células, de tamanhos iguais e sem multinucleação, com menos de 10% de 

fragmentação. Esta mesma avaliação foi realizada no dia 3 do desenvolvimento embrionário, 

sendo considerados excelente ou top,  embriões classificados como 8G1 (Embriões de 8 

células grau 1), que são embriões com 8 células, de tamanhos iguais e sem multinucleação, 

com menos de 10% de fragmentação.  

No dia 5/6 os blastocistos foram classificados em:  

Estágio de desenvolvimento: 1. Precoce, 2. Blastocisto, 3. Expandido, 4. 

Hatched/hatching; 

Massa celular interna: 1. Bom: células compactadas e firmemente aderidas, 2. 

Razoável: algumas células vagamente agrupadas, 3. Ruim: difícil para discernir com algumas 

células. 

Trofoectoderma: 1. Bom: muitas células formando epitélio coeso, 2. Razoável: 

algumas células formando um epitélio solto, 3. Ruim: pouquíssima células. 

No dia da expansão dos blastocistos, dias 5/6 de desenvolvimento,  foi avaliada a 

presença de blastocistos considerados excelente ou top, classificados como 3.1.1. 

(Classificação de blastocisto expandido, com massa celular interna compactada e firmemente 

aderidas e trofoectoderma com muitas células formando epitélio coeso) e 4.1.1. (Classificação 

de blastocisto em hatched/hatching, com massa celular interna compactada e firmemente 

aderidas e trofoectoderma com muitas células formando epitélio coeso). 
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Foram coletados também dados como sexo, peso, altura e idade gestacional dos 

nascidos vivos gerados destas pacientes do estudo. 

 

3.2.3 Comprimento do telômero em células do cumulus e leucócitos  

 

O DNA genômico das CCI, das CCM e dos leucócitos foram extraídos através do 

MasterPure Complete DNA and RNA Purification Kit (Epicentre),  de acordo com as 

instruções do fabricante. A concentração e integridade de DNA foram determinadas através 

do espectrofotômetro Nanodrop 2000c (Thermo Scientific). 

O comprimento dos telômeros foi determinado pelo método quantitativo da reação em 

cadeia da polimerase (qPCR). Este método determina o comprimento do telômero a partir da 

abundância de sequência telomérica (TTAGGG) em comparação à abundância da sequência 

de um gene único [single gene; razão T/S (Razão telômero/single gene)], como descrito 

anteriormente (CAWTHON, 2009; SCHEINBERG et al., 2010; CALADO et al., 2011), 

utilizando as seguintes sequências de primers para o telômero: T-Fw, 

5'CGGTTTGTTTGGGTTTGGGTTTGGGTTTGGGTTTGGGTT3’ e T-Rv, 

5’GGCTTGCCTTACCCTTACCCTTACCCTTACCCTTACCCT3’; e para o single gene S-

FW, 5’CAGCAAGTGGGAAGGTGTAATCC3’ e S-Rv, 

5’CCCATTCTATCATCAACGGGTACAA3’. As amostras foram analisadas em triplicata e 

cada reação contém 1,6 ng de DNA genômico, 7,2 pg de cada primer (exceto para o primer 

reverso do single gene, que conterá 12 pg) e 16 µL de Rotor-Gene SYBR Green PCR Master 

Mix, da Qiagen. O comprimento do telômero de cada amostra (x) foi baseado na razão T/S e 

baseada no cálculo do ∆Ct [Ct(telômero)/Ct(single gene)]. O comprimento do telômero foi 

expresso em razão relativa T/S, normalizada para a média da razão T/S da amostra de 

referência [2-(∆ctx – ∆Ctr) = 2-∆∆Ct], amostra esta também usada como curva padrão, 

amostra de referência e amostra de validação.  

A reação de telômeros foi realizada utilizando 25 ciclos, por 47 minutos, no 

instrumento Rotor-Gene Q Real-Time PCR utilizando o Rotor-Gene SYBR Green Kit, em um 

volume de reação de 20 µL. As condições de PCR utilizadas para o ensaio foram: 95º C 5min, 

98ºC 7s, 60ºC 10s (25 ciclos). Os discos de 100 poços foram manipulados utilizando o 

instrumento de manipulação de líquidos QIAgility. A reação do single gene é realizada em 35 

ciclos, por 61 minutos e as condições de PCR foram: 95°C 5 minutos; 98°C 7 segundos, 58°C 

10 segundos (35 ciclos). 
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3.2.4 Comprimento do telômero nos oócitos  

 

O comprimento do telômero dos oócitos VG e MI foi determinado pelo método de 

qPCR, porém com o protocolo para células únicas (Single-Cell Telomere length measurement, 

SCT-qPCR), descrito previamente por Wang et al., 2013 (WANG et al., 2013). Tal 

experimento foi realizado em colaboração com o grupo do Prof. Dr. David Keefe do Centro 

Médico da Universidade de Nova York, nos Estados Unidos (Langone Medical Center, New 

York University). 

Os oócitos coletados foram desnudados, lavados três vezes com PBS 1X e 

armazenados em 20 µL de PBS 1X e acondicionados no freezer -80oC até a utilização. Para a 

purificação do DNA genômico, os oócitos foram transferidos para 1 µL de PBS 1X com 

auxílio de lupa para checagem. 

Para a extração do DNA, foi realizada a lise dos oócitos adicionando 1 µL de tampão 

de lise seguido de aquecimento a 75oC por 10 min em termociclador. O material foi estocado 

a -20oC.  

Em seguida, foi realizada uma pré-amplificação do material genético utilizando 

sequências de primers do telômero (Tel-F 

CGGTTTGTTTGGGTTTGGGTTTGGGTTTGGGTTTGGGTT; Tel-R 

GGCTTGCCTTACCCTTACCCTTACCCTTACCCTTACCCT) e como gene referência 

sequências do elemento transponível Alu (hAlu-F GACCATCCCGGCTAAAACG e hAlu-R 

CGGGTTCACGCCATTCTC). 

As reações de pré-amplificação foram realizadas utilizando uma enzima iTaq DNA 

polymerase (Bio-Rad), em um volume de  23 µL de master mix e 2 µL de amostra, 

totalizando 25 µL de volume final. O master mix foi composto de 2,5 µL de 10X iTaq buffer, 

0,75 µL de MgCL2 (50mM), 0,5  µL de dNTP (10 mM), 0,25 µL de cada primer 

foward/reverse (10 uM Tel ou Alu) e água ultra pura.  

A ciclagem de temperatura teve um passo inicial de desnaturação a 95⁰C por 3 min, 

seguidas de 17 ciclos a 95⁰C por 30 seg, 60⁰C por 30 seg e 72⁰C por 30 seg, finalizando 

com uma extensão final a 72⁰C por 10 min. A pré-amplificação foi armazenada no freeezer a 

-20⁰C até a utilização. O material pré-amplificado foi purificado utilizando o DNA Clean & 

Concentrador Kit (Zymo Research), seguindo instruções do fabricante e posteriormente as 

amostras foram armazenadas no freezer -20⁰C. 

As reações de qPCR para o telômero e o Alu foram realizadas em triplicata no 

instrumento Rotor-Gene Q Real-Time PCR, contendo 10 µL de Rotor-Gene SYBR Green PCR 
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Master Mix (Qiagen), 0,5 µL de cada primer foward/reverse (10 uM Tel ou Alu), 5 µL DNA 

pré-amplificado e purificado e água ultra pura, em um volume final de 20 µL de reação.  Em 

cada placa foi realizada uma curva padrão contendo cinco pontos, com a diluição seriada da 

amostra de referência em que foi utilizado DNA de células HeLa, partindo de 5 ng/uL. As 

condições de PCR utilizadas  para o telômero e o Alu foram: 95ºC por 10 min; 95ºC por 15 

seg, 60ºC por 1 min (39x ciclos). Os discos de 100 poços foram manipulados utilizando o 

instrumento de manipulação de líquidos QIAgility. O comprimento do telômero de cada 

amostra (x) foi baseado na razão T/R (Razão telômero/Alu), onde R é o valor da sequência 

Alu, baseada no cálculo do ∆Ct [Ct(telômero)/Ct(Alu)]. O comprimento do telômero foi 

expresso em razão relativa T/R, normalizada para a média da razão T/R da amostra de 

referência HeLa [2-(∆ctx – ∆Ctr) = 2-∆∆Ct], amostra esta também usada como curva padrão. 

 

3.2.5 Atividade da telomerase em células do cumulus e oócitos 

 

A atividade da telomerase das CCI, das CCM e dos oócitos VG e MI foi mensurada 

pelo protocolo de amplificação de repetições teloméricas (TRAP, do inglês Telomeric Repeat 

Amplification Protocol) com o kit S7707FR TRAPeze® XL (Merck Millipore), de acordo com 

as instruções do fabricante. 

As linhagens celulares HeLa e VA13 (ATCC) foram utilizadas como controles 

positivo e negativo, respectivamente, para a atividade da telomerase. Para as CCI e CCM, as 

proteínas foram extraídas através da adição de 40 µL de CHAPS (tampão de lise). Os oócitos 

estavam armazenados individualmente em 5 µL de PBS 1×, aos quais foram adicionados 5 µL 

de CHAPS. Posteriormente, as amostras foram incubadas no gelo por 30 min e centrifugadas 

(12.000 × g por 20 min a 4°C). Os sobrenadantes das CCI e CCM (30 µL) e de cada oócito (8 

µL) foram transferidos para novos microtubos e armazenados em freezer −80°C. 

Alíquotas dos extratos de proteínas de cada amostra (exceto dos oócitos) foram usadas 

para determinar a concentração, através do Pierce™ BCA Protein Assay kit (Pierce, Thermo 

Scientific), de acordo com as instruções do fabricante. A concentração de proteínas de cada 

amostra foi determinada usando uma curva padrão e a concentração final foi calculada como a 

média das duplicatas. As amostras de proteínas das CCI e CCM foram diluídas em tampão 

CHAPS até uma concentração final de 150 ng/µL e armazenadas no freezer −80°C. 

Para o ensaio TRAP, reações de PCR foram preparadas com 2 µL das proteínas (300 

ng) de CCM, CCI, HeLa ou VA13, 10 µL do 5× TRAPeze XL, 0,4 µL de Taq polimerase 

(Platinum Taq DNA Polymerase, Invitrogen) e água ultra pura para o volume final de 50 µL 
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por reação. Para os oócitos, a mesma reação foi preparada com 4 µL de extrato de proteínas 

de cada oócito. Para assegurar que o método seria sensível para uma única célula realizamos, 

em cada experimento, a medição da atividade da telomerase em extratos de HeLa obtidos a 

partir de 1, 10, 100, 1.000 e 10.000 células. Os experimentos para detecção da atividade da 

telomerase em oócitos individuais só foram considerados se a curva resultante das medições 

seriadas de células tivesse coeficiente de correlação (r2) ≥ 0,9. 

No ensaio TRAP, as diluições de um molde sintético de telômeros (TSR8) foram 

preparadas para gerar uma curva padrão. O TSR8 é uma sequência de oligonucleotídeos 

composta por oito repetições teloméricas. Vários controles foram utilizados neste ensaio: 

controles positivo e negativo de telomerase (células HeLa e VA13), controles negativos da 

reação de PCR (substituição das proteínas por CHAPS ou da polimerase por H2O). As reações 

foram pipetadas em duplicata e as condições de temperatura dos ciclos foram: 30 °C durante 

30 min (para extensão da telomerase) e PCR de 4 passos: 36 ciclos a 94 °C durante 30 seg, 59 

°C durante 30 seg e 72 °C durante 1 min, depois um passo de extensão a 72 °C durante 3 min, 

e 55 °C durante 25 min, concluindo com uma incubação de 4°C. 

Após essa etapa, a fluorescência das reações foi capturada. Para isso, foram 

adicionados 50 µL do produto de PCR a 150 µL de solução tampão (TrisHCl 10 mM pH 7,4, 

NaCl 0,15 M, MgCl2 2 mM). A leitura foi feita no fluorômetro SpectraMax e no software 

SoftMax, utilizando os parâmetros de excitação/emissão da fluoresceína (495 nm/516 nm) e 

sulforrodamina (600 nm/620 nm).  

Para calcular o aumento da emissão de fluorescência, o "controle sem telomerase " foi 

subtraído da emissão de fluoresceína (∆FL), e o “controle sem polimerase" foi subtraído da 

emissão de sulforrodamina (∆R) em cada reação. O log10 da relação relativa de aumento de 

fluorescência foi calculado para cada reação: log10 (∆FL/∆R). Para gerar uma curva padrão, o 

log10 (∆FL/∆R) calculado para cada diluição de TSR8 foi traçado no eixo Y contra o valor 

log10 da concentração correspondente de TSR8 (0,4, 0,08, 0,016 ou 0,0032 amoles) no eixo X. 

Uma vez que 1 amole de TSR8 corresponde a 1.000 unidades de TPG (que são as unidades 

para a medição da atividade da telomerase), a equação linear gerada a partir da curva padrão 

foi aplicada para o cálculo do número de unidades de TPG para cada amostra. Uma unidade 

TPG (produto total gerado) corresponde ao número de primers (em 10-3 amole) estendida com 

pelo menos 3 repetições teloméricas. Um experimento só foi aceito se a curva padrão tivesse 

um coeficiente de correlação (valor de r2) ≥ 0,9. Para os oócitos, como apenas 40% de 

proteínas de cada oócito foi utilizado por reação de atividade da telomerase, o valor de 
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unidades TPG foi ajustado para o correspondente à atividade da telomerase do oócito 

"inteiro" (100%). 

 

3.3 Análise estatística 

 

Foi realizada uma análise exploratória dos dados através da medida de posição central 

(média e mediana) e dispersão (desvio padrão, intervalo interquartil, valores mínimo e 

máximo). As variáveis qualitativas foram descritas através de frequências absolutas e 

relativas. Foi realizada uma análise univariada para verificar se existe diferença entre os 

grupos SOP e controle e em relação as variáveis de interesse. O teste não paramétrico de 

Mann-Whitney foi utilizado para testar a hipótese H0 de que não existe diferença entre as 

distribuições dos grupos SOP e controle em relação as variáveis quantitativas. O teste de 

exato de Fisher foi utilizado para testar a hipótese H0 de que não existe diferença entre as 

proporções de repostas das variáveis qualitativas em relação aos grupos SOP e controle. 

O coeficiente de correlação de Spearman foi utilizado para verificar a relação entre as 

variáveis quantitativas atividade da telomerase e o comprimento do telômero nas diferentes 

células (CCI, CCM, oócitos VG e MI, e leucócitos). O coeficiente de correlação varia entre -1 

e 1 sendo que valores próximos de -1 evidenciam uma relação perfeita e inversa entre duas 

variáveis quantitativas. Valores próximos de 0 evidenciam ausência de correlação.  Valores 

próximos de 1 evidenciam uma relação perfeita entre as variáveis. 

Modelos de regressão linear múltipla foram utilizados para verificar o efeito das 

variáveis grupo, idade, IMC, insulina, proteína c-reativa, homocisteína, testosterona, FAI, 

androstenediona em relação à atividade da telomerase das CCI e das CCM, e ao comprimento 

do telômero dos leucócitos, das CCI, das CCM e dos oócitos VG. Uma análise de resíduo foi 

desempenhada para verificar o ajuste dos dados ao modelo. 

Os gráficos foram realizados no programa RStudio versão 3.3.3. 

Os testes foram implementados no programa SAS versão 9.3 (SAS Institute Inc., 

University of North Carolina, NC, USA), em que foi considerado um nível de significância de 

5%. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 Resultados 
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Um total de 833 pacientes submetidas aos TRA foram avaliadas. Dessas, 723 não 

preencheram os critérios de inclusão estabelecidos no estudo, ou foram excluídas por falta de 

material genético (DNA ou proteína) para as análises relacionadas. Foram consideradas 

elegíveis e incluídas no estudo 110 voluntárias recrutadas, sendo 43 pertencentes ao grupo 

SOP e 67 ao grupo controle (Figura 1).  
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Figura 1. Fluxograma do estudo.  

(+) Gravidez positiva; (-) Gravidez negativa; SOP (Síndrome dos Ovários Policísticos); TEF (Transferência de embriões à fresco); TEC (Transferência de 
embriões congelados); DESOV (Descongelamento de oócitos); FIV (Fertilização in vitro). 
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A estatística descritiva das variáveis quantitativas avaliadas no estudo estão 

apresentadas na tabela 1. Foi observado nos índices antropométricos, representadas pela 

média e desvio padrão, que o grupo SOP apresentou maior peso (74,94 ± 14,67 vs 66,25 ± 

11,82, p=0,002) e IMC (27,88 ± 5,09 vs 24,77 ± 4,11, p=0,001) em relação ao grupo controle, 

respectivamente. Em contrapartida, não foi observada diferença entre os grupos nas variáveis 

idade e altura. Em relação as dosagens hormonais, o LH (3,55 ± 3,22 vs 2,11 ± 2,31, 

p=0,015), estradiol (1749,74 ± 1326,95 vs 1034,69 ± 553,03, p=0,004), insulina (11,01 ± 8,61 

vs 6,61 ± 5,64, p=0,002), testosterona (257,97 ± 170,07 vs 117,68 ± 67,41, p<0,0001), 

androstenediona  (184,13 ± 152,22 vs 92,73 ± 61,83, p=0,001), FAI (8,71 ± 10,83 vs 3,50 ± 

3,04, p<0,0001) e proteína c-reativa (0,88 ± 0,76 vs 0,42 ± 0,33, p=0,003) foram maiores no 

grupo SOP quando comparadas ao grupo controle, respectivamente. Por outro lado os valores 

de FSH (8,55 ± 3,73 vs 6,07 ± 3,19, p=0,0002) foram maiores no grupo controle em relação 

aos valores observados no grupo SOP, respectivamente. Não foram encontradas diferenças 

entre os grupos nas variáveis SHBG, prolactina e homocisteína (Tabela 1).  
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Tabela 1: Dados antropométricos e bioquímicos das mulheres do grupo controle e SOP.  
Variável Grupo N Média Desvio Padrão Mediana Q1 Q3 Min Max P-valor 

Idade  Controle 67 34,3 3,6 35,0 32,0 37,0 25,0 40,0 0,509 

(anos) SOP 43 33,7 4,1 34,0 30,0 38,0 25,0 40,0   

Peso Controle 67 66,3 11,8 66,0 58,0 73,0 43,0 96,0 0,002 
(kg) SOP 42 74,9 14,7 74,0 67,0 81,8 51,0 127,0   

Altura Controle 67 1,6 0,1 1,7 1,6 1,7 1,5 1,8 0,985 

(m) SOP 42 1,6 0,1 1,7 1,6 1,7 1,5 1,8   

IMC  Controle 67 24,8 4,1 24,2 21,3 27,3 18,4 35,0 0,001 
(kg/m2) SOP 42 27,9 5,1 28,0 24,1 30,5 18,7 47,2   

SHBG  Controle 61 158,8 79,7 145,0 98,7 225,0 22,3 358,0 0,418 

(nmol/L) SOP 39 145,6 76,4 133,0 86,8 193,0 30,2 364,0   

Prolactina Controle 61 22,9 14,3 20,8 12,4 29,9 2,2 74,9 0,241 

(ng/mL) SOP 39 24,7 30,2 16,4 5,5 31,0 0,5 150,0   

LH  Controle 61 2,1 2,3 1,2 0,7 2,6 0,2 9,8 0,015 
(mIU/mL) SOP 39 3,6 3,2 2,6 1,1 5,3 0,2 11,8   

FSH  Controle 61 8,6 3,7 8,1 5,7 10,6 2,4 19,8 0,0002 
(mUI/ml) SOP 39 6,1 3,2 5,3 4,0 6,9 2,3 16,8   

Estradiol Controle 61 1034,7 553,0 948,0 634,0 1333,0 193,0 2708,0 0,004 
(pg/mL) SOP 39 1749,7 1327,0 1481,0 826,0 2276,0 40,6 6362,0   

Insulina  Controle 58 6,6 5,6 4,9 2,4 7,2 2,0 26,2 0,002 
(μIU/mL) SOP 38 11,0 8,6 8,7 4,8 14,5 2,0 39,0   

Testosterona  Controle 60 117,7 67,4 99,0 70,0 157,5 21,0 320,0 <0,0001 
(ng/dL) SOP 39 258,0 170,1 231,0 142,0 330,0 27,0 810,0   

Androstenediona Controle 60 92,7 61,8 85,0 41,0 123,8 8,0 235,0 0,001 
(ng/dL) SOP 39 184,1 152,2 122,5 80,0 220,0 43,7 610,0   

FAI Controle 60 3,5 3,0 2,4 1,5 4,2 0,4 14,8 <0,0001 
  SOP 39 8,7 10,8 5,6 3,2 8,9 0,8 52,4   

Proteína  Controle 60 0,4 0,3 0,3 0,2 0,6 0,1 1,4 0,003 
c-reativa (mg/L) SOP 27 0,9 0,8 0,7 0,3 1,2 0,1 2,8   

Homocisteína Controle 54 6,4 2,2 5,9 5,0 7,2 3,2 17,5 0,632 
(ng/dL) SOP 39 6,6 2,4 6,0 5,3 7,4 3,8 13,6   

*P-valor referente ao teste de Mann-Whitney. Q1 (Primeiro Quartil); Q3 (Terceiro Quartil); SOP (Síndrome dos Ovários Policísticos); IMC 
(Índice de Massa Corporal); SHBG (globulina de ligação de hormônio sexual); LH (Hormônio Luteinizante); FSH (Hormônio Folículo-
Estimulante); FAI (Índice de androgênio livre). Em negrito: p<0,05. 
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Quando realizada a distribuição das frequências das variáveis qualitativas entres os 

grupos controle e SOP em relação as diferentes causas de infertilidade, tais como, ESCA, 

ooforoplastia, fator tubáreo, adesiólise, salpingectomia, hidrossalpinge, hidrossalpinge, 

leiomiomatose uterina, adenomiose, pólipo endometrial, útero didelfo, útero unicorno e útero 

bicorno e fator masculino, foi observada diferença somente em relação ao fator masculino, o 

qual foi mais frequente no grupo controle (86,57%) do que no grupo SOP (58,14%) (p=0,001) 

(Tabela 2).  

 

Tabela 2: Distribuição das frequências das causas de infertilidade entre os grupos controle e 
SOP. 

          

Variável   Controle     SOP P-valor 

ESCA 
0 63 (94,03) 43 (100) 0,154 

1 4 (5,97) 0 (0)   

Oooforoplastia 
0 66 (98,51) 43 (100) 0,999 

1 1 (1,49) 0 (0)   

Fator tubáreo 
0 60 (89,55) 35 (81,40) 0,262 

1 7 (10,45) 8 (18,60)   

Adesiólise 
0 66 (98,51) 43 (100) 0,999 

1 1 (1,49) 0 (0)   

Salpingectomia 
0 66 (98,51) 43 (100) 0,999 

1 1 (1,49) 0 (0)   

Hidrossalpinge 
0 65 (97,01) 43 (100) 0,519 

1 2 (2,99) 0 (0)   

Leiomiomatose 
uterina 

0 62 (92,54) 42 (97,67) 0,401 

1 5 (7,46) 1 (2,33)   

Adenomiose 
0 61 (91,04) 43 (100) 0,080 

1 6 (8,96) 0 (0)   

Pólipo endometrial 
0 63 (94,03) 42 (97,67) 0,647 

1 4 (5,97) 1 (2,33)   

Útero didelfo 
0 66 (98,51) 43 (100) 0,999 

1 1 (1,49) 0 (0)   

Útero unicorno 
0 66 (98,51) 43 (100) 0,999 

1 1 (1,49) 0 (0)   

Útero bicorno 
0 65 (97,01) 43 (100) 0,519 

1 2 (2,99) 0 (0)   

Fator masculino 
0 9 (13,43) 18 (41,86) 0,001 
1 58 (86,57) 25 (58,14)   

Teste de exato de Fisher. ESCA (Esterilidade sem causa aparente); SOP (Síndrome dos Ovários 
Policísticos). Em negrito: p<0,05. 
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Através da análise da distribuição das frequências de outras comorbidades, como 

hipertensão arterial sistêmica (HAS), intolerância à glicose e hipotireoidismo, não foi 

encontrada diferença entres os grupos estudados (Tabela 3). 

 

Tabela 3: Distribuição das frequências de outras comorbidades entre os grupos controle e 
SOP. 

          
Variável   Controle SOP P-valor 

HAS 
0 64 (95,52) 40 (93,02) 0,677 
1 3 (4,48) 3 (6,98)   

Intolerância à glicose 
0 67 (100) 41 (95,35) 0,151 
1 0 (0) 2 (4,65)   

Hipotireoidismo 
0 59 (88,06) 40 (93,02) 0,523 
1 8 (11,94) 3 (6,98)   

Teste de exato de Fisher. HAS (Hipertensão arterial sistêmica); SOP (Síndrome dos Ovários 
Policísticos). Em negrito: p<0,05. 

 

Em relação à resposta da HOC, foi observada maior frequência de mulheres com 

resposta normal no grupo controle (72,58%) em comparação com o grupo SOP (30,23%) 

(p<0,0001). Em contrapartida, a frequência de mulheres com risco de SHO foi maior no 

grupo SOP (69,77%) do que no grupo controle (20,97%) (p<0,0001) (Tabela 4). 

 

Tabela 4: Distribuição das frequências em relação à resposta esperada da HOC nas mulheres 
controle e SOP. 

          
Variável   Controle SOP P-valor 

Resposta normal 
0 17 (27,42) 30 (69,77) <0,0001 
1 45 (72,58) 13 (30,23)   

Resposta SHO 
0 49 (79,03) 13 (30,23) <0,0001 
1 13 (20,97) 30 (69,77)   

Resposta Baixa reserva ovariana 
(CFA≤7)  

0 58 (93,55) 43 (100) 0,1425 
1 4 (6,45) 0 (0)   

Teste de exato de Fisher. HOC (Hiperestimulação ovariana controlada); SOP (Síndrome dos Ovários Policísticos); 
SHO (risco de síndrome de hiperestimulação ovariana); CFA (contagem de folículos antrais). Em negrito: p<0,05. 

 

O comprimento do telômero dos leucócitos foi menor no grupo SOP (1,33 ± 0,66) 

quando comparado ao grupo controle (1,64 ± 0,57) (p=0,025). Por outro lado, o comprimento 
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do telômero nas CCI, CCM e oócitos VG e MI não foi observada diferença entre os grupos 

controle e SOP (Tabela 5) (Figura 2, 3 e 4). 

 

Tabela 5: Comprimento dos telômeros nos leucócitos, nas células do cumulus e nos oócitos 
imaturos das mulheres do grupo controle e SOP. 

Variável Grupo N Média 
Desvio 
Padrão 

Mediana Q1 Q3 Min Máx 
P-

valor 
TEL CCI Controle 23 1,58 0,33 1,62 1,39 1,81 0,98 2,18 0,649 
(razão T/S) SOP 19 1,6 0,56 1,52 1,18 1,91 0,89 2,83   

TEL CCM Controle 47 1,7 0,43 1,64 1,41 1,97 0,95 2,57 0,378 
(razão T/S) SOP 24 1,61 0,47 1,61 1,17 1,91 0,94 2,5   

TEL oócitos VG Controle 14 0,17 0,19 0,08 0,04 0,27 0,02 0,65 0,106 
(razão T/S) SOP 11 0,32 0,27 0,27 0,1 0,6 0,03 0,85   

TEL oócitos MI Controle 6 0,19 0,19 0,1 0,07 0,32 0,03 0,51 0,345 
(razão T/S) SOP 9 0,37 0,34 0,34 0,09 0,47 0,05 1   

TEL leucócitos Controle 61 1,64 0,57 1,71 1,4 2,01 0,43 3 0,025 
(razão T/S) SOP 38 1,33 0,66 1,17 0,75 1,75 0,44 2,62   

*P-valor referente ao teste de Mann-Whitney. Q1 (Primeiro Quartil); Q3 (Terceiro Quartil); SOP (Síndrome dos Ovários 
Policísticos); TEL (comprimento do telômero); razão T/S (Razão telômero/single gene); CCI (Células do cumulus de 
oócitos imaturos); CCM (Células do cumulus de oócitos maduros); VG (oócitos imaturos no estágio de vesícula 
germinativa); MI (oócito imaturo em metáfase I). Em negrito: p<0,05. 

 

 
Figura 2: Gráfico Box Plot do comprimento do telômero nas CCI e nas CCM em relação aos grupos 
SOP e controle. SOP (Síndrome dos ovários policísticos); razão T/S (Razão telômero/single gene); 
CCI (Células do cumulus de oócitos imaturos); CCM (Células do cumulus de oócitos maduros). 

p = 0,649  p = 0,378 
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Figura 3: Gráfico Box Plot do comprimento do telômero nos oócitos VG e MI em relação aos grupos 
SOP e controle. SOP (Síndrome dos ovários policísticos); razão T/S (Razão telômero/single gene); 
VG (oócitos imaturos no estágio de vesícula germinativa); MI (oócito imaturo em metáfase I). 
 

 

Figura 4: Gráfico Box Plot do comprimento do telômero nas leucócitos em relação aos grupos SOP e 
controle. SOP (Síndrome dos ovários policísticos); razão T/S (Razão telômero/single gene). 

p = 0,106  p = 0,345  

p = 0,025  



Resultados  |  45 

A atividade da telomerase nas CCI foi maior no grupo SOP (1,62 ± 1,49) quando 

comparado ao grupo controle (0,30 ± 0,42) (p=0,003). Assim como, a atividade da telomerase 

nas CCM foi maior no grupo SOP (1,39 ± 1,63) quando comparado ao grupo controle (0,55 ± 

0,84) (p=0,022). Em contrapartida, a atividade da telomerase nos oócitos VG e MI não foi 

diferente entre os grupos (Tabela 6) (Figura 5 e 6). 
 

Tabela 6: Atividade da telomerase nas células do cumulus e nos oócitos imaturos das 
mulheres do grupo controle e SOP. 

Variável Grupo N Média 
Desvio 
Padrão 

Mediana Q1 Q3 Min Max 
P-

valor 
Telomerase CCI Controle 17 0,3 0,42 0,17 0 0,48 0 1,61 0,003 
(Unidades TPG) SOP 15 1,62 1,49 1,37 0,3 2,39 0 4,64   

Telomerase CCM  Controle 29 0,55 0,84 0,34 0,1 0,55 0 4,05 0,022 
(Unidades TPG) SOP 14 1,39 1,63 1,08 0,46 1,66 0 6,38   
Telomerase  Controle 8 13,66 10,61 13,66 6,56 16,01 0,76 36,03 0,361 
oócitos VG 
(Unidades TPG) 

SOP 9 10,56 11,01 8,11 2,4 10,88 1,71 34,5   

Telomerase Controle 5 7,04 6,41 5,46 2,36 9,9 0,82 16,68 0,144 
 oócitos MI 
(Unidades TPG) 

SOP 5 1,71 1,06 2,12 1,01 2,32 0,23 2,85   

*P-valor referente ao teste de Mann-Whitney. Q1 (Primeiro Quartil); Q3 (Terceiro Quartil); SOP (Síndrome dos Ovários Policísticos); 
Unidades TPG (Produto total gerado); CCI (Células do cumulus de oócitos imaturos); CCM (Células do cumulus de oócitos maduros); 
VG (oócitos imaturos no estágio de vesícula germinativa); MI (oócito imaturo em metáfase I). Em negrito: p<0,05. 

 
Figura 5: Gráfico Box Plot da atividade da telomerase nas CCI e nas CCM em relação aos grupos 
SOP e controle. SOP (Síndrome dos ovários policísticos); Unidades TPG (Produto total gerado); CCI 
(Células do cumulus de oócitos imaturos); CCM (Células do cumulus de oócitos maduros). 

p = 0,003  p = 0,022  
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Figura 6: Gráfico Box Plot da atividade da telomerase nos oócitos VG e MI em relação aos grupos 
SOP e controle. SOP (Síndrome dos ovários policísticos); Unidades TPG (Produto total gerado); VG 
(oócitos imaturos no estágio de vesícula germinativa); MI (oócito imaturo em metáfase I). 

 

O grupo SOP apresentou valores mais altos de CFA (26,02 ± 14,62 vs 13,68 ± 6,65) 

(p<0,001), folículos ≥ 14 mm (11,26 ± 7,34 vs 7,52 ± 3,93) (p=0,010), oócitos coletados 

(12,07 ± 6,29 vs 8,61 ± 4,38) (p=0,006) e oócitos MII coletados (9,12 ± 5,00 vs 6,97 ± 3,78) 

(p=0,044), em relação ao grupo controle, respectivamente. Com relação as variáveis oócitos 

injetados, oócitos fertilizados e oócitos clivados não foram observadas diferenças entre os 

grupos (Tabela 7).  

 

  

p = 0,361  p = 0,144 
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Tabela 7: Dados sobre CFA, folículos ≥ 14 mm, oócitos coletados, injetados, fertilizados e 
clivados das mulheres do grupo controle e SOP. 

Variável Grupo N Média 
Desvio 
Padrão 

Mediana Q1 Q3 Min Max 
P-

valor 
CFA Controle 66 13,68 6,65 12,5 9 18 4 32 <0,001 
  SOP 43 26,02 14,62 25 16 29 3 69   

Folículos ≥ 14mm Controle 67 7,52 3,93 7 5 10 2 18 0,01 
  SOP 42 11,26 7,34 10,5 5 15 2 38   

Oócitos coletados Controle 67 8,61 4,38 9 5 11 1 20 0,006 
  SOP 43 12,07 6,29 11 7 16 3 30   

Oócitos MII Controle 67 6,97 3,78 6 5 9 1 18 0,044 
coletados SOP 43 9,12 5 8 5 12 2 20   

Oócitos injetados Controle 63 6,97 3,4 6 5 9 0 18 0,156 
  SOP 42 7,67 3,36 8 5 10 2 15   

Oócitos fertilizados Controle 58 5,4 3,13 5 3 8 1 14 0,244 
  SOP 42 6,19 3,21 6 4 9 1 15   

Oócitos clivados Controle 58 5,12 3,04 4 3 8 1 13 0,254 
  SOP 42 5,83 3,07 6 3 8 1 15   

*P-valor referente ao teste de Mann-Whitney. Q1 (Primeiro Quartil); Q3 (Terceiro Quartil); SOP (Síndrome dos Ovários 
Policísticos); CFA (Contagem de folículos antrais); MII (Oócitos maduros em metáfase II). Em negrito: p<0,05. 

 

No grupo SOP foram encontrados maiores quantidades de oócitos VG (1,42 ± 1,79 vs 

0,70 ± 0,98, p<0,039), MI (0,95 ± 1,29 vs 0,42 ± 0,96, p=0,009) e MII (9,14 ± 4,97 vs 7,00 ± 3,81, 

p=0,043) em relação ao grupo controle, respectivamente. Com relação as variáveis oócitos 

degenerados e oócitos vitrificados não foram observadas diferenças entre os grupos (Tabela 8).  

 

Tabela 8: Captação de oócitos após HOC nas mulheres dos grupos controle e SOP. 

Variável Grupo N Média 
Desvio 
Padrão 

Mediana Q1 Q3 Min Max 
P-

valor 
Oócitos VG Controle 67 0,7 0,98 0 0 1 0 4 0,039 
  SOP 43 1,42 1,79 1 0 2 0 7   

Oócitos MI Controle 67 0,42 0,96 0 0 0 0 6 0,009 
  SOP 43 0,95 1,29 0 0 2 0 4   

Oócitos MII Controle 67 7 3,81 6 5 9 1 18 0,043 
  SOP 43 9,14 4,97 8 5 12 2 20   

Oócitos degenerados Controle 67 0,51 0,96 0 0 1 0 5 0,87 
  SOP 43 0,49 0,8 0 0 1 0 3   

Oócitos Controle 67 0,7 2,15 0 0 0 0 9 0,272 
vitrificados SOP 43 1,63 3,58 0 0 0 0 14   
*P-valor referente ao teste de Mann-Whitney. Q1 (Primeiro Quartil); Q3 (Terceiro Quartil); HOC (Hiperestimulação 
ovariana controlada); SOP (Síndrome dos Ovários Policísticos); VG (oócito imaturo no estágio de vesícula germinativa); 
MI (oócito imaturo em metáfase I); MII (oócito maduro em metáfase II). Em negrito: p<0,05. 
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Na avaliação das características morfológicas dos oócitos não foram observadas 

diferenças entre os grupos nas variáveis granulação homogênea, granulação central, ausência 

de vacúolos, presença de grandes vacúolos, presença de pequenos vacúolos, corpúsculo polar 

íntegro, corpúsculo polar fragmentado, corpúsculo polar bipartido e corpúsculo polar 

aumentado  (Tabela 9).  

 

Tabela 9: Características morfológicas oocitárias das mulheres do grupo controle e SOP. 

Variável Grupo N Média 
Desvio 
Padrão 

Mediana Q1 Q3 Min Max 
P-

valor 
Granulação  Controle 62 4,11 3,4 4 1 6 0 12 0,104 
homogênea SOP 42 5,38 3,79 5 2 9 0 13   

Granulação Controle 62 2,66 3,02 1,5 0 5 0 10 0,689 
central SOP 42 2,07 2,08 2 0 3 0 8   

Ausência de Controle 62 6,6 3,27 6 5 8 1 18 0,162 
vacúolos SOP 42 7,52 3,3 8 5 9 2 15   

Presença de  Controle 62 0,1 0,35 0 0 0 0 2 0,532 
grandes 
vacúolos 

SOP 42 0,07 0,34 0 0 0 0 2   

Presença de Controle 62 0,05 0,22 0 0 0 0 1 0,999 
pequenos 
vacúolos 

SOP 42 0,07 0,34 0 0 0 0 2   

CP íntegro Controle 62 3,31 2,68 3 1 5 0 11 0,202 
  SOP 42 3,98 2,76 4 1 6 0 9   

CP fragmentado Controle 62 2,98 2,63 2 1 4 0 13 0,498 
  SOP 42 3,36 2,86 3 1 5 0 11   

CP bipartido Controle 62 0,44 0,82 0 0 1 0 3 0,233 
  SOP 42 0,29 0,71 0 0 0 0 3   

CP aumentado Controle 62 0,05 0,22 0 0 0 0 1 0,551 
  SOP 42 0,05 0,31 0 0 0 0 2   

ZP normal Controle 62 6,66 3,27 6 5 9 1 17 0,165 
  SOP 42 7,62 3,38 8 4 10 2 15   

ZP aumentada Controle 62 0,11 0,37 0 0 0 0 2 0,355 
  SOP 42 0,05 0,22 0 0 0 0 1   

EP aumentado Controle 62 0,73 1,38 0 0 1 0 7 0,103 
  SOP 42 0,36 0,85 0 0 0 0 3   

*P-valor referente ao teste de Mann-Whitney. Q1(Primeiro Quartil); Q3 (Terceiro Quartil); SOP(Síndrome dos Ovários 
Policísticos); CP (Corpúsculo Polar); ZP (Zona Pelúcida); EP (Espaço Perivitelino). Em negrito: p<0,05. 
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Na avaliação das características do dia 1 - checagem de fertilização (D1) não foram 

observadas diferenças entre os grupos nas variáveis D1 (1 corpúsculo polar), D1 (2 

corpúsculos polares), D1 (3 corpúsculos polares), D1 (1 prónucleo), D1 (2 prónucleos), D1 (3 

prónucleos), simétrico e assimétrico (Tabela 10).  

 

Tabela 10: Características do desenvolvimento embrionário no dia 1 das mulheres do grupo 
controle e SOP. 

Variável Grupo N Média 
Desvio 
Padrão 

Mediana Q1 Q3 Min Max 
P-

valor 
D1 (CP1) Controle 58 0 0 0 0 0 0 0 0,248 
  SOP 42 0,02 0,15 0 0 0       

D1 (CP2) Controle 58 5,31 3,02 5 3 8 1 14 0,472 
  SOP 42 5,81 3,27 5 3 9       

D1 (CP3) Controle 58 0 0 0 0 0 0 0 0,999 
  SOP 42 0 0 0 0 0       

D1 (PN1) Controle 58 0,12 0,46 0 0 0 0 3 0,778 
  SOP 42 0,07 0,26 0 0 0       

D1 (PN2) Controle 58 5,24 3,09 5 3 8 0 14 0,4 
  SOP 42 5,81 3,24 5 3 9       

D1 (PN3) Controle 58 0,28 1,23 0 0 0 0 9 0,685 
  SOP 42 0,12 0,4 0 0 0       

D1 (Simétrico) Controle 58 5,29 3,03 5 3 8 1 14 0,469 
  SOP 42 5,79 3,27 5 3 9       

D1 (Assimétrico) Controle 58 0 0 0 0 0 0 0 0,248 
  SOP 42 0,02 0,15 0 0 0       

*P-valor referente ao teste de Mann-Whitney. Q1(Primeiro Quartil); Q3 (Terceiro Quartil); SOP(Síndrome dos Ovários 
Policísticos); D1 (Dia 1 – Checagem de fertilização); CP1 (Um corpúsculo polar); CP2 (Dois corpúsculos polares); CP3 
(Três corpúsculos polares); PN1 (Um prónucleo); PN2 (Dois prónucleos); PN3 (Três prónucleos). Em negrito: p<0,05. 

 

Em relação do estágio de qualidade e desenvolvimento embrionário no dia 2 de 

cultivo, o grupo SOP apresentou mais assimetria nos embriões (2,52 ± 2,02) em relação ao 

grupo contole (1,59 ± 1,51) (p<0,005). Entretanto, não foram observadas diferenças entre os 

grupos nas variáveis D2 embriões total, D2 embriões TOP 4G1, D2 2 células, D2 3 células, 

D2 4 células, D2 5 células, D2 6 células, D2 8 células, D2 (simétrico),  D2 GF0, D2 GF1 e D2 

GF2 (Tabela 11).  

 

  



Resultados  |  50 

Tabela 11: Características do estágio de desenvolvimento embrionário no dia 2 das mulheres 
do grupo controle e SOP. 

Variável Grupo N Média 
Desvio 
Padrão 

Mediana Q1 Q3 Min Max 
P-

valor 
D2 embriões total Controle 58 4,98 3,11 4 3 7 0 13 0,159 
  SOP 42 5,83 3,07 6 3 8 1 15   

D2 embriões  Controle 58 2,45 1,91 2 1 3 0 7 0,663 
TOP 4G1 SOP 42 2,45 2,37 2 1 4 0 9   

D2 2 células Controle 58 0,66 1,04 0 0 1 0 5 0,771 
  SOP 42 0,9 1,49 0 0 2 0 6   

D2 3 células Controle 58 0,33 0,78 0 0 0 0 3 0,061 
  SOP 42 0,48 0,67 0 0 1 0 2   

D2 4 células Controle 58 2,84 2,08 3 1 4 0 8 0,385 
  SOP 42 3,43 2,57 3 2 5 0 9   

D2 5 células Controle 58 0,83 1,27 0 0 1 0 6 0,697 
  SOP 42 0,76 1,16 0 0 1 0 4   

D2 6 células Controle 58 0,29 0,53 0 0 1 0 2 0,802 
  SOP 42 0,26 0,5 0 0 0 0 2   

D2 8 células Controle 58 0,03 0,18 0 0 0 0 1 0,232 
  SOP 42 0 0 0 0 0 0 0   

D2 (Simétrico) Controle 58 3,38 2,64 3 1 4 0 10 0,877 
  SOP 42 3,31 2,68 3 1 5 0 10   

D2 (Assimétrico) Controle 58 1,59 1,51 1 1 2 0 7 0,005 
  SOP 42 2,52 2,02 2 1 3 0 10   

D2 GF0 Controle 58 4,64 3,07 4 2 6 0 12 0,668 
  SOP 42 5,07 3,47 4 2 8 0 15   

D2 GF1 Controle 58 0,26 0,69 0 0 0 0 3 0,091 
  SOP 42 0,71 1,45 0 0 1 0 6   

D2 GF2 Controle 58 0,03 0,26 0 0 0 0 2 0,829 
  SOP 42 0,05 0,31 0 0 0 0 2   

*P-valor referente ao teste de Mann-Whitney. Q1(Primeiro Quartil); Q3 (Terceiro Quartil); SOP(Síndrome dos Ovários 
Policísticos); D2 (Dia 2); TOP 4G1 (Embriões grau 1 com boa classificação quanto à quantidade de 4 células, < 10% de 
fragmentação, células de tamanhos iguais e sem multinucleação); GF0 (Grau de fragmentação leve <10%); GF1 (Grau de 
fragmentação moderada 10-25%); GF2 (Grau de fragmentação grave >25%). Em negrito: p<0,05. 

 

Na avaliação das características do estágio de desenvolvimento embrionário no dia 3 

não foram observadas diferenças entre os grupos nas variáveis D3 embriões total, D3 

embriões TOP 8G1, D3 4 células, D3 5 células, D3 6 células, D3 8 células, D3 10 células, D3 

12 células, D3 (simétrico), D3 (assimétrico), D3 GF0, D3 GF1 e D3 GF2 (Tabela 12).  
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Tabela 12: Características do estágio de desenvolvimento embrionário no dia 3 das mulheres 
do grupo controle e SOP. 

Variável Grupo N Média 
Desvio 
Padrão 

Mediana Q1 Q3 Min Max 
P-

valor 
D3 embriões total Controle 36 5,81 2,62 5 4 7,5 1 12 0,284 
  SOP 32 5,25 3,09 4 2,5 7 1 14   

D3 embriões  Controle 36 2,58 1,98 2 1 4 0 7 0,444 
TOP 8G1 SOP 32 2,47 2,53 2 1 3 0 9   

D3 4 células Controle 36 0,28 0,7 0 0 0 0 3 0,17 
  SOP 32 0,06 0,25 0 0 0 0 1   

D3 5 células Controle 36 0,19 0,4 0 0 0 0 1 0,99 
  SOP 32 0,25 0,62 0 0 0 0 3   

D3 6 células Controle 36 0,72 0,94 0,5 0 1 0 4 0,851 
  SOP 32 0,81 1,03 0 0 1,5 0 3   

D3 8 células Controle 36 3,92 2,3 3 2 6 1 8 0,731 
  SOP 32 3,72 2,49 3 2 4,5 0 10   

D3 10 células Controle 36 0,56 0,61 0,5 0 1 0 2 0,129 
  SOP 32 0,41 0,76 0 0 0,5 0 2   

D3 12 células Controle 36 0,14 0,54 0 0 0 0 3 0,101 
  SOP 32 0 0 0 0 0 0 0   

D3 (Simétrico) Controle 36 3,44 2,24 3 1,5 5 0 8 0,083 
  SOP 32 2,69 2,64 2 1 4 0 10   

D3 (Assimétrico) Controle 36 2,36 1,57 2,5 1 3,5 0 6 0,741 
  SOP 32 2,53 1,8 2 1 4 0 6   

D3 GF0 Controle 36 5,19 2,62 5 3 7 1 10 0,433 
  SOP 32 4,84 3,31 4 2 7 0 13   

D3 GF1 Controle 36 0,56 0,91 0 0 1 0 3 0,158 
  SOP 32 0,38 0,91 0 0 0 0 3   

D3 GF2 Controle 36 0 0 0 0 0 0 0 0,302 
  SOP 32 0,03 0,18 0 0 0 0 1   

*P-valor referente ao teste de Mann-Whitney. Q1(Primeiro Quartil); Q3 (Terceiro Quartil); SOP(Síndrome dos Ovários 
Policísticos); D3 (Dia 3); TOP 8G1 (Embriões grau 1 com boa classificação quanto à quantidade de 8 células, < 10% de 
fragmentação, células de tamanhos iguais e sem multinucleação); GF0 (Grau de fragmentação leve <10%); GF1 (Grau de 
fragmentação moderada 10-25%); GF2 (Grau de fragmentação grave >25%). Em negrito: p<0,05. 

 

Nos dias 2 e 3 do desenvolvimento embrionário foi avaliada a presença de embriões 

considerados excelente ou top, classificados como 4G1 e 8G1, porém não foi observada 

diferença entre os grupos SOP e controle (Figura 7). 
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Figura 7: Box Plot dos embriões 4G1 e 8G1 em relação aos grupos SOP e controle. SOP (Síndrome 
dos ovários policísticos); 4G1 (Embriões de grau 1 com boa classificação quanto à quantidade 
de 4 células, menor que 10% de fragmentação, células de tamanhos iguais e sem 
multinucleação); 8G1 (Embriões grau 1 com boa classificação quanto à quantidade de 8 
células, <10% de fragmentação, células de tamanhos iguais e sem multinucleação). 

 

Na avaliação das características do estágio de desenvolvimento embrionário no dia 5/6 

não foram observadas diferenças entre os grupos nas variáveis total de blastocistos, 

blastocistos 3.1.1., blastocistos 3.2.1., blastocistos 3.2.2. e blastocistos 4.1.1. (Tabela 13).  

 

Tabela 13: Características do estágio de desenvolvimento embrionário no dia 5/6 das 
mulheres do grupo controle e SOP. 

Variável Grupo N Média Desvio Padrão Mediana Q1 Q3 Min Max P-valor 

Total blastocistos Controle 8 3,25 2,76 2 2 4 1 9 0,204 

  SOP 4 5 3,56 4 2,5 7,5 2 10   

Blastocisto 3.1.1. Controle 8 1,5 1,69 1,5 0 2 0 5 0,385 

  SOP 4 2,75 2,06 2,5 1 4,5 1 5   

Blastocisto 3.2.1. Controle 8 0,75 1,39 0 0 1 0 4 0,774 

  SOP 4 1 1,41 0,5 0 2 0 3   

Blastocisto 3.2.2. Controle 8 0,63 0,92 0 0 1,5 0 2 0,504 

  SOP 4 1,25 1,5 1 0 2,5 0 3   

Blastocisto 4.1.1. Controle 8 0,38 0,52 0 0 1 0 1 0,215 

  SOP 4 0 0 0 0 0 0 0   

*P-valor referente ao teste de Mann-Whitney. Q1(Primeiro Quartil); Q3 (Terceiro Quartil); SOP(Síndrome dos Ovários 
Policísticos); 3.1.1. (Classificação de blastocisto expandido, com massa celular interna compactada e firmemente aderidas e 
trofoectoderma com muitas células formando epitélio coeso); 3.2.1. (Classificação de blastocisto expandido, com massa celular 
interna com algumas células vagamente agrupadas e trofoectoderma com muitas células formando epitélio coeso); 3.2.2. 
(Classificação de blastocisto expandido com massa celular interna com algumas células vagamente agrupadas e trofoectoderma 
com algumas células formando um epitélio solto); 4.1.1. (Classificação de blastocisto em hatched/hatching, com massa celular 
interna compactada e firmemente aderidas e trofoectoderma com muitas células formando epitélio coeso). Em negrito: p<0,05. 

p = 0,663  p = 0,444  
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No dia 5/6 do desenvolvimento embrionário foi avaliada a presença de blastocistos 

considerados excelente ou top, classificados como 3.1.1. e 4.1.1., porém não foram 

encontradas diferença entre os grupos (Figura 8). 

 

 

Figura 8: Gráfico Box Plot dos blastocistos 3.1.1. e 4.1.1. em relação aos grupos SOP e controle. SOP 
(Síndrome dos ovários policísticos); 3.1.1. (Classificação de blastocisto expandido, com massa celular 
interna compactada e firmemente aderidas e trofoectoderma com muitas células formando epitélio 
coeso); 4.1.1. (Classificação de blastocisto em hatched/hatching, com massa celular interna 
compactada e firmemente aderidas e trofoectoderma com muitas células formando epitélio coeso). 

 

Através da distribuição das frequências das variáveis qualitativas entres os grupos 

controle e SOP com relação à transferência embrionária, foi observado que a TEF foi mais 

frequente no grupo controle (70,15%) do que no grupo SOP (46,51%) (p=0,017) (Tabela 14). 

 

Tabela 14: Distribuição das frequências de transferências de embriões considerando um ciclo 
de TEF e um ciclo de TEC entre os grupos controle e SOP. 

        
Variável   Controle SOP P-valor 

TEF  
0 20 (29,85) 23 (53,49) 0,017 
1 47 (70,15) 20 (46,51)   

TEC 
0 40 (59,70) 18 (41,86) 0,080 

1 27 (40,30) 25 (58,14)   
Teste de exato de Fisher. SOP (Síndrome dos Ovários Policísticos); TEF (Transferência de embriões à 
fresco); TEC (Transferência de embriões congelados). Em negrito: p<0,05. 

  

p = 0,385  p = 0,215  
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Através da distribuição das frequências das variáveis qualitativas entres os grupos 

controle e SOP com relação à TEF, não foram encontradas diferenças entre os grupos nas 

variáveis TEF gravidez positiva, TEF ectópica, TEF aborto e TEF em andamento (Tabela 15).  

 

Tabela 15: Distribuição das frequências das taxas de gravidez por TEF entre os grupos 
controle e SOP. 

        
Variável   Controle SOP P-valor 

TEF  gravidez 
positiva 

0 46 (68,66) 32 (74,42) 0,668 

1 21 (31,34) 11 (25,58)   

TEF ectópica 
0 67 (100) 42 (97,67) 0,391 

1 0 1 (2,33)   

TEF aborto 
0 64 (95,52) 40 (93,02) 0,677 

1 3 (4,48) 3 (6,98)   

TEF em andamento 
0 49 (73,13) 36 (83,72) 0,247 

1 18 (26,87) 7 (16,28)   
Teste de exato de Fisher. SOP (Síndrome dos Ovários Policísticos); TEF (Transferência de 
embriões à fresco). Em negrito: p<0,05. 

 

Através da distribuição das frequências das variáveis qualitativas entres os grupos 

controle e SOP com relação à TEC, não foram encontradas diferenças entre os grupos nas 

variáveis qualitativas TEC gravidez positiva, TEC ectópica, TEC aborto e TEC em 

andamento (Tabela 16).  

 

Tabela 16: Distribuição das frequências das taxas de gravidez por TEC entre os grupos 
controle e SOP. 

        

Variável   
Controle 

N (%) 
SOP 

N (%) 
P-valor 

TEC gravidez 
positiva 

0 59 (88,06) 34 (79,07) 0,280 

1 8 (11,94) 9 (20,93)   

TEC ectópica 
0 67 (100) 43 (100) 0,999 

1       

TEC aborto 
0 65 (97,01) 42 (97,67) 0,999 

1 2 (2,99) 1 (2,33)   

TEC em andamento 
0 61 (91,04) 35 (81,40) 0,154 

1 6 (8,96) 8 (18,60)   
Teste de exato de Fisher. SOP (Síndrome dos Ovários Policísticos); TEC (Transferência de 
embriões congelados). Em negrito: p<0,05. 
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Não foram encontradas diferenças entre os grupos na taxa de gravidez acumulativa, 

representada pela variável gravidez positiva total (TEF e TEC), ectópica total (TEF e TEC), 

aborto total (TEF e TEC), gravidez em andamento total (TEF e TEC), gravidez negativa total 

(TEF e TEC)  (Tabela 17).  

 

Tabela 17: Distribuição das frequências das taxas de gravidez, considerando um ciclo de TEF 
e um ciclo de TEC, entre os grupos controle e SOP. 

        
Variável   Controle SOP P-valor 

Gravidez positiva total  
0 39 (58,21) 23 (53,49) 0,695 

1 28 (41,79) 20 (46,51)   

Ectópica total 
0 67 (100) 42 (97,67) 0,391 

1 0 (0) 1 (2,33)   

Aborto total  
0 62 (92,54) 39 (90,70) 0,735 

1 5 (7,46) 4 (9,30)   

Gravidez em andamento total 
0 43 (64,18) 28 (65,12) 0,999 

1 24 (35,82) 15 (34,88)   

Gravidez negativa total 
0 28 (41,79) 14 (32,56) 0,422 

1 39 (58,21) 29 (67,44)   
Teste de exato de Fisher. SOP (Síndrome dos Ovários Policísticos); TEF (Transferência de embriões à 
fresco); TEC (Transferência de embriões congelados). Em negrito: p<0,05. 

 

Em relação às características dos nascidos vivos, não foram encontradas diferenças entre os 

grupos nas variáveis sexo feminino, sexo masculino, peso, altura e idade gestacional (Tabela 18). 

 

Tabela 18: Características dos nascidos vivos das mulheres do grupo controle e SOP. 

Variável Grupo N Média 
Desvio 
Padrão 

Mediana Q1 Q3 Min Max 
P-

valor 
Sexo feminino Controle 18 0,56 0,51 1 0 1 0 1 0,979 
  SOP 11 0,55 0,52 1 0 1 0 1   

Sexo Masculino Controle 18 0,72 0,46 1 0 1 0 1 0,578 

  SOP 11 0,64 0,67 1 0 1 0 2   

Peso (g) Controle 18 2829,33 653,59 2955 2435 3320 1555 4035 0,964 

  SOP 11 2702,64 919,85 3060 1906 3390 1200 3890   

Altura (cm) Controle 18 46,94 3,07 47 45 49 40,75 52 0,982 

  SOP 11 46,73 3,95 48 43 49 39 52,5   

Idade gestacional Controle 18 33,25 2,18 34,14 34,86 28,57 28,57 35,71 0,805 
(semanas) SOP 11 33,58 5,6 33,57 33 36,14 24,57 45,43   

*P-valor referente ao teste de Mann-Whitney. Q1 (Primeiro Quartil); Q3 (Terceiro Quartil); SOP (Síndrome dos Ovários 
Policísticos). Em negrito: p<0,05. 



Resultados  |  56 

No modelo de regressão linear múltipla para o comprimento do telômero nos leucócitos 

foi encontrada uma diferença entre os grupos SOP e controle (β=-0,57854)(p=0,001). As 

variáveis idade, IMC, insulina, proteína c-reativa, homocisteína, testosterona, FAI e 

androstenediona não influenciaram no telômero dessas células (Tabela 19). 
 

Tabela 19: Modelo de regressão linear múltipla ajustado para comprimento do telômero dos 
leucócitos. 

Variável Estimativa do Parâmetro Erro Padrão Estatística t P-valor 
Grupo  -0,57854 0,16584 -3,49 0,001 
Idade -0,00650 0,01819 -0,36 0,722 
IMC 0,01687 0,01900 0,89 0,378 
Insulina 0,00603 0,01235 0,49 0,627 
Proteína c-reativa -0,17632 0,19173 -0,92 0,361 
Homocisteína -0,00497 0,31970 -0,16 0,877 
Testosterona 0,00083 0,00112 0,74 0,461 
FAI -0,02591 0,01920 -1,33 0,189 
Androstenediona 0,00021 0,00111 0,19 0,849 

Modelo de regressão linear múltipla. SOP (Síndrome dos Ovários Policísticos); IMC (Índice de massa corporal); 
FAI (Índice de androgênio livre). Em negrito: p<0,05. 

 

Através da estimativa do parâmetro do modelo de regressão linear múltipla ajustada 

por grupo, IMC, insulina, proteína c-reativa, homocisteína, testosterona, FAI, androstenediona 

e idade, foi demonstrado que a idade neste estudo parece não influenciar no comprimento do 

telômero nos leucócitos (Figura 9). 
 

 

Figura 9: Gráfico de dispersão do comprimento do telômero nos leucócitos em relação com a idade 
nos grupos SOP e controle. SOP (Síndrome dos ovários policísticos); razão T/S (Razão 
telômero/single gene). 
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O comprimento do telômero nas CCI (Tabela 20) e  nas CCM (Tabela 21) não sofreu 

influência de nenhuma variável analisada: grupo, idade, IMC, insulina, proteína c-reativa, 

homocisteína, testosterona, FAI e androstenediona. 

 

Tabela 20: Modelo de regressão linear múltipla ajustado para o comprimento do telômero das 
CCI. 

Variável Estimativa do Parâmetro Erro Padrão Estatística t P-valor 
Grupo  -0,18106 0,15314 -1,18 0,250 
Idade -0,00889 0,01890 -0,47 0,643 
IMC -0,01547 0,02311 -0,67 0,510 
Insulina -0,00841 0,01530 -0,55 0,588 
Proteína c-reativa -0,13607 0,23062 -0,59 0,561 
Homocisteína -0,03497 0,04707 -0,74 0,465 
Testosterona 0,00052 0,00117 0,44 0,664 
FAI 0,04630 0,03542 1,31 0,205 
Androstenediona 0,00166 0,00098 1,70 0,104 

Modelo de regressão linear múltipla. SOP (Síndrome dos Ovários Policísticos); IMC (Índice de massa corporal); FAI 
(Índice de androgênio livre). Em negrito: p<0,05. 

 

Tabela 21: Modelo de regressão linear múltipla ajustado para o comprimento do telômero das 
CCM. 

Variável Estimativa do Parâmetro Erro Padrão Estatística t P-valor 
Grupo -0,25460 0,16638 -1,53 0,133 
Idade -0,02067 0,01726 -1,20 0,238 
IMC 0,00562 0,02265 0,25 0,805 
Insulina 0,00071 0,01353 0,05 0,959 
Proteína c-reativa -0,09542 0,21379 -0,45 0,658 
Homocisteína -0,06310 0,04704 -1,34 0,187 
Testosterona 0,00024 0,00101 0,24 0,810 
FAI 0,00992 0,03245 0,31 0,761 
Androstenediona -0,00038 0,00088 -0,43 0,670 
Modelo de regressão linear múltipla. SOP (Síndrome dos Ovários Policísticos); IMC (Índice de massa corporal); 
FAI (Índice de androgênio livre). Em negrito: p<0,05. 
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O comprimento do telômero nos oócitos imaturos VG não sofreu influência de  

nenhuma variável analisada: grupo, idade, IMC, insulina, proteína c-reativa, homocisteína, 

testosterona, FAI e androstenediona (Tabela 22). 

 

Tabela 22: Modelo de regressão linear múltipla ajustado para o comprimento do telômero dos 
oócitos imaturos VG. 

Variável Estimativa do Parâmetro  Erro Padrão Estatística t P-valor 
Grupo  0,23742 0,18634 1,27 0,235 
Idade 0,01205 0,02196 0,55 0,597 
IMC 0,04646 0,03222 1,44 0,183 
Insulina -0,00136 0,01676 -0,08 0,937 
Proteína c-reativa -0,34766 0,21433 -1,62 0,139 
Homocisteína -0,02629 0,04493 -0,59 0,573 
Testosterona 0,00047 0,00160 0,29 0,777 
FAI -0,06954 0,07381 -0,94 0,371 
Androstenediona 0,00068 0,00084 0,81 0,441 

Modelo de regressão linear múltipla. SOP (Síndrome dos Ovários Policísticos); IMC (Índice de massa corporal); 
FAI (Índice de androgênio livre). Em negrito: p<0,05. 

 

Através da regressão linear múltipla foi encontrada influência negativa da insulina 

com a atividade da telomerase nas CCI (β=-0,13018)(p=0,006). E considerando este modelo, 

foi encontrada uma diferença entre os grupos SOP e controle (β=1,69565)(p=0,001) e uma 

influência positiva da androstenediona (β=0,00789)(p=0,002) com a atividade da telomerase 

desta mesma linhagem celular. Não foi encontrada influência das variáveis idade, IMC, 

proteína c-reativa, homocisteína, testosterona e FAI (Tabela 23). 

 

Tabela 23: Modelo de regressão linear múltipla ajustado para a atividade da telomerase das 
CCI. 

Variável Estimativa do Parâmetro  Erro Padrão Estatística t P-valor 
Grupo  1,69565 0,39636 4,28 0,001 
Idade 0,04994 0,04263 1,17 0,260 
IMC 0,10197 0,05732 1,78 0,096 
Insulina -0,13018 0,04067 -3,20 0,006 
Proteína c-reativa -0,84616 0,68913 -1,23 0,238 
Homocisteína 0,26602 0,13238 2,01 0,063 
Testosterona -0,00042 0,00317 -0,13 0,897 
FAI -0,08258 0,12603 -0,66 0,522 
Androstenediona 0,00789 0,00214 3,69 0,002 

Modelo de regressão linear múltipla. SOP (Síndrome dos Ovários Policísticos); IMC (Índice de massa corporal); 
FAI (Índice de androgênio livre). Em negrito: p<0,05. 
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A atividade da telomerase nas CCM apresentou somente uma influência positiva do 

FAI (β=0,25168)(p=0,051). As variáveis grupo, idade, IMC, insulina, proteína c-reativa, 

homocisteína, testosterona e androstenediona não influenciaram nesta linhagem (Tabela 24). 

 

Tabela 24: Modelo de regressão linear múltipla ajustado para a atividade da telomerase das 
CCM. 

Variável Estimativa do Parâmetro  Erro Padrão Estatística t P-valor 
Grupo  1,14770 0,58442 1,96 0,061 
Idade -0,07873 0,05731 -1,37 0,182 
IMC -0,10392 0,07357 -1,41 0,171 
Insulina -0,03243 0,04369 -0,74 0,465 
Proteína c-reativa 0,26142 0,74650 0,35 0,729 
Homocisteína 0,18397 0,16213 1,13 0,268 
Testosterona -0,00300 0,00375 -0,80 0,433 
FAI 0,25168 0,12255 2,05 0,051 
Androstenediona -0,00106 0,00290 -0,37 0,718 
Modelo de regressão linear múltipla. SOP (Síndrome dos Ovários Policísticos); IMC (Índice de massa corporal); 
FAI (Índice de androgênio livre). Em negrito: p<0,05. 

 

Através da análise de correlação de Spearman foi observado no comprimento do 

telômero dos leucócitos uma correlação positiva com o comprimento do telômero das CCI no 

grupo controle  (r=0,57616)(p=0,006) e no grupo SOP (r=0,61176)(p=0,012). E o 

comprimento do telômero nesta mesma linhagem celular apresentou correlação positiva com 

o comprimento do telômero das CCM no grupo controle (r=0,45437)(p=0,002) e no grupo 

SOP (r=0,7138)(p=0,0004) (Tabela 25). 

 

Tabela 25: Correlação do comprimento do telômero nos leucócitos. 

  Controle SOP 
Variável r P-valor r P-valor 
Telomerase CCI 0,33998 0,182 -0,3193 0,312 
Telomerase CCM -0,28539 0,149 -0,13927 0,683 
Telomerase VG -0,11905 0,779 -0,09524 0,823 
Telomerase MI -0,3000 0,624 -0,8000 0,200 
TEL CCI 0,57616 0,006 0,61176 0,012 
TEL CCM 0,45437 0,002 0,7138 0,0004 
TEL VG -0,14345 0,6400 -0,2395 0,535 
TEL MI 0,4000 0,6000 -0,48333 0,188 

Coeficiente de correlação de Spearman. SOP (Síndrome dos Ovários Policísticos); TEL 
(comprimento do telômero); CCI (Células do cumulus de oócitos imaturos); CCM 
(Células do cumulus de oócitos maduros); VG (oócito imaturo no estágio de vesícula 
germinativa); MI (oócito imaturo em metáfase I). Em negrito: p<0,05. 
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O comprimento do telômero das CCI teve correlação positiva com o comprimento do 

telômero dos leucócitos no grupo controle (r=0,57616)(p=0,006) e no grupo SOP 

(r=0,61176)(p=0,012). E o comprimento do telômero nesta mesma linhagem celular teve 

correlação positiva com o comprimento do telômero das CCM no grupo controle 

(r=0,64837)(p=0,001) e no grupo SOP (r=0,8652)(p<0,0001) (Tabela 26). 

 

Tabela 26: Correlação do comprimento do telômero das CCI. 

  Controle SOP 
Variável r P-valor r P-valor 
Telomerase CCI 0,51309 0,051 -0,21319 0,464 
Telomerase CCM 0,36515 0,22 0,49451 0,086 
Telomerase VG -0,42857 0,337 0,35714 0,432 
Telomerase MI 0,6000 0,4000 0,4000 0,600 
TEL leucócitos 0,57616 0,006 0,61176 0,012 
TEL CCM 0,64837 0,001 0,8652 <0,0001 
TEL VG -0,47699 0,194 -0,30952 0,456 
TEL MI 0,0000 1,000 -0,02857 0,957 

Coeficiente de correlação de Spearman. SOP (Síndrome dos Ovários Policísticos); TEL 
(comprimento do telômero); CCI (Células do cumulus de oócitos imaturos); CCM (Células do 
cumulus de oócitos maduros); VG (oócito imaturo no estágio de vesícula germinativa); MI 
(oócito imaturo em metáfase I). Em negrito: p<0,05. 

 

O comprimento do telômero das CCM teve correlação positiva com o comprimento do 

telômero dos leucócitos no grupo controle  (r=0,45437)(p=0,002) e no grupo SOP 

(r=0,7138)(p=0,0004). E o comprimento do telômero nesta mesma linhagem celular teve 

correlação positiva com o comprimento do telômero das CCI no grupo controle 

(r=0,64837)(p=0,001) e no grupo SOP (r=0,8652)(p<0,0001). Entretanto,  o comprimento do 

telômero das CCM teve correlação negativa com o comprimento do telômero dos oócitos VG 

no grupo controle  (r=-0,88333)(p=0,002) (Tabela 27). 

 

Tabela 27: Correlação do comprimento do telômero das CCM. 

  Controle SOP 
Variável r P-valor r P-valor 
Telomerase CCI 0,26553 0,303 -0,29848 0,280 
Telomerase CCM -0,30296 0,110 0,53685 0,048 
Telomerase VG -0,57143 0,180 0,08571 0,872 
Telomerase MI -0,30000 0,624 0,4000 0,600 
TEL leucócitos 0,45437 0,002 0,7138 0,0004 
TEL CCI 0,64837 0,001 0,8652 <0,0001 
TEL VG -0,88333 0,002 -0,52381 0,183 
TEL MI -0,8000 0,200 -0,42857 0,397 

Coeficiente de correlação de Spearman. SOP (Síndrome dos Ovários Policísticos); TEL 
(comprimento do telômero); CCI (Células do cumulus de oócitos imaturos); CCM (Células 
do cumulus de oócitos maduros); VG (oócito imaturo no estágio de vesícula germinativa); 
MI (oócito imaturo em metáfase I). Em negrito: p<0,05. 
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O comprimento do telômero dos oócitos VG teve correlação negativa com o 

comprimento do telômero das CCM no grupo controle (r=-0,8833)(p=0,0020) (Tabela 28). 
 

Tabela 28: Correlação do comprimento do telômero nos oócitos imaturos VG. 

  Controle SOP 
Variável r P-valor r P-valor 
Telomerase CCI 0,5188 0,1520 0,3929 0,3830 
Telomerase CCM 0,2052 0,7410 -0,5357 0,2150 
Telomerase VG 0,6957 0,1250 -0,5000 0,3910 
TEL leucócitos -0,1435 0,6400 -0,2395 0,5350 
TEL CCI -0,4770 0,1940 -0,3095 0,4560 
TEL CCM -0,8833 0,0020 -0,5238 0,1830 

Coeficiente de correlação de Spearman. SOP (Síndrome dos Ovários Policísticos); TEL 
(comprimento do telômero); CCI (Células do cumulus de oócitos imaturos); CCM (Células 
do cumulus de oócitos maduros); VG (oócito imaturo no estágio de vesícula germinativa). 
Em negrito: p<0,05. 

 

O comprimento do telômero dos oócitos MI teve correlação negativa com a atividade 

da telomerase das CCM no grupo controle (r=-1,000)(p<0,0001) (Tabela 29). 
 

Tabela 29: Correlação do comprimento do telômero nos oócitos imaturos MI. 

  Controle SOP 
Variável r P-valor r P-valor 
Telomerase CCM -1,000 <0,0001 0,25714 0,623 
TEL leucócitos 0,400 0,600 -0,48333 0,188 
TEL CCI 0,000 1,000 -0,02857 0,957 
TEL CCM -0,800 0,200 -0,42857 0,397 

Coeficiente de correlação de Spearman. SOP (Síndrome dos Ovários Policísticos); TEL 
(comprimento do telômero); CCI (Células do cumulus de oócitos imaturos); CCM (Células 
do cumulus de oócitos maduros). Em negrito: p<0,05. 

 

A atividade da telomerase e o comprimento do telômero nas CCI apresentaram 

correlação positiva no grupo controle (r=0,51309)(p=0,051) (Tabela 30). 
 

Tabela 30: Correlação da atividade da telomerase nas CCI. 

  Controle SOP 
Variável r P-valor r P-valor 
Telomerase CCM 0,42771 0,291 -0,04736 0,872 
Telomerase VG 0,02899 0,957 -0,08571 0,872 
Telomerase MI 0,22361 0,718 0,8000 0,200 
TEL leucócitos 0,33998 0,182 -0,3193 0,312 
TEL CCI 0,51309 0,051 -0,21319 0,464 
TEL CCM 0,26553 0,303 -0,29848 0,28 
TEL VG 0,51883 0,152 0,39286 0,383 

Coeficiente de correlação de Spearman. SOP (Síndrome dos Ovários Policísticos); TEL 
(comprimento do telômero); CCI (Células do cumulus de oócitos imaturos); CCM (Células 
do cumulus de oócitos maduros); VG (oócito imaturo no estágio de vesícula germinativa); 
MI (oócito imaturo em metáfase I). Em negrito: p<0,05. 
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Com relação as CCM foi observada um correlação positiva entre atividade da 

telomerase com o comprimento do telômero no grupo SOP (r=0,53685)(p=0,048) e correlação 

negativa com o comprimento do telômero dos oócitos MI no grupo controle (r=-

1,0000)(p<0,0001) (Tabela 31). 

 

Tabela 31: Correlação da atividade da telomerase nas CCM 

  Controle SOP 
Variável r P-valor r P-valor 
Telomerase CCI 0,42771 0,291 -0,04736 0,872 
Telomerase VG 0,46382 0,354 -0,25714 0,623 
TEL leucócitos -0,28539 0,149 -0,13927 0,683 
TEL CCI 0,36515 0,22 0,49451 0,086 
TEL CCM -0,30296 0,11 0,53685 0,048 
TEL VG 0,2052 0,741 -0,53571 0,215 
TEL MI -1,0000 <0,0001 0,25714 0,623 

Coeficiente de correlação de Spearman. SOP (Síndrome dos Ovários Policísticos); TEL 
(comprimento do telômero); CCI (Células do cumulus de oócitos imaturos); CCM (Células 
do cumulus de oócitos maduros); VG (oócito imaturo no estágio de vesícula germinativa); 
MI (oócito imaturo em metáfase I). Em negrito: p<0,05. 

 

A atividade da telomerase dos oócitos VG não apresentou nenhuma correlação com as 

variáveis analisadas (Tabela 32). 

 

Tabela 32: Correlação da atividade da telomerase nas oócitos imaturos VG. 

  Controle SOP 
Variável r P-valor r P-valor 
Telomerase CCI 0,02899 0,957 -0,08571 0,872 
Telomerase CCM 0,46382 0,354 -0,25714 0,623 
TEL leucócitos -0,11905 0,779 -0,09524 0,823 
TEL CCI -0,42857 0,337 0,35714 0,432 
TEL CCM -0,57143 0,18 0,08571 0,872 
TEL VG 0,69573 0,125 -0,5000 0,391 

Coeficiente de correlação de Spearman. SOP (Síndrome dos Ovários Policísticos); TEL 
(comprimento do telômero); CCI (Células do cumulus de oócitos imaturos); CCM (Células 
do cumulus de oócitos maduros); VG (oócito imaturo no estágio de vesícula germinativa). 
Em negrito: p<0,05. 
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A atividade da telomerase dos oócitos MI não apresentou nenhuma correlação com as 

variáveis analisadas (Tabela 33). 

 

Tabela 33: Correlação da atividade da telomerase nos oócitos imaturos MI. 

  Controle SOP 
Variável r P-valor r P-valor 
Telomerase CCI 0,22361 0,718 0,800 0,200 
TEL leucócitos -0,3000 0,6240 -0,800 0,200 
TEL CCI 0,6000 0,4000 0,400 0,600 
TEL CCM -0,3000 0,6240 0,400 0,600 

Coeficiente de correlação de Spearman. SOP (Síndrome dos Ovários Policísticos); TEL 
(comprimento do telômero); CCI (Células do cumulus de oócitos imaturos); CCM (Células 
do cumulus de oócitos maduros). Em negrito: p<0,05. 
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No presente estudo, o comprimento do telômero nas CCI e nas CCM não diferiu entre 

os grupos SOP e controle. No entanto, a atividade da telomerase nas CCI (p=0,003) e nas 

CCM (p=0,022) foi maior no grupo SOP. Com relação aos leucócitos, foi observado um 

reduzido comprimento do telômero no grupo SOP (p=0,025). O comprimento do telômero e a 

atividade da telomerase nos oócitos imaturos VG e MI não diferiram entre os grupos. Uma 

correlação positiva entre a atividade da telomerase e o comprimento do telômero nas CCI foi 

observada no grupo controle (p=0,051). A SOP também apresentou uma correlação positiva 

entre a atividade da telomerase e o comprimento do telômero, porém nas CCM (p=0,048). 

Adicionalmente, foi encontrada uma correlação positiva entre o comprimento do telômero das 

células (leucócitos, CCI e CCM) em ambos os grupos. 

No contexto da análise do comprimento do telômero em mulheres com SOP, pode-se 

destacar na literatura vários estudos, porém estes são contraditórios. Desde um encurtamento 

no comprimento do telômero nos leucócitos de mulheres na população chinesa (LI et al., 

2014), assim como sem diferença no comprimento do telômero;  porém, com uma correlação 

negativa dos biomarcadores inflamatórios, proteína c-reativa e homocisteína, com o 

comprimento do telômero (PEDROSO et al., 2015). Recentemente, Wang et al. (2017) 

relataram que o comprimento do telômero nos leucócitos na SOP foi maior em relação ao 

grupo controle. Os autores também observaram reduzida expressão do gene TERRA 

(Telomeric repeat-containing RNA) no grupo SOP. Além disso, a testosterona foi 

positivamente correlacionada com o comprimento do telômero e negativamente 

correlacionada com os níveis de TERRA no grupo SOP (WANG et al., 2017). O gene TERRA, 

um longo RNA não codificador, é conhecido por promover o encurtamento do telômero por 

inibir a atividade da telomerase in vitro pela ligação no componete de RNA (TERC) 

(SCHOEFTNER and BLASCO, 2008) e na porção enzimática transcriptase reversa (TERT) 

da telomerase (REDON et al., 2010). 

O encurtamento do telômero nos leucócitos encontrado nas mulheres com SOP no 

presente estudo pode ser explicado pelo fato desta síndrome ser considerada uma doença 

multifatorial, com a presença de várias alterações metabólicas, como a dislipidemia, 

obesidade, hipertensão, RI, dentre outras, (GOODARZI et al., 2005) que podem contribuir 

para uma perda telomérica progressiva. Neste estudo, as mulheres do grupo SOP 

apresentaram maior IMC, hiperinsulinemia e aumento do marcador inflamatório proteína c-

reativa, que retrata um estado de estresse oxidativo. Esta condição ocorre quando EROs, que 

são intermediários de um metabolismo de oxigênio normal, são produzidas mais rapidamente 

do que os antioxidantes endógenos (DONA et al., 2012; MURRI et al., 2013). Autores já 
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evidenciaram que o estresse oxidativo presente na SOP tem correlação positiva com o IMC, 

nível de insulina e pressão arterial (SABUNCU et al., 2001). Complementar a um aumento do 

estresse oxidativo, as mulheres com SOP também têm antioxidante total reduzido (FENKCI 

et al., 2003). No contexto do estresse oxidativo e da RI, tem sido proposto que a geração de 

EROs por células mononucleares em resposta a hiperglicemia é maior nas mulheres com SOP 

comparada com mulheres saudáveis (DULEBA and DOKRAS, 2012). Na população geral, 

não fazendo distinção de gênero, raça ou etnia, a HAS, a RI e o estresse oxidativo foram 

associados ao encurtamento do comprimento do telômero nos leucócitos (GARDNER et al., 

2005). Em contrapartida, na população do presente estudo, não foi observado influência 

dessas características no comprimento do telômero; diferentemente do nosso estudo prévio 

onde esta correlação foi evidenciada (PEDROSO et al., 2015). Uma hipótese para esses dados 

discordantes poderia ser atribuída ao tamanho da amostra. Outra suposição seria a influência 

da HOC, com repercussão nos níveis dos hormônios esteróides, que poderiam modular o 

comprimento do telômero nos leucócitos, visto que a avaliação do telômero foi realizada  

apenas no dia da coleta dos oócitos com níveis hormonais suprafisiológicos.  

As alterações metabólicas relacionadas a SOP parecem não interferir no comprimento 

do telômero nas células reprodutivas, CCI e CCM, visto que não encontramos diferença no 

comprimento do telômero nessas células entre os grupos. E com relação às células 

germinativas, oócitos VG e MI, também não foi encontrada diferença no comprimento do 

telômero. Wei et al. (2017) avaliaram o comprimento do telômero nos leucócitos e nas células 

da granulosa de mulheres com SOP e controle, e diferentemente do presente estudo, não 

encontraram diferença no comprimento do telômero nos leucócitos. Em contrapartida, o 

comprimento do telômero nas células da granulosa no grupo SOP foi maior do que no grupo 

controle (WEI et al., 2017).  

No presente estudo foi observado também um aumento da atividade da telomerase nas 

CCI e nas CCM no grupo SOP, o que pode ser demonstrado pelo fato de que a atividade da 

telomerase pode estar aumentada em decorrência do hiperandrogenismo presente nestas 

mulheres, pois sabe-se que os andrógenos desempenham um papel importante no aumento da 

expressão e da atividade da telomerase (CALADO et al., 2009; NOURBAKHSH et al., 2010). 

Neste estudo, o grupo SOP foi bem caracterizado, onde as mulheres apresentaram maiores 

níveis de FAI, testosterona total, androstenediona e estradiol. Possivelmente o aumento da 

atividade da telomerase esteja exercendo uma proteção no telômero somente a nível 

reprodutivo, como no caso das células do cumulus e dos oócitos. Um recente estudo verificou 

a associação da atividade da telomerase e do comprimento de telômero nas células da 
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granulosa de mulheres com SOP e controle, que foram submetidas à FIV, e os efeitos do pré-

tratamento ACO. Foi evidenciado um aumento do comprimento do telômero nas células da 

granulosa no grupo controle em comparação com o grupo SOP, mas não foram observadas 

diferenças na atividade da telomerase e no comprimento do telômero entre o grupo com pré-

tratamento de ACO e o grupo sem o uso desta medicação em pacientes com SOP (LI et al., 

2017).  

Neste estudo, foi observada um influência positiva dos andrógenos na atividade da 

telomerase das células do cumulus. Através da regressão linear múltipla, a androstenediona 

apresentou uma influência positiva na atividade da telomerase nas CCI, e o FAI apresentou 

uma influência positiva na atividade da telomerase nas CCM, demonstrando mais uma vez 

que a atividade da telomerase nesta linhagem celular pode ser influenciada positivamente pelo 

hiperandrogenismo. No comprimento do telômero nos leucócitos, nas CCI, nas CCM e nos 

oócitos VG não foi observada influência dessas variáveis, o que demonstra que o 

hiperandrogenismo influencia diretamente na atividade da telomerase e não no comprimento 

do telômero. Em contrapartida, a insulina apresentou uma influência negativa na atividade da 

telomerase nas CCI e embora não tenhamos encontrado um encurtamento do comprimento 

telomérico nas CCI, na literatura já foi evidenciado um encurtamento do telômero em 

decorrência da RI (SALPEA and HUMPHRIES, 2010).  Este achado pode explicar a 

influência negativa da insulina na atividade da telomerase, mecanismo este responsável pela 

manutenção do telômero, que influenciada pela ação positiva do hiperandrogenismo nestas 

células, modulou esta atividade da telomerase. No entanto, não foi observada influência da 

insulina no comprimento do telômero nos leucócitos, CCI e CCM.   

Nas CCI, foi encontrada uma correlação positiva entre a atividade da telomerase e o 

comprimento do telômero no grupo controle. Nas CCM, foi encontrada uma correlação 

positiva entre a atividade da telomerase e o comprimento do telômero no grupo SOP. 

Entretanto, o comprimento do telômero entre as diferentes células, tais como, leucócitos, CCI 

e CCM tiveram uma correlação positiva entre elas, independente de grupos. Com isso, 

podemos deduzir que existe uma influência do comprimento do telômero das células 

somáticas com as células reprodutivas, à nivel sistêmico, independente de grupo, pois elas se 

correlacionam. Desta forma, o comprimento do telômero nos leucócitos poderia ser 

considerado um marcador e um indicativo da capacidade reprodutiva, não fosse a influência 

da ação da telomerase nas células reprodutivas. Embora, na análise das variáveis descritivas, 

as pacientes com SOP apresentarem um encurtamento nos leucócitos e não nas células 

reprodutivas, isso pode ser explicado pela atividade da telomerase estar aumentada nas células 
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reprodutivas destas mulheres, possivelmente pela presença do hiperandrogenismo, 

diminuindo o efeito deletério no comprimento do telômero à nivel reprodutivo. 

Embora a resposta à HOC tenha sido distinta em relação à CFA, folículos maiores que 

14 mm, oócitos coletados nos diferentes graus de maturidade, como  oócitos VG, MI e MII 

nas mulheres com SOP, o número de oócitos injetados, fertilizados e clivados, foram 

semelhantes entre os grupos. E não foi encontrada diferença na comparação da morfologia 

oocitária entre os grupos. Com isso, entra-se em contradição a ideia de que as mulheres com 

SOP possuem maiores taxas de oócitos morfologicamente anormais e que a capacidade 

reprodutiva do oócito pode ser prejudicada em pacientes com SOP (KENIGSBERG et al., 

2009; KWON et al., 2010) (RIENZI et al., 2008; SETTI et al., 2011). No desenvolvimento 

embrionário desde o dia 1 (checagem de fertilização) até o dia 5/6, não foi encontrada 

diferença nos embriões, com exceção no dia 2 que apresentou mais embriões assimétricos no 

grupo SOP. Ainda no desenvolvimento embrionário, pode-se dizer também que não foi 

encontrada diferença entre os grupos em relação à presença de embriões considerados 

excelentes, mais especificamente no dia 2 (4G1), no dia 3 (8G1) e no dia 5/6 (Blastocistos 

3.1.1. ou 4.1.1.). A taxa de gravidez foi similar entre os grupos, presumindo que as mulheres 

com SOP possuem as mesmas taxas de sucesso de gravidez em comparação com mulheres 

sem a doença, corroborando com alguns estudos da literatura (HEIJNEN et al., 2006; 

ASHRAFI et al., 2011; NAHUIS et al., 2011; PERALES-PUCHALT and LEGRO, 2013; 

FOURNIER et al., 2017). Uma resposta exagerada após HOC é frequentemente encontrada ns 

mulheres com SOP, aumentando o risco de desenvolverem a SHO. Neste estudo as taxas de 

TEF foram menores no grupo SOP, pois esta é uma estratégia preventiva e terapêutica, no 

qual é realizado o congelamento dos embriões para posteriormente, em um outro momento, 

ocorrer a TEC. As taxas de gravidezes positivas entre as TEF e TEC foram similares entre os 

grupos deste estudo, e devido a isso pode-se dizer que esta medida preventiva não atrapalha 

estas mulheres de engravidarem. Adicionalmente, as taxas de nascidos vivos após a TRA em 

mulheres com SOP são similares às das mulheres com outras causas de infertilidade, como a 

endometriose, a ESCA ou a infertilidade por fator masculino (SIGALA et al., 2015). 

Há evidências que a restrição de crescimento intrauterino está relacionado com a 

presença da SOP, que resulta em recém-nascidos pequenos para a idade gestacional (PIG). 

Em nossa população, a prevalência de SOP em mulheres com PIG é duas vezes maior do que 

nas mulheres nascidas com peso adequado para idade gestacional (AGA) (MELO et al., 

2010). No entanto, no presente estudo não foi observado diferença quanto ao peso, altura, 

sexo e idade gestacional dos nascidos vivos.  
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Um dado relevante deste estudo é que o grupo SOP foi bem caracterizado, pois estas 

mulheres apresentaram hiperandrogenismo, alterações metabólicas como aumento do IMC e 

hiperinsulinemia, bem como aumento do biomarcador inflamatório proteína c-reativa, e 

mesmo sob influência de HOC, como resposta exagerada às medicaçãoes indutoras da 

ovulação com grande número de folículos recrutados e obtidos, manteve-se presentes as 

características da síndrome. No entanto, a análise do comprimento do telômero e da atividade 

da telomerase nas mulheres com SOP em diferentes tipos celulares precisam ser estudadas 

mais a fundo para concluir realmente o que acontece à nível de células somáticas e 

reprodutivas. Uma limitação deste estudo foi ter realizada a avaliação do comprimento do 

telômero apenas no dia da coleta dos oócitos, não tendo sido realizado avaliação desta 

variável antes do TRA. Estudos com um número maior de casos, com diferentes protocolos de 

HOC, diferentes meios de cultivo, bem como diferentes populações são necessários para 

tornar os dados mais robustos, confirmar essas alterações no comprimento do telômero e na 

atividade da telomerase para buscar entender o que ocorre mais especificamente nestas células 

e o que este desfecho implicaria nos TRA. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 Conclusão 

 
  



Conclusão  |  71 

Nossos achados sugerem que a SOP parece não afetar o comprimento do telômero nas 

CCI e CCM, apenas nos leucócitos. Por outro lado, uma maior atividade da telomerase nas 

CCI e CCM pode ser necessária para a manutenção do comprimento telomérico à nível 

reprodutivo nas mulheres com SOP. 
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Anexo I 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Mulheres com Síndrome dos Ovários Policísticos 

 

Título do estudo: “Comprimento do telômero e atividade da telomerase em células do 

cumulus de mulheres com Síndrome dos Ovários Policísticos”. 

 

Investigadores principais: 

Profa. Dra. Rosana Maria dos Reis  

Daiana Cristina Chielli Pedroso  

INFORMAÇÃO AO PACIENTE 

Você está sendo convidado a participar voluntariamente de um estudo chamado “Comprimento 

do telômero e atividade da telomerase em células do cumulus de mulheres com Síndrome dos 

Ovários Policísticos”. Antes de decidir participar deste estudo, é importante que você leia e 

compreenda os procedimentos envolvidos. Este termo de consentimento informado descreve o 

motivo, os procedimentos, os benefícios e os riscos do estudo. Por favor, sinta-se à vontade para 

fazer quantas perguntas quiser. É necessário ler e assinar este termo de consentimento antes que 

você possa participar. Sua decisão de participar ou não participar neste estudo não terá qualquer 

interferência sobre o seu atendimento clínico. 

 

POR QUE VOCÊ ESTÁ SENDO CONVIDADO A PARTICIPAR? 

A Síndrome dos Ovários Policísticos é uma causa bastante comum de irregularidade 

menstrual e de dificuldade para engravidar (denominada infertilidade). Questiona-se um dos 

motivos responsáveis tanto pela maior dificuldade em engravidar, como pela chance 

aumentada de abortamento nas mulheres portadoras desta síndrome, o qual pode ser 

ocasionado devido a inadequada qualidade dos óvulos (células femininas responsáveis pela 

reprodução), que poderão produzir embriões de má qualidade.  

A identificação da presença de alterações nos óvulos de pacientes portadoras desta síndrome e 

de outras causas de infertilidade, não somente ajudaria a elucidar o mecanismo causador da 

infertilidade e da maior chance de abortamento, como também abriria perspectivas futuras de 

tratamento para este grupo de pacientes.  
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Uma forma indireta de avaliarmos a qualidade dos seus óvulos, sem lhe causar qualquer risco 

adicional ou prejuízo do sucesso de você engravidar durante este procedimento de reprodução 

assistida seria utilizar as células que envolvem os óvulos (denominadas células do cumulus), 

os óvulos que não amadureceram o suficiente para serem inseminados (denominados óvulos 

imaturos) e os óvulos excedentes para fertilização estabelecida pelo Departamento de 

Reprodução Assistida que, portanto, serão descartados, não sendo úteis para o seu tratamento. 

As células do cumulus e os óvulos serão utilizados para estudar o comprimento do telômero e 

a atividade da enzima telomerase no desenvolvimento dos seus óvulos. 

Os telômeros são estruturas especializadas presentes nas extremidades dos cromossomos que 

desempenham um importante papel na regulação da estabilidade genômica. A enzima 

telomerase, por sua vez, recebe este nome, pois atua nos telômeros, impedindo que se 

encurtem.  

Um controle rigoroso no comprimento dos telômeros é essencial para que uma célula normal 

desempenhe suas funções. 

 

OBJETIVO DO ESTUDO 

Avaliar nas mulheres com SOP e nas mulheres com ciclos menstruais regulares submetidas ao 

tratamento de Reprodução Assistida: 

1) o comprimento dos telômeros no sangue periférico, nas células do cumulus e nos óvulos 

2) a atividade da telomerase nas células do cumulus e nos óvulos 

 

O QUE ENVOLVE A SUA PARTICIPAÇÃO? 

Você passará pelo procedimento de coleta de óvulos, no qual serão colhidos os óvulos 

imaturos e/ou maduros que poderão ser utilizados para o desenvolvimento do embrião. Os 

óvulos que forem fornecidos voluntariamente para pesquisa poderão ser utilizados para este 

estudo. Além disso, será colhida uma amostra de sangue periférico (total de 20 ml) para 

análise do comprimento do telômero e para dosagens hormonais. As amostras serão 

armazenadas apenas durante o período de sua realização, em local apropriado e seguro 

(freezer -80oC do Departamento de Ginecologia e Obstetrícia), e não haverá armazenamento 

para trabalhos posteriores.  
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O QUE MAIS SERÁ REALIZADO? 

No sangue periférico serão realizadas dosagens hormonais e extração do DNA das células 

sanguíneas para avaliar o comprimento do telômero. Esta análise será realizada através de um 

método denominado qPCR.  

As células do cumulus e os óvulos também serão utilizados para estudar o comprimento do 

telômero através da mesma técnica citada acima e nestas mesmas células será analisada 

também a atividade da enzima telomerase através de um método chamado TRAPeze para 

buscar um melhor entendimento da sua qualidade reprodutiva. 

 

POSSÍVEIS RISCOS AO PARTICIPAR DESTE ESTUDO 

Devemos ressaltar que as células do cumulus e os óvulos que forem cedidas para pesquisa não 

irão interferir no seu tratamento para engravidar, assim como não causarão prejuízo algum para a 

sua saúde, nem para a do futuro bebê. Todos os óvulos cedidos para pesquisa serão utilizados 

exclusivamente para a avaliação do comprimento do telômero e da atividade da enzima 

telomerase e não para outros fins que não a pesquisa. A coleta dos óvulos é totalmente indolor, 

porém após o procedimento, eventualmente pode ser observado sonolência devido ao efeito 

anestésico e um pequeno desconforto abdominal.  

Na coleta de sangue periférico pode ser observado um pequeno desconforto no local da punção, 

como por exemplo, dor e/ou hematoma.  

Em relação ao seu estado emocional e psicológico, momentos antes e/ou após o procedimento 

podem ser observados sentimentos de ansiedade, incertezas, dúvidas e medo.  

Não será necessário nenhum tipo de procedimento extra ou qualquer outro tipo de exame além 

dos habituais para o procedimento de reprodução assistida, que o casal já irá realizar. 

 

POSSÍVEIS BENEFÍCIOS 

Os resultados deste estudo poderão trazer conhecimento adicional para os casos de infertilidade 

associada à Síndrome dos Ovários Policísticos, no sentido de propiciar um tratamento mais 

eficaz.  

 

O QUE ACONTECE SE VOCÊ NÃO QUISER PARTICIPAR?  

Sua participação neste estudo é totalmente voluntária. Se você decidir não participar, não haverá 

penalidade, perda de benefícios ou redução na qualidade dos cuidados médicos. Se forem 

disponíveis novas informações que possam afetar a sua vontade de continuar nesta pesquisa, 

você terá conhecimento destas informações.   
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E SE VOCÊ QUISER SAIR DO ESTUDO APÓS TER ACEITADO PARTICIPAR? 

Você pode descontinuar sua participação neste estudo a qualquer momento sem penalidade ou 

perda dos benefícios que de outra forma você teria direito. Caso você deseje retirar o seu 

consentimento, favor notificar o investigador, através do número de telefone listado neste 

termo de consentimento livre e esclarecido. Você tem o direito de se retirar do estudo 

completamente (isto significa que você não deseja ser contatado por qualquer pessoa do 

estudo depois da sua retirada). 

Você será informado de forma oportuna sobre qualquer nova informação relacionada à sua 

segurança que possa influenciar sua disposição em continuar participando do estudo. 

 

SIGILO E DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES PESSOAIS 

Você será identificado por um número em toda documentação e avaliação, estando seu nome em 

segredo absoluto. 

Todas as informações coletadas durante este estudo, incluindo o acesso ao seu prontuário 

médico, dados pessoais, dados de pesquisa (por exemplo, idade, peso, altura, pressão arterial, 

hábitos e medicamentos em uso), datas de consultas e procedimentos, relatórios médicos e 

resultados de exames, serão mantidas em sigilo e somente os pesquisadores responsáveis pela 

pesquisa poderão ter acesso as suas informações.   

 

ARMAZENAMENTO DO MATERIAL BIOLÓGICO – BIORREPOSITÓRIO 

As amostras biológicas cedidas para pesquisa serão armazenadas no Biorrepositório 

identificado como “Amostras de células do cumulus, oócitos e sangue periférico de mulheres 

com Síndrome dos Ovários Policísticos e de mulheres com ciclos menstruais regulares para 

análise do comprimento do telômero e atividade da telomerase” e tem como objetivo, como o 

próprio nome diz, armazenar amostras de células do cumulus, oócitos e sangue periférico das 

voluntárias participantes da pesquisa.  

Você terá toda garantia da possibilidade de acesso gratuito aos resultados obtidos com a 

utilização do seu material biológico (Resolução CNS nº 441 de 2011, item II.b): informações 

de armazenamento, incluindo as garantias de qualidade da conservação e integridade de seu 

material biológico; informações genéticas associadas ao seu material biológico humano 

armazenado; bem como as medidas para garantir a privacidade e a confidencialidade; a 

designação das pessoas que poderão ter acesso a sua informação genética, em caso de óbito 

ou condição incapacitante (Portaria MS 2201 de 2011, artigo 8). 
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Todos os resultados de exames e testes somente serão acessíveis aos pesquisadores 

responsáveis pela pesquisa e não será permitido o acesso a terceiros (Resolução nº 340 item 

V.1.f). 

Com a finalização do estudo, o material biológico continuará sendo armazenado no prazo 

máximo de dez anos para qualquer necessidade de replicação dos resultados. Após este 

período, o material será devidamente descartado de forma sigilosa. 

 

REGISTRO DO ESTUDO PESQUISA 

A pesquisa não será registrada. 

 

CUSTOS E REMUNERAÇÃO 

Como as amostras para o estudo serão coletadas no mesmo dia da coleta de óvulos, não 

haverá necessidade da sua vinda ao laboratório apenas para a coleta de material de pesquisa, 

não sendo necessário o ressarcimento quanto à alimentação/transporte. Caso o voluntário da 

pesquisa sinta-se lesado de alguma forma, pode recorrer aos dispositivos legais para eventuais 

indenizações, lembrando-se que não haverá quebra de sigilo e que os óvulos ou sangue 

coletados não serão utilizados de forma alguma para qualquer outro tipo de procedimento que 

não fora proposto por esta pesquisa. 

 

NO CASO DE DANO RELACIONADO À PESQUISA 

Caso você sofra algum dano como resultado de qualquer atividade da pesquisa, os 

pesquisadores responsáveis e a própria instituição irão proporcionar assistência imediata, bem 

como se responsabilizarem pela assistência integral pelo tempo que for necessário no que se 

refere a complicações e danos decorrentes da pesquisa (Resolução CNS nº 466 de 2012, item 

V.6). 

De forma alguma, o presente termo renuncia os direitos legais do participante ou isenta o 

investigador, a instituição, o patrocinador ou seus representantes das responsabilidades legais 

caso haja algum dano.  

 

CONTATO PARA MAIS INFORMAÇÕES  

Os pesquisadores estarão disponíveis para responder a quaisquer perguntas que você possa ter 

em relação ao tratamento descrito ou os procedimentos do estudo. Se você tiver alguma dúvida 

sobre esta pesquisa, você pode entrar em contato com Daiana Cristina Chielli Pedroso, no 
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Laboratório de Ginecologia e Obstetrícia do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de 

Ribeirão Preto-USP – Fone: (16) 3602-2926 / (16) 996091861 – daia.pedroso@hotmail.com.  

Se você tem alguma dúvida sobre seus direitos como um participante de pesquisa, entre em 

contato com o médico do estudo ou o seu médico de confiança. Caso você quiser falar com 

alguém não diretamente envolvido neste estudo sobre os seus direitos, preocupações, você pode 

se comunicar com o Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital das Clínicas da Faculdade de 

Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo no Campus Universitário, S/N, Monte 

Alegre, Prédio Central, Subsolo - 14048-900 – Ribeirão Preto/SP, em 16 3602 2228 com horário 

de funcionamento de Segunda a Sexta-feira das 08hrs00min às 17hrs00min.  

Você também poderá entrar em contato, caso se sentir coagido para aceitar ou continuar a 

participar da pesquisa. 

 

CONSENTIMENTO  

Ao assinar e datar este formulário, você irá confirmar que foi suficiente informado sobre a 

natureza, a finalidade, a duração e os riscos deste estudo. Confirma também que foi capaz de 

discutir dúvidas em detalhes com o pesquisador, e que estas, foram completamente e 

satisfatoriamente respondidas.  

Você receberá uma via assinada deste formulário e a outra via ficará com o pesquisador.   

 

 

 

__________________              ___________________            ________________ 

Nome da Participante                           Assinatura                            Data e horário 

 

 

__________________              ___________________            ________________ 

Nome do Pesquisador                           Assinatura                           Data e horário 

 

 

__________________              ___________________            ________________ 

Nome da Testemunha                          Assinatura                            Data e horário 

      (se necessário) 
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TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO  

 

Mulheres com Ciclos menstruais regulares – Grupo controle 

 

Título do estudo: “Comprimento do telômero e atividade da telomerase em células do cumulus 

de mulheres com Síndrome dos Ovários Policísticos”. 

 

Investigadores principais: 

Profa. Dra. Rosana Maria dos Reis  

Daiana Cristina Chielli Pedroso 

INFORMAÇÃO AO PACIENTE 

Você está sendo convidado a participar voluntariamente de um estudo chamado “Comprimento 

do telômero e atividade da telomerase em células do cumulus de mulheres com Síndrome dos 

Ovários Policísticos”. Antes de decidir participar deste estudo, é importante que você leia e 

compreenda os procedimentos envolvidos. Este termo de consentimento informado descreve o 

motivo, os procedimentos, os benefícios e os riscos do estudo. Por favor, sinta-se à vontade para 

fazer quantas perguntas quiser. É necessário ler e assinar este termo de consentimento antes que 

você possa participar. Sua decisão de participar ou não participar neste estudo não terá qualquer 

interferência sobre o seu atendimento clínico. 

 

POR QUE VOCÊ ESTÁ SENDO CONVIDADO A PARTICIPAR? 

A Síndrome dos Ovários Policísticos é uma causa bastante comum de irregularidade 

menstrual e de dificuldade para engravidar (denominada infertilidade). Questiona-se um dos 

motivos responsáveis tanto pela maior dificuldade em engravidar, como pela chance 

aumentada de abortamento nas mulheres portadoras desta síndrome, o qual pode ser 

ocasionado devido a inadequada qualidade dos óvulos (células femininas responsáveis pela 

reprodução), que poderão produzir embriões de má qualidade.  

A identificação da presença de alterações nos óvulos de pacientes portadoras desta síndrome e 

de outras causas de infertilidade, não somente ajudaria a elucidar o mecanismo causador da 

infertilidade e da maior chance de abortamento, como também abriria perspectivas futuras de 

tratamento para este grupo de pacientes. Por isso, é muito importante também que nós 

tenhamos um grupo de pacientes que não possuem a doença (chamado grupo controle). Sua 

colaboração neste estudo é como voluntária, e os dados de seus exames serão utilizados para 

comparação com as pacientes que tem esta doença. 
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Uma forma indireta de avaliarmos a qualidade dos seus óvulos, sem lhe causar qualquer risco 

adicional ou prejuízo do sucesso de você engravidar durante este procedimento de reprodução 

assistida seria utilizar as células que envolvem os óvulos (denominadas células do cumulus), 

os óvulos que não amadureceram o suficiente para serem inseminados (denominados óvulos 

imaturos) e os óvulos excedentes para fertilização estabelecida pelo Departamento de 

Reprodução Assistida que, portanto, serão descartados, não sendo úteis para o seu tratamento. 

As células do cumulus e os óvulos serão utilizados para estudar o comprimento do telômero e 

a atividade da enzima telomerase no desenvolvimento dos seus óvulos. 

Os telômeros são estruturas especializadas presentes nas extremidades dos cromossomos que 

desempenham um importante papel na regulação da estabilidade genômica. A enzima telomerase, 

por sua vez, recebe este nome, pois atua nos telômeros, impedindo que se encurtem.  

Um controle rigoroso no comprimento dos telômeros é essencial para que uma célula normal 

desempenhe suas funções. 

 

OBJETIVO DO ESTUDO 

Avaliar nas mulheres com SOP e nas mulheres com ciclos menstruais regulares submetidas ao 

tratamento de Reprodução Assistida: 

1) o comprimento dos telômeros no sangue periférico, nas células do cumulus e nos óvulos 

2) a atividade da telomerase nas células do cumulus e nos óvulos 

 

O QUE ENVOLVE A SUA PARTICIPAÇÃO? 

Você passará pelo procedimento de coleta de óvulos, no qual serão colhidos os óvulos 

imaturos e/ou maduros que poderão ser utilizados para o desenvolvimento do embrião. Os 

óvulos que forem fornecidos voluntariamente para pesquisa poderão ser utilizados para este 

estudo. Além disso, será colhida uma amostra de sangue periférico (total de 20 ml) para 

análise do comprimento do telômero e para dosagens hormonais. As amostras serão 

armazenadas apenas durante o período de sua realização, em local apropriado e seguro 

(freezer -80oC do Departamento de Ginecologia e Obstetrícia), e não haverá armazenamento 

para trabalhos posteriores.  

 

O QUE MAIS SERÁ REALIZADO? 

No sangue periférico serão realizadas dosagens hormonais e extração do DNA das células 

sanguíneas para avaliar o comprimento do telômero. Esta análise será realizada através de um 

método denominado qPCR.  
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As células do cumulus e os óvulos também serão utilizados para estudar o comprimento do 

telômero através da mesma técnica citada acima e nestas mesmas células será analisada 

também a atividade da enzima telomerase através de um método chamado TRAPeze para 

buscar um melhor entendimento da sua qualidade reprodutiva. 

 

POSSÍVEIS RISCOS AO PARTICIPAR DESTE ESTUDO 

Devemos ressaltar que as células do cumulus e os óvulos que forem cedidas para pesquisa não 

irão interferir no seu tratamento para engravidar, assim como não causarão prejuízo algum para a 

sua saúde, nem para a do futuro bebê. Todos os óvulos cedidos para pesquisa serão utilizados 

exclusivamente para a avaliação do comprimento do telômero e da atividade da enzima 

telomerase e não para outros fins que não a pesquisa. A coleta dos óvulos é totalmente indolor, 

porém após o procedimento, eventualmente pode ser observado sonolência devido ao efeito 

anestésico e um pequeno desconforto abdominal.  

Na coleta de sangue periférico pode ser observado um pequeno desconforto no local da punção, 

como por exemplo, dor e/ou hematoma.  

Em relação ao seu estado emocional e psicológico, momentos antes e/ou após o procedimento 

podem ser observados sentimentos de ansiedade, incertezas, dúvidas e medo.  

Não será necessário nenhum tipo de procedimento extra ou qualquer outro tipo de exame além 

dos habituais para o procedimento de reprodução assistida, que o casal já irá realizar. 

 

POSSÍVEIS BENEFÍCIOS 

Os resultados deste estudo poderão trazer conhecimento adicional para os casos de infertilidade 

associada à Síndrome dos Ovários Policísticos, no sentido de propiciar um tratamento mais 

eficaz.  

 

O QUE ACONTECE SE VOCÊ NÃO QUISER PARTICIPAR? 

Sua participação neste estudo é totalmente voluntária. Se você decidir não participar, não haverá 

penalidade, perda de benefícios ou redução na qualidade dos cuidados médicos. Se forem 

disponíveis novas informações que possam afetar a sua vontade de continuar nesta pesquisa, 

você terá conhecimento destas informações.   

 

E SE VOCÊ QUISER SAIR DO ESTUDO APÓS TER ACEITADO PARTICIPAR? 

Você pode descontinuar sua participação neste estudo a qualquer momento sem penalidade ou 

perda dos benefícios que de outra forma você teria direito. Caso você deseje retirar o seu 
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consentimento, favor notificar o investigador, através do número de telefone listado neste 

termo de consentimento livre e esclarecido. Você tem o direito de se retirar do estudo 

completamente (isto significa que você não deseja ser contatado por qualquer pessoa do 

estudo depois da sua retirada). 

Você será informado de forma oportuna sobre qualquer nova informação relacionada à sua 

segurança que possa influenciar sua disposição em continuar participando do estudo. 

 

SIGILO E DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES PESSOAIS 

Você será identificado por um número em toda documentação e avaliação, estando seu nome em 

segredo absoluto. 

Todas as informações coletadas durante este estudo, incluindo o acesso ao seu prontuário 

médico, dados pessoais, dados de pesquisa (por exemplo, idade, peso, altura, pressão arterial, 

hábitos e medicamentos em uso), datas de consultas e procedimentos, relatórios médicos e 

resultados de exames, serão mantidas em sigilo e somente os pesquisadores responsáveis pela 

pesquisa poderão ter acesso as suas informações.  

 

ARMAZENAMENTO DO MATERIAL BIOLÓGICO – BIORREPOSITÓRIO 

As amostras biológicas cedidas para pesquisa serão armazenadas no Biorrepositório 

identificado como “Amostras de células do cumulus, oócitos e sangue periférico de mulheres 

com Síndrome dos Ovários Policísticos e de mulheres com ciclos menstruais regulares para 

análise do comprimento do telômero e atividade da telomerase” e tem como objetivo, como o 

próprio nome diz, armazenar amostras de células do cumulus, oócitos e sangue periférico das 

voluntárias participantes da pesquisa.  

Você terá toda garantia da possibilidade de acesso gratuito aos resultados obtidos com a 

utilização do seu material biológico (Resolução CNS nº 441 de 2011, item II.b): informações 

de armazenamento, incluindo as garantias de qualidade da conservação e integridade de seu 

material biológico; informações genéticas associadas ao seu material biológico humano 

armazenado; bem como as medidas para garantir a privacidade e a confidencialidade; a 

designação das pessoas que poderão ter acesso a sua informação genética, em caso de óbito 

ou condição incapacitante (Portaria MS 2201 de 2011, artigo 8). 

Todos os resultados de exames e testes somente serão acessíveis aos pesquisadores 

responsáveis pela pesquisa e não será permitido o acesso a terceiros (Resolução nº 340 item 

V.1.f). 
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Com a finalização do estudo, o material biológico continuará sendo armazenado no prazo 

máximo de dez anos para qualquer necessidade de replicação dos resultados. Após este 

período, o material será devidamente descartado de forma sigilosa. 

 

REGISTRO DO ESTUDO PESQUISA 

A pesquisa não será registrada. 

 

CUSTOS E REMUNERAÇÃO 

Como as amostras para o estudo serão coletadas no mesmo dia da coleta de óvulos, não haverá 

necessidade da sua vinda ao laboratório apenas para a coleta de material de pesquisa, não sendo 

necessário o ressarcimento quanto à alimentação/transporte. Caso o voluntário da pesquisa sinta-

se lesado de alguma forma, pode recorrer aos dispositivos legais para eventuais indenizações, 

lembrando-se que não haverá quebra de sigilo e que os óvulos ou sangue coletados não serão 

utilizados de forma alguma para qualquer outro tipo de procedimento que não fora proposto por 

esta pesquisa. 

 

NO CASO DE DANO RELACIONADO À PESQUISA 

Caso você sofra algum dano como resultado de qualquer atividade da pesquisa, os 

pesquisadores responsáveis e a própria instituição irão proporcionar assistência imediata, bem 

como se responsabilizarem pela assistência integral pelo tempo que for necessário no que se 

refere a complicações e danos decorrentes da pesquisa (Resolução CNS nº 466 de 2012, item 

V.6). 

De forma alguma, o presente termo renuncia os direitos legais do participante ou isenta o 

investigador, a instituição, o patrocinador ou seus representes das responsabilidades legais caso 

haja algum dano.  

 

CONTATO PARA MAIS INFORMAÇÕES  

Os pesquisadores estarão disponíveis para responder a quaisquer perguntas que você possa ter 

em relação ao tratamento descrito ou os procedimentos do estudo. Se você tiver alguma dúvida 

sobre esta pesquisa, você pode entrar em contato com Daiana Cristina Chielli Pedroso, no 

Laboratório de Ginecologia e Obstetrícia do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de 

Ribeirão Preto-USP – Fone: (16) 3602-2926 / (16) 996091861 – daia.pedroso@hotmail.com.  

Se você tem alguma dúvida sobre seus direitos como um participante de pesquisa, entre em 

contato com o médico do estudo ou o seu médico de confiança. Caso você quiser falar com 
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alguém não diretamente envolvido neste estudo sobre os seus direitos, preocupações, você pode 

se comunicar com o Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital das Clínicas da Faculdade de 

Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo no Campus Universitário, S/N, Monte 

Alegre, Prédio Central, Subsolo - 14048-900 – Ribeirão Preto/SP, em 16 3602 2228 com horário 

de funcionamento de Segunda a Sexta-feira das 08hrs00min às 17hrs00min.  

Você também poderá entrar em contato, caso se sentir coagido para aceitar ou continuar a 

participar da pesquisa. 

 

CONSENTIMENTO  

Ao assinar e datar este formulário, você irá confirmar que foi suficiente informado sobre a 

natureza, a finalidade, a duração e os riscos deste estudo. Confirma também que foi capaz de 

discutir dúvidas em detalhes com o pesquisador, e que estas, foram completamente e 

satisfatoriamente respondidas.  

Você receberá uma via assinada deste formulário e a outra via ficará com o pesquisador.   

 

 

 

 

__________________              ___________________            ________________ 

Nome da Participante                           Assinatura                            Data e horário 

 

 

__________________              ___________________            ________________ 

Nome do Pesquisador                           Assinatura                           Data e horário 

 

 

__________________              ___________________            ________________ 

Nome da Testemunha                          Assinatura                            Data e horário 

      (se necessário) 

 

 


