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RESUMO 

 

Bechtejew, T.N. Clomifeno e Letrozol para estimulação ovariana controlada em 
técnicas de reprodução assistida: revisão sistematizada e meta-análise. 
Dissertação (Mestrado) da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da 
Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2017. 
 
Objetivo: Avaliar as evidências disponíveis comparando a eficácia da estimulação 
ovariana (EO) com uso de citrato de clomifeno (CC) e/ ou letrozol (LTZ) para reduzir 
o consumo de FSH, em relação à estimulação ovariana padrão (EOP). Métodos: 
Realizamos uma revisão sistematizada e meta-análise de ensaios clínicos 
randomizados (ECRs) que compararam os desfechos reprodutivos na fertilização in 
vitro. As buscas foram realizadas em onze bancos de dados eletrônicos e avaliamos 
manualmente a lista de referência dos estudos incluídos e revisões similares. Nós 
estratificamos os resultados separando os estudos baseados no agente oral utilizado 
(CC ou LTZ) e nas características da mulher incluída (em que se espera e em que 
não se espera má resposta ovariana). Os desfechos avaliados foram risco relativo 
(RR) para nascimento vivo, gravidez clínica, aborto, e taxa de cancelamento de 
ciclo, Peto Odds Ratio (OR) para síndrome de hiperestímulo ovariano (SHO), e 
diferença média (MD) para número de óocitos captados e consumo de FSH 
(ampolas). Resultados: Foram incluídos 22 estudos nesta revisão. Considerando o 
grupo de mulheres em que se espera má resposta, a evidência sugere que o uso de 
CC durante a estimulação ovariana resulta em similares taxas de nascidos vivos 
(RR= 0,9, IC95% = 0,6 a 1,2, evidência de moderada qualidade) e de gravidez 
clínica (RR= 1,0, IC95% = 0,8 a 1,4, evidência de moderada qualidade); o uso de 
LTZ não causa alteração significativa no número de oócitos captados (MD= -0,4, 
IC95% = -0,9 a +0,1, evidência de alta qualidade). Considerando os estudos que 
avaliaram mulheres em que não se esperava má resposta, a evidência sugere que o 
uso de CC reduz o número de oócitos captados (MD= -4,6, IC95%= -6,1 a -3,0, 
evidência de alta qualidade) e o risco de SHO (Peto OR= 0,2, IC95%= 0,1 a 0,3, 
evidência de moderada qualidade), enquanto os resultados são semelhantes para 
taxas de nascidos vivos (RR= 0,9, IC 95% = 0,7 a 1,1, evidência de moderada 
qualidade) e de gravidez clínica (RR= 1,0, IC95% = 0,9 a 1,2, evidência de alta 
qualidade). Para os demais desfechos a qualidade das evidências foi baixa ou muito 
baixa. Conclusões: A utilização de CC em mulheres em que se espera má resposta 
tem a vantagem de alcançar resultados reprodutivos semelhantes com redução dos 
custos. Para as demais mulheres, o uso do CC tem a vantagem adicional de reduzir 
o risco de SHO, mas também reduz o número de oócitos captados. Mais estudos 
seriam necessários para avaliar o efeito do LTZ com o mesmo propósito. Estudos 
futuros devem ter como objetivo estudar a taxa de gravidez cumulativa por oócito 
captado, insatisfação da paciente e aceitação para repetir o ciclo se não engravidar, 
que são dados importantes para a tomada de decisões clínicas. 
 
Palavras-chaves: Citrato de Clomifeno; Letrozol; Infertilidade; Técnicas de 
Reprodução Assistida; Estimulação Ovariana. 
  



 

 

ABSTRACT 

 

Bechtejew, T.N. Clomiphene and Letrozole for controlled ovarian stimulation in 
assisted reproduction techniques: systematic review and meta-analysis. 
(Masters Dissertation). Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de 
São Paulo, Ribeirão Preto, 2017. 
 
Objective: To assess the available evidence comparing effectiveness of ovarian 
stimulation (OS) using clomiphene citrate (CC) and/or letrozole (LTZ) for reducing 
FSH consumption compared with standard OS. Methods: We performed a 
systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials (RCTs) that 
compared the reproductive outcomes following in vitro fertilization. We searched 
eleven electronic databases and hand-searched the reference list of included studies 
and related reviews. We stratified the results separating the studies depending on the 
oral agent (CC or LTZ) and on the characteristics of the included women (expected 
poor ovarian response or other women). When combining the results of included 
studies, we assessed the relative risk (RR) for live birth, clinical pregnancy, 
miscarriage, and cycle cancelation, Peto Odds Ratio (OR) for OHSS, and mean 
difference (MD) for the number of oocytes retrieved and FSH consumption. Results: 
A total of 22 studies were included in this review. Considering women with expected 
poor ovarian response, the available evidence suggests that using CC for reducing 
FSH consumption during OS provide similar live birth (RR=0.9, 95%CI=0.6-1.2, 
moderate quality evidence) and clinical pregnancy rates (RR=1.0, 95%CI=0.8-1.4, 
moderate quality evidence); the use of LTZ doesn’t cause a relevant change on the 
number of oocytes retrieved (MD=-0.4, 95%CI= -0.9 to +0.1, high quality evidence). 
Considering the studies evaluating other women, the available evidence suggests 
that using CC for reducing FSH consumption during OS reduces the number of 
oocytes retrieved (MD=-4.6, 95%CI=-6.1 to -3.0, high quality evidence) and the risk 
of OHSS (Peto OR=0.2, 95%CI=0.1-0.3, moderate quality evidence), while results in 
similar live birth (RR=0.9, 95%CI=0.7-1.1, moderate quality evidence) and clinical 
pregnancy rates (RR=1.0, 95%CI=0.9-1.2, high quality evidence). The quality of the 
evidence was low or very low for the other outcomes. Conclusion: The use of CC for 
reducing FSH consumption in women with expected poor ovarian response has the 
advantage of providing similar reproductive outcomes with reduced costs. For the 
other women, the use of CC for reducing FSH consumption has the additional 
advantage of reducing OHSS, but also reduces the total number of oocytes retrieved. 
More studies are necessary to evaluate the effect of LTZ for the same purpose. 
Future studies should aim on cumulative pregnancy per oocyte retrieval, patient 
dissatisfaction and agreement to repeat the cycle if not pregnant; which are important 
outcomes for clinical decisions.  
 
Keywords: Clomiphene; Letrozole; Infertility; Ovarian stimulation; In vitro fertilization; 
IVF; ICSI; embryo transfer. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Subfertilidade é uma dificuldade acima da encontrada pela maioria dos casais 

para engravidar, uma condição comum que atinge entre 7% e 15% dos casais em 

idade reprodutiva(1-3). As causas mais comuns de subfertilidade são fatores de 

origem masculina (30%), desordens ovulatórias (25%), dano tubário (20%), 

alterações uterinas ou peritoneais (10%); sendo que em cerca de 40% dos casos 

podem ser encontradas alterações tanto no homem quanto na mulher, enquanto que 

em aproximadamente 25% dos casos não é possível identificar uma causa 

específica para a dificuldade de engravidar(4).  

As técnicas de reprodução assistida (TRA) representam o tratamento mais 

eficaz para a subfertilidade e incluem todos os tratamentos e/ou procedimentos que 

exigem o manejo in vitro de oócitos humanos e espermatozoides ou de embriões 

com o objetivo de alcançar a gravidez e nascimento vivo (5). As formas mais comuns 

de TRA incluem a fertilização in vitro (FIV) e a injeção intracitoplasmática de 

espermatozoides (ICSI), o cultivo in vitro e/ou criopreservação de gametas/embriões 

e a transferência intrauterina de embriões. 

Um passo importante nas TRA é a estimulação ovariana (EO), que consiste 

no uso de gonadotrofinas exógenas, como o hormônio folículo estimulante (FSH) 

seja ele urinário ou recombinante, para estimular o crescimento de múltiplos folículos 

nos ovários(6, 7) - permitindo a obtenção de um número razoável de óvulos e 

embriões em um ciclo de reprodução assistida, aumentando as chances de gravidez 

por ciclo de 5-15% em ciclo natural para 20-50% quando se utiliza a EO(8, 9). 

Normalmente, ela é realizada com uso de gonadotrofinas, para estimular o 

crescimento folicular, associadas ao uso de análogos do hormônio liberador de 

gonadotrofina (GnRH) - agonista ou antagonista - para bloquear a descarga 

prematura de hormônio luteinizante (LH)(10). Entretanto este tipo de estimulação 

apresenta elevado custo, contribuindo para tornar o tratamento inacessível a muitos 

dos casais, o que contribui para dano psicológico nos que não podem fazer muitos 

ciclos para conseguir engravidar. Além disso, esse tratamento requer o uso de 

injeções diárias, tornando-o incômodo e contribuindo para o desgaste psicológico do 

casal. 

Em 1996, começou a se considerar protocolos de estimulação diferentes, que 

fossem mais amigáveis e seguros às pacientes(11), porém sem causar prejuízo na 
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taxa de sucesso da gestação(12-17). Nestes protocolos, realiza-se a associação de 

medicações orais ao esquema tradicional, particularmente o citrato de clomifeno 

(CC) e o letrozol (LTZ). Desta forma utiliza-se menor quantidade de FSH exógeno, o 

que promove uma redução do número de injeções reduzindo o desconforto 

associado ao tratamento.  Apesar do receio de que este tipo de estimulação 

ovariana poderia levar à obtenção de menor quantidade de oócitos, isto não se 

justifica se assumirmos que uma melhora da qualidade dos oócitos resultaria em 

melhores resultados reprodutivos(15, 18).  

O CC possui efeitos estrogênicos e antiestrogênicos, e atua competindo com 

os receptores de estrogênio hipotalâmicos, o que resulta no aumento da secreção 

de FSH e LH. No início de 1980, a EO geralmente era realizada utilizando CC 

durante a fase folicular precoce, devido à facilidade de administração (via oral), 

baixo custo e taxa de sucesso aceitável (10 a 17%) (19). Porém, este foi abandonado 

após a introdução do agonista de GnRH, que se mostrou mais eficaz em controlar 

pico prematuro do LH (10, 20). Entretanto, o uso do clomifeno associado ao 

antagonista de GnRH(21) ou utilizado de forma prolongada(22) vem se mostrando 

eficaz em evitar o pico precoce de LH e resultando em taxas de gravidez 

comparáveis às obtidas com EO convencional.  

O letrozol é um inibidor não-esteroidal da aromatase. Ele inibe a enzima por 

se ligar competitivamente à porção heme da subunidade do citocromo P450, 

resultando em uma redução da biossíntese de estrógenos(23). Com a redução da 

produção de estradiol aumenta-se a liberação endógena de FSH e LH(24); desta 

forma poderia ser utilizado para promover a EO. Em comparação ao CC, apresenta 

algumas vantagens potenciais: não causa depleção dos receptores de estrogênio; e 

é eliminado mais rapidamente do organismo, já que possui meia vida mais curta(25). 

Evidências recentes vêm mostrando que o letrozol pode ser mais eficaz que o 

clomifeno quando utilizado para se obter gravidez através de concepção natural, 

bem como nos casos de indução da ovulação em mulheres anovulatórias(26). 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo 

  



Objetivo  |  19 

 

2 OBJETIVO 

 

O objetivo desta revisão é identificar, analisar e resumir a evidência existente 

de ensaios clínicos randomizados que avaliaram protocolos de estimulação ovariana 

utilizados em mulheres submetidas às técnicas de reprodução assistida, 

comparando o efeito da estimulação ovariana mais acessível, utilizando citrato de 

clomifeno e/ou letrozol isolados ou associados ao hormônio folículo estimulante 

exógeno com ou sem antagonistas do hormônio liberador de gonadotrofinas na fase 

folicular tardia com a estimulação ovariana padrão, que utiliza hormônio folículo 

estimulante exógeno (urinário ou recombinante) associado à agonista ou antagonista 

do hormônio liberador de gonadotrofinas para evitar o pico precoce do hormônio 

luteinizante, sem associar o uso de agentes orais. 
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3 MÉTODOS 

 

3.1 Registro e critérios de elegibilidade 

 

Esta revisão foi registrada no PROSPERO (CRD42014010286). Foram 

considerados elegíveis apenas ensaios clínicos randomizados (ECR) que se 

encaixavam nos critérios a seguir: 

- comparação: 1. EO usando CC e/ou LTZ sozinho vs. EO usando FSH 

exógeno associado ao agonista ou antagonista do GnRH; 2. EO usando CC e/ou 

LTZ combinado a baixa dose de FSH vs. EO usando FSH exógeno associado ao 

agonista ou antagonista do GnRH; 3. EO usando CC e/ou LTZ associado a baixa 

dose de FSH e antagonista do GnRH vs. EO usando FSH exógeno associado a 

agonista ou antagonista do GnRH; 

- participantes: mulheres submetidas a EO para fertilização in vitro (FIV) e 

transferência de embrião.  

Estudos que randomizaram embrião ou oócitos ao invés de casais não foram 

incluídos. Estudos “cross-over” foram considerados elegíveis, porém apenas os 

dados referentes à primeira fase do estudo foram utilizados em nossa revisão. 

 

3.2 Métodos de busca para identificação dos estudos  

 

Pesquisamos estudos usando os seguintes bancos de dados eletrônicos: 

- PubMed, 

- Scopus, 

- Cochrane Central Register of Controlled Trials (CENTRAL),  

- Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature (CINAHL), 

- Embase, 

- PsycINFO, 

- Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS),  

- Controlled Trials,  

- World Health Organization International Clinical Trials Registry Plataform 

(WHO-ICTRP). 

Pesquisamos protocolos de ensaios clínicos em andamento nos seguintes 

registros: ClinicalTrials.gov (www.clinicaltrials.gov); Current Controlled Trials 
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(www.controlled-trials.com/isrctn/); and World Health Organization International Trials 

Registry Platform search portal (www.who.int/trialsearch/Default.aspx). 

Pesquisamos também protocolos de estudos e estudos em andamento nas 

seguintes bases de registros de estudos clínicos: ClinicalTrials.gov, Current 

Controled Trials e ISRCTN. A busca por resumos publicados em anais de congresso 

foi feita através da Web of Science. 

Usamos os seguintes termos para realizar as buscas: (clomifene OR 

clomiphene OR letrozole OR letrozol) AND ((in vitro fertilization) OR (IVF) OR 

(Intracytoplasmic Sperm) OR (ICSI) OR (embryo transfer) OR (blastocyst transfer) 

OR (ART)) AND (random OR randomised OR randomized OR trial). 

As listas de referências bibliográficas de cada um dos estudos incluídos e 

revisões relacionadas ao tema foram revisadas pelos autores em busca de outros 

estudos potencialmente elegíveis. Não foram colocadas limitações de idioma, data 

de publicação ou status de publicação. 

 

3.3 Seleções dos estudos e extração de dados 

 

Após a busca eletrônica, títulos e resumos foram revisados 

independentemente por dois autores (TNB e MNN), verificando duplicações e 

utilizando os critérios pré-estabelecidos para inclusão. Os mesmos autores 

avaliaram a inclusão dos registros potencialmente elegíveis; as divergências foram 

resolvidas por consulta a outro autor da revisão (WPM). As buscas manuais nas 

listas de referências foram realizadas pelos três autores.  

Os dados dos estudos incluídos foram extraídos utilizando um formulário piloto 

de extração de dados projetado e testado pelos autores. Quando os estudos tinham 

mais de um registro, o relatório principal foi preferencialmente utilizado, porém 

extraímos dados adicionais dos demais registros, de maneira que um mesmo estudo 

tenha um único registro com várias referências. Quando necessário, nos 

correspondemos com os investigadores dos estudos para esclarecer qualquer questão.  

 

3.4 Dados e resultados 

 

Os dados referentes às características dos estudos incluídos e informações 

para avaliar riscos de viés foram extraídos. Os resultados primários foram 
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nascimento vivo e SHO. Os dados referentes à SHO moderada/grave, definidos por 

quaisquer critérios reconhecidos, foram incluídos(27). Os desfechos secundários 

foram: gravidez clínica, aborto por gravidez clínica(28), número de oócitos captados, 

número de ampolas de FSH (75UI) por mulher randomizada e número de ciclos 

cancelados por mulher alocada. 

Os dados foram analisados com base no número necessário para tratar 

(NNT) quando possível. Entramos em contato com os autores dos estudos para 

obtenção de dados faltantes. Nos casos em que não obtivemos resposta, 

supusemos que a gravidez clínica não ocorreu e que nenhum oócito foi captado nos 

ciclos que foram cancelados. Quando apenas dois dos três desfechos foram 

reportados (gravidez em curso, gravidez clínica e aborto), o outro desfecho foi 

determinado pela fórmula: (número de gravidez em curso) = (número de gravidez 

clínica) – (número de aborto). Nos casos em que a dose total de FSH foi reportada 

em UI nós estimamos o número de ampolas dividindo o total da dose por 75. 

Nenhum outro pressuposto foi feito e apenas os dados disponíveis foram analisados 

para os outros resultados 

 

3.5 Medidas de efeito das intervenções e síntese dos resultados 

 

Para as variáveis binárias (nascimento vivo, gravidez clínica, SHO, aborto), 

usamos o risco relativo (RR) determinado pelo método de Mantel-Hanzsel (M-H) ou 

odds ratio (OR) pelo método de Peto. O método de Peto foi utilizado para SHO, pois 

é melhor para avaliar o efeito dos eventos raros. Para as variáveis contínuas 

(número de óvulos e ampolas de FSH utilizadas por ciclo) determinamos a diferença 

média (MD). A precisão das estimativas foi avaliada pelo intervalo de confiança (IC) 

de 95%. Consideramos a relevância clínica de todas as comparações levando em 

conta a precisão das estimativas. O modelo de efeitos aleatórios foi escolhido 

porque o real efeito não foi assumido como sendo o mesmo em todos os estudos; 

além disso, o modelo de efeitos aleatórios incorpora a heterogeneidade observada 

entre os estudos obtendo intervalos de confiança mais conservadores(29). A 

heterogeneidade entre os estudos foi avaliada através do I2, qualquer 

heterogeneidade de estatística foi levada em conta na interpretação dos resultados e 

classificação da qualidade da evidência. 
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Os estudos foram subagrupados, dependendo do agente oral (CC ou LTZ), 

das drogas combinadas ao CC/LTZ (isolado, combinado com baixa dose de FSH, ou 

combinado com baixa dose de FSH + antagonista GnRH) e nas características das 

mulheres incluídas (apenas mulheres em que se espera má resposta ovariana, ou 

mulheres em que não se espera má resposta ovariana). 

 

3.6 Análises adicionais 

 

Realizamos análises de sensibilidade para verificar se as conclusões relativas 

aos desfechos primários seriam diferentes se os critérios de elegibilidade 

permitissem a inclusão apenas de estudos considerados como de baixo risco de 

viés. 

 

3.7 Avaliações dos riscos de viés e qualidade da evidência 

 

Para análise do risco de viés, foi utilizado o Cochrane Collaboration’s criteria 

for judging risk of bias; os estudos foram classificados como apresentando risco de 

viés “baixo”, “alto” ou “incerto”. Dessa maneira avaliamos os seguintes riscos de 

viés:  

- seleção (geração de sequência aleatória e ocultação de alocação); 

- execução (mascaramento da intervenção nos participantes e dos autores);  

- detecção (ocultação de resultado dos avaliadores);  

- perda (dados incompletos nos resultados);  

- reportagem seletiva (publicação parcial dos resultados);  

- qualquer outra fonte potencial de viés (por exemplo, diferença na idade das 

participantes).  

As avaliações foram incorporadas na interpretação dos resultados da revisão 

por meio de análises de sensibilidade. Para avaliar o risco de viés entre os estudos – 

principalmente o viés de publicação – nós planejamos utilizar o gráfico de funil para 

explorar a possibilidade de efeitos de estudos pequenos para os resultados 

primários, se mais de 10 estudos fossem disponíveis. Com o objetivo de minimizar o 

potencial impacto do risco de viés de informação garantimos uma pesquisa 

abrangente: não houve restrição de idioma, ampliamos a elegibilidade aos resumos 

de congressos e procuramos a duplicação de dados.  
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A qualidade da evidência foi classificada de acordo com o Grading of 

Recommendations Assessment, Development and Evaluation (GRADE) Working 

Group(30). Consideramos as limitações dos estudos (risco de viés), inconsistência, 

imprecisão, efeito indireto e viés de publicação. A qualidade da evidência por 

GRADE foi julgada como:  

- Alta qualidade = estamos muito confiantes de que o verdadeiro efeito fica 

perto do observado nesta revisão;  

- Moderada qualidade = estamos moderadamente confiantes na estimativa 

de efeito;  

- Baixa qualidade = nossa confiança na estimativa de efeito é limitada: o 

verdadeiro efeito pode ser substancialmente diferente do observado nesta revisão;  

- Muito baixa qualidade = temos muito pouca confiança na estimativa de 

efeito: o verdadeiro efeito é provável que seja substancialmente diferente do 

observado nesta revisão. 
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4 RESULTADOS 

 

4.1 Seleções dos estudos 

 

A última busca eletrônica foi realizada em 27 de Dezembro de 2016. 

Encontramos um total de 2.105 registros: PubMed (n=264); Scopus (n=756); 

CENTRAL (n=190); CINAHL (n=15); Embase (n=479); PsycINFO (n=0); LILACS 

(n=0); Web of Science (n=345); ClinicalTrials (n=51); ISRCTN (n=4); WHO-ICTRP 

(n= 1).  

Foram excluídos 2.010 registros após exclusão baseada no título e resumo. 

Noventa e cinco registros foram considerados possivelmente elegíveis, sendo 

recuperados e avaliados na íntegra para elegibilidade: 

- 10 estudos foram mantidos como aguardando classificação porque estão em 

andamento ou ainda não foram publicados (31-40) (tabela 1); 

- 55 estudos foram excluídos por outros motivos (41-95): 24 estudos por serem 

não randomizados ou pseudorandomizados; 13 por utilizarem comparação 

inapropriada; 9 utilizaram mesma dose de FSH nos dois grupos; 6 foi realizada IIU e 

não FIV (tabela 2) 

- 22 estudos(96-117) (30 registros) foram incluídos nessa revisão.  

O diagrama de fluxo do estudo está representado na Figura 1. 
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Figura 1 Diagrama de fluxo de seleção dos estudos. 
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Tabela 1 Estudos aguardando classificação. 

Identificação do Estudo Justificativa 
Abdelbadie 2015 (34) Aguardando classificação 
Cenksoy 2013 (31) Aguardando classificação 
Dar 2014 (35) Aguardando classificação 
Davis 2012 (36) Aguardando classificação 
Hurst 2013 (40) Aguardando classificação 
Moffat 2012 (37) Aguardando classificação 
Siristatidis 2011 (32) Aguardando classificação 
Vlahos 2014 (38) Aguardando classificação 
Yang 2013 (39) Aguardando classificação 
Zhang 2009 (33) Aguardando classificação 
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Tabela 2 Estudos excluídos com justificativa. 

Identificação do Estudo Justificativa 
Abdalla 1990(41) Pseudo-randomizado 
Altay 2007(42) Não randomizado 
Ashrafi 2009(43) IUI 
Barroso 2006(44) IUI 
Bayly 1985(45)  Não randomizado 
Cakiroglu 2013(46) Mesma dose de FSH diária nos dois braços do estudo 
Collins 2009(47) Não randomizado 
D’Amato 2004(48) Pseudo-randomizado 
Davar 2010(49) Mesma dose de FSH diária nos dois braços do estudo 
Dhont 1995(50) Não randomizado 
Engel 2002(51) Não randomizado 
Engel 2003(52) Comparação inapropriada 
Fatemi 2008(53) Comparação inapropriada 
Ferrier 1990(54) Mesma dose de FSH diária nos dois braços do estudo 
Fiedler 2001(55) Informação insuficiente, autores não responderam ao contato 

por email 
Fouda 2011(56) Comparação inapropriada 
Garcia-Velasco 2009(57) Comparação inapropriada 
Goldman 2014(58) IUI 
Grabia 2006(59) Não randomizado 
Grochowski 1995(60) Não randomizado 
Hedon 1993(61) Comparação inapropriada 
Imoedemhe 1987(62) Comparação inapropriada 
Ingerslev 2001(63) Comparação inapropriada 
Jutras 1991(64) Informação insuficiente, autores não responderam ao contato 

por email. 
Khattab 2007(65) Não randomizado 
Kingsland 1992(66) Mesma dose de FSH diária nos dois braços do estudo 
Kruger 1993(67) Não randomizado 
Kubik 1990(68) Pseudo-randomizado 
Long 1995(69) Mesma dose de FSH diária nos dois braços do estudo 
MacDougall 1994(70) Comparação inapropriada 
MacLachlan 1989(71) Não randomizado 
Macnamee 1989(72) Pseudo-randomizado 
Mansour 2003(73) Não randomizado 
Neveu 1987(74) Não randomizado 
Nikolettos 2001(75) Não randomizado 
Oktay 2007(76) Comparação inapropriada 
Oktay 2008(77) Estudo cancelado antes do recrutamento 
Olivennes 2006(78)  Não randomizado 
Ozmen 2009(79) Mesma dose de FSH diária nos dois braços do estudo 
Parihar 2008(80) IUI 
Perin 1993(81) IUI 
Ranoux 2010(82) Não randomizado 
Rauch 2009(83) Comparação inapropriada 
Reindollar 2011(84) IUI 
Rogers 1986(85) Não randomizado 
Salat-Baroux 1988(118)  Comparação inapropriada 
Schoolcraft 2008(87) Pseudo-randomizado 
Serafini 2005(88) Mesma dose de FSH diária nos dois braços do estudo 
Verpoest 2006(89) Mesma dose de FSH diária nos dois braços do estudo 
Vuleta 1996(90) Não randomizado 
Wagman 2006(91) Comparação inapropriada 
Weigert 2002(93) Comparação inapropiada 
Willian 2002(92) Não randomizado 
Yasa 2013(94) Mesma dose de FSH diária nos dois braços do estudo 
Zhang 2015(95) Não randomizado 
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4.2 Características dos estudos incluídos e risco de viés entre os estudos 

 

Os estudos incluídos foram subdivididos em seis grupos a depender do 

estímulo utilizado e do tipo de população em que foi feito. As principais 

características dos estudos incluídos estão reportadas na Tabela 3. O resumo dos 

riscos de viés está representado na Figura 2 e nos Forests plots (Figuras 3 a 28). 

Sete estudos (de 11 registros) avaliaram CC em mulheres em que se espera 

má resposta ovariana: um estudo usando CC isolado (Ragni 2012)(110, 119, 120), dois 

estudos utilizaram CC + baixa dose de FSH (Ashrafi 2005(96), Karimzadeh 2010(103, 

121)), e quatro estudos com CC + baixa dose de FSH + antagonista GnRH (Fujimoto 

2014(116), Martínez 200(107), Revelli 2014(111), Youssef 2011(114, 122)). 

Nove estudos (de 11 registros) avaliaram CC em mulheres em que não se 

espera má resposta: sete usando CC + baixa dose de FSH (Fenichel 1988(98), 

Grochowski 1999(117), Harrison 1994(102), Karimzadeh 2011(104, 123), Shelton 1991(112), 

Tummon 1992(113), Zhang 2016(115, 124)) e dois estudos com CC + baixa dose de FSH 

+ antagonista GnRH (Dastidar 2010(100), Lin 2006(106)). 

Quatro estudos (de 6 registros) avaliaram LTZ em mulheres em que se espera 

má resposta ovariana: dois utilizando LTZ + baixa dose de FSH (Goswami 2004(101), 

Lee 2011(105, 125)) e dois com LTZ + baixa dose de FSH + antagonista GnRH (Bastu 

2016(97, 126), Mohsen 2013(108)). 

Dois estudos (de 2 registros) avaliaram LTZ em mulheres em que não se 

espera má resposta: LTZ + baixa dose de FSH + antagonista (Galal 2012(99, 127), 

Mukherjee 2012(109)).  
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Tabela 3 Características dos estudos incluídos. 

Estudo País SP 
Critério 

elegibilidade 
N 

Idade 
(anos) 

IMC 
(Kg/m²) 

Intervenção DR 
Risco de viés 

1 2 3 4 5 6 

CC isolado 

Ragni 2012(110, 

119, 120)  
Itália 
(2008-2010) 

AI 

Esperada MR 145 38,6±2,9 22±3  

CC 150 mg/dia dias 3-
7 vs agonista curto 
(hMG 300 UI/dia)  

NV 

L L L La L L 

18–42a; ≤3 
ciclos FIV 
prévios ; não 
usar MESA-
TESE 

146 38,5±3,1 22±3  

      

CC + FSH 

Ashrafi 2005(96) 
Irã 
(2003-2004) 

AI 

Esperada MR 34 NR NR 
CC 100mg/dia dias 3-7 
+ hMG 150UI/dia a 
partir do dia 6 vs 
agonista curto (hMG 
225UI/dia) 

NR 

Ub L L La L L 

 

97 NR NR 

      

Fenichel 1988(98) 
França 
(NR) 

AI 

Não esperada 
MR 

10 
33,5 

NR 
CC 200mg/dia dias 3-7 
+ hMG 125 UI dias 
4/6/8/10 vs agonista 
longo (hMG 225UI/dia)  

GC 

L L L L L L 

≤38a; 
infertilidade 
tubárea; ≤3 
FIV prévias 

20 

31 NR 
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Tabela 3 Continuação 

Estudo País SP 
Critério 

elegibilidade 
N 

Idade 
(anos) 

IMC 
(Kg/m²) 

Intervenção DR 
Risco de viés 

1 2 3 4 5 6 

Grochowski 
1999(117) 

Polônia 
(1996-1998) 

AI 

Não esperada 
MR 

164 

29,8±3,8  NR 

CC 100mg/dia dias 
2-6 + hMG 125 UI 
dias 4/6/8/10 vs 
agonista longo (hMG 
150-225UI/dia)  

GC 
L L L L L L 

<36a; 1º FIV 160 30,5±3,6 

NR 

Harrison 
1994(102) 

Irlanda 
 (1992) 

AI 

Não esperada 
MR 

50 34,4±3,4 
NR 

CC 100mg/dia dias 
2-6 + hMG 150UI/dia 
a partir do dia 4 vs 
agonista curto (hMG 
225UI/dia) 

NV 

L L L L L L 

1º FIV 100 34,0±3,6 

NR 

Karimzadeh 
2010(103, 121) 

Irã  
(2008) 

AI 

Não esperada 
MR 

121 
29,4 ± 
2,4  

25±2  CC 100mg/dia dias 
3-7 + FSH 75 UI/dia 
a partir do dia 5 vs 
agonista longo (FSH 
150-225UI/dia)  

GC 
L L L La L L 

18-35a; ciclo 
regular; FSH 
<10, IMC 18-
30; 1º FIV 

122 
30,0 ± 
2,3 

26±2 

Karimzadeh 
2011(104, 123) 

Irã                                      
(2008-2010) 

AI 

Esperada MR  

79 39.4±1.4  25±3  

CC 100mg/dia dias 
3-7 + hMG 225-
300UI/dia a partir do 
dia 5 vs agonista 
longo   (rFSH/ hMG 
225-300UI/dia) 

GC Uc L L L L L 

≥38a; ≥ 1 falha 
em ciclo 
prévio;≤ 3 
oócitos 
captados  

  80 39.7±1.6 25±2 
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Tabela 3 Continuação 

Estudo País SP 
Critério 
elegibilidade 

N 
Idade 
(anos) 

IMC 
(Kg/m²) 

Intervenção DR 
Risco de viés 

1 2 3 4 5 6 

Shelton 
1991(112) 

Reino Unido         
(NR) 

AI 

Não esperada 
MR 

151 33.2±0.4  NR 

CC 100mg/dia dias 
2-7 +  hMG 150UI a 
partir do dia 5 vs  
agonista curto   
(hMG 225UI/dia a 
partir do dia 2) 

NV Hd L L L L L 

  

≤46a; 1º FIV 
boa resposta 
prévia 

  
222 34.2±0.3 NR 

Tummon 
1992(113) 

Canadá            
(1989-1991) 

AI 

Não esperada 
MR 

229 31.5±4.5  NR 
CC 100mg/dia dias 
5-9 + hMG 75UI/dia 
a partir do dia 6 vs 
agonista curto (hMG 
75-225UI/dia) 

GC Uc L L L L L 

  

1º FIV 

  
179 31.6±4.0 NR 

Zhang 2016(115, 

124) 

EUA e Paises 
Baixos  
(2009-2013) 

AI 

Não esperada 
MR 

285            
279 

32.4±3.6            
31.9±4.0  

25±4       
25±4 

CC 50mg/dia a partir 
do dia 3 + hMG/rFSH 
75-150 UI/dia dias 4-7 
vs agonista longo 
(rFSH/hMG 150-
300UI/dia a partir dos 
dias 3) 

NV L L L L L He   

1º FIV; sem 
comorbidades; 
IMC normal. 
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Tabela 3 Continuação 

Estudo País SP 
Critério 

elegibilidade 
N 

Idade 
(anos) 

IMC 
(Kg/m²) 

Intervenção DR 
Risco de viés 

1 2 3 4 5 6 

CC+FSH+Ant 

Dastidar 
2010(100) 

Índia               
(NR) 

R 
Não esperada 
MR 

58 28.6 NR 

CC dias 2-6 + rFSH 
100-150UI dias 3/5 e 
diariamente após dia 
7 + antagonista 
quando folículo 
≥14mm vs agonista 
curto (rFSH 200-
225UI/dia) 

GC U U L U U Hf 

58 29.0 NR 

Fujimoto 
2014(116) 

Japão  
(NR) 

R Esperada MR 

44 NR NR 

CC 100mg/dia dias 3-
7 + hMG a partir do 
dia 9 (dose NR) + 

antagonista quando 
folículo≥14mm vs 
antagonista (hMG 

dose NR) 

NV U U L U L Hf 

45 NR NR 

Lin 2006(106) 
Taiwan  
(2003-2004) 

AI 

Não esperada 
MR 

60 
31.3±4.
4 vs  

NR 

CC 100mg/dia dias 3-
7 + hMG 150-300UI 
dias 4/6/8 + 
antagonista quando 
folículo ≥14mm vs 
agonista longo 
(hMG/FSH 150-
300UI/dia)  

NV L L L L L L 

20-38a; 1º FIV; 
IMC normal; 
fator 
infertilidade 
masculino 

  
60 

30.7±4.
4 

NR 
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Tabela 3 Continuação 

Estudo País SP 
Critério 
elegibilidade 

N 
Idade 
(anos) 

IMC 
(Kg/m²) 

Intervenção DR 
Risco de viés 

1 2 3 4 5 6 

Martínez 
2003(107) 

Espanha 
 (2002-2003) 

AI Esperada MR 

46 
38.2+-
3.7  

NR CC 100mg/dia dias 4-
8 + rFSH 150UI/dia a 
partir do dia 5 + 
antagonista a partir 
do dia 7 vs 
antagonista (hMG 
150UI + rFSH 
150UI/dia a partir do 
dia 2) 

NV Uc L L L L L 

44 
39.2+-
4.3 

NR 

Revelli 2014(111) 
Itália  
(NR) 

AI 

Esperada MR 

355 
38.5±3.
4 

23±4  
CC 100mg/dia dias 2-
6 + hMG 150UI/dia a 
partir do dia 5 + 
antagonista a partir do 
dia 8 vs agonista 
longo (hMG 300-
450UI/dia)  

NV L L L L L L 

  

1º FIV 

  

340 
37.5±3.
6 

23±4 

Youssef 
2011(114, 122) 

Egito  
(2004-2009) 

R 

Esperada MR 

35 
38.2±1.
4  

NR 

CC 100mg/dia dias 2-
6 + hMG 225UI/dia a 

partir do dia 7 + 
antagonista (NR 

quando) vs agonista 
longo (hMG 300UI/dia) 

GC L U L U L Hf 

  

20-42a; BMI 
<27 

  
35 

38.8±1.
3 

NR 
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Tabela 3 Continuação 

Estudo Pais SP 
Critério 

elegibilidade 
N 

Idade 
(anos) 

IMC 
(kg/m²) 

Intervenção DR 
Risco de viés 

1 2 3 4 5 6 

LTZ + FSH 

Goswami 
2004(101) 

India 
(2002-2003) 

AI 

Esperada MR 
  13 38.5±1.7 26±3  

LTZ 2,5mg/dia dias 3-
7 + FSH 75 UI/dia 
dias 3-8 vs agonista 
longo (rFSH 300 
UI/dia) 

GC L L L L L L 
>35a 
  25 39.1±1.1 27±4 

Lee 2011(105, 

125) 

China 
(NR) 
  

AI 

Esperada MR 
  

26 
27 

37.3±2.4 21±2  

LTZ 2,5mg/dia dias 2-
6 + hMG 150UI/dia a 
partir do dia 6 vs 
antagonista quando 
folículo ≥12mm (hMG 
225UI/dia a partir do 
dia 3)  

NV L L L L L L 

>35a 

LTZ + FSH + Ant 

Bastu 
2016(97, 126) 

Turquia 
(2014-2015)  
  

AI Esperada MR 
33 

    
LTZ 5mg/dias por  5 

dias + hMG 150UI/dia 
a partir do dia 3 + 
antagonista fixo a 
partir do dia 6 vs 

antagonista fixo (hMG 
300-450UI/dia a partir 

do dia 3) 

GC L L L L L L 

  

37.5 ± 
4.1 

23±2 

  

  

62 
36.0 ± 
3.3 

25±3 
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Tabela 3 Continuação 

Estudo Pais SP 
Critério 
elegibilidade 

N 
Idade 
(anos) 

IMC 
(kg/m²) 

Intervenção DR 
Risco de viés 

1 2 3 4 5 6 

Galal 2012(99, 

127) 
Egito  
(NR) 

R 

Não esperada 
MR 

20 NR NR 
LTZ 10mg/dia dias 2-6 
+ hMG 150-225UI/dia 
a partir do dia 7 + 
antagonista (quando 
NR) vs antagonista 
(hMG 150-225UI a 
partir do dia 2) 

GC U U L U L Hf 

  

Mulheres SOP 

  

  

20 NR NR   

  

Mohsen 
2013(108) 

Egito 
(2010-2012) 

AI 

Esperada MR 
  

30 38.3±3.2 23±3  
LTZ 5mg/dia dias 2-6 
+ hMG 150UI/dia a 
partir do dia 7 + 
Antagonista quando 
fol≥14mm vs agonista 
curto (hMG 300 UI/dia 
a partir do dia 3) 

GC L L L L L L 

IMC<30 ≥1 
FIV; sem 
comorbidades 

  
  

30 38.1±3.8 23±2   

  

Mukherjee 
2012(109) 

Índia 
 (2009-2010) 

AI 

Não esperada 
MR 

42 28±4.8   24±4  

LTZ 5mg/dia dias 3-7 
+ FSH 75UI/dia a 
partir do dia 5 + 

Antagonista quando 
foliculo ≥14mm vs  

antagonista   (FSHr 
150-225IU/dia a partir 

do dia 2) 

NV L L L L L L 25-35a; TESA 
por 
azoospermia 
  52 29±4.8 23±4 
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Legenda tabela 3 
 
SP = status de publicação; AI = artigo na íntegra; R = resumo. 
1 = Seleção; 2 = Execução; 3 = Detecção; 4 = Atrito; 5 = Publicação; 6 = Outras fontes de viés. 
H = alto risco de viés; L = baixo risco de viés; U = risco incerto de viés. 
N = número de participantes; MR = má resposta; NV = nascimento vivo; GC = gravidez clínica; NR = não reportado.  
a = perda de participantes ≤10%, análise do NNT possível; b = não reportado método da randomização ou da alocação; c = método de randomização 
adequado mas não descrito ocultação da alocação; d = método de randomização inadequado; e = diferente política de transferência de embriões entre os 
grupos; braço do estudo transferiu apenas um embrião congelado e controle transferiu 1-2 embriões frescos; f = não publicado na íntegra, não reportou 
dados suficientes para permitir o julgamento do risco de viés. 
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Figura 2 – Resumo dos riscos de viés   
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4.3 Resultados dos estudos individuais e síntese dos resultados 

 

4.3.1 Desfechos para grupo de mulheres em que se espera má resposta 

comparando clomifeno com estimulação padrão 

 

Não observamos diferença significativa para os desfechos nascimento vivo 

(RR 0,9, IC de 95% de 0,6 a 1,2, evidência de moderada qualidade) e gravidez 

clínica (RR 1,0, IC 95% 0,8 a 1,4, evidência de moderada qualidade). No entanto, 

quando avaliamos o consumo de FSH, houve uma redução considerável (MD -18, IC 

95% -21 a -15 ampolas de 75UI, evidência de moderada qualidade). Para os outros 

resultados as estimativas foram muito imprecisas ou de muito baixa qualidade, não 

sendo possíveis conclusões. Os resultados dos estudos individuais estão 

apresentados nas Figuras 3-8. A síntese desses resultados está representada na 

Tabela 4. 
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Figura 3: Forest plot para nascidos vivos considerando a estimulação no grupo clomifeno vs. padrão 
em mulheres em que se espera má resposta ovariana. Legenda do risco de viés: A (geração de 
sequência aleatória) e B (ocultação de alocação) = viés de seleção, C = viés de execução 
(mascaramento da intervenção aos participantes e dos autores); D = viés de detecção (ocultação de 
resultado dos avaliadores); E = viés de perda (dados incompletos nos resultados); F = viés de 
reportagem seletiva (publicação parcial dos resultados); e G = qualquer outra fonte potencial de viés 
(por exemplo, diferença na idade das participantes). 

 

 

Figura 4: Forest plot para gravidez clínca considerando a estimulação no grupo clomifeno vs. padrão 
em mulheres em que se espera má resposta ovariana. Legenda do risco de viés: A (geração de 
sequência aleatória) e B (ocultação de alocação) = viés de seleção, C = viés de execução 
(mascaramento da intervenção aos participantes e dos autores); D = viés de detecção (ocultação de 
resultado dos avaliadores); E = viés de perda (dados incompletos nos resultados); F = viés de 
reportagem seletiva (publicação parcial dos resultados); e G = qualquer outra fonte potencial de viés 
(por exemplo, diferença na idade das participantes). 
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Figura 5: Forest plot para aborto considerando a estimulação no grupo clomifeno vs. padrão em 
mulheres em que se espera má resposta ovariana. Legenda do risco de viés: A (geração de 
sequência aleatória) e B (ocultação de alocação) = viés de seleção, C = viés de execução 
(mascaramento da intervenção aos participantes e dos autores); D = viés de detecção (ocultação de 
resultado dos avaliadores); E = viés de perda (dados incompletos nos resultados); F = viés de 
reportagem seletiva (publicação parcial dos resultados); e G = qualquer outra fonte potencial de viés 
(por exemplo, diferença na idade das participantes). 

 
 

 

Figura 6: Forest plot para taxa de cancelamento considerando a estimulação no grupo clomifeno vs. 
padrão em mulheres em que se espera má resposta ovariana. Legenda do risco de viés: A (geração 
de sequência aleatória) e B (ocultação de alocação) = viés de seleção, C = viés de execução 
(mascaramento da intervenção aos participantes e dos autores); D = viés de detecção (ocultação de 
resultado dos avaliadores); E = viés de perda (dados incompletos nos resultados); F = viés de 
reportagem seletiva (publicação parcial dos resultados); e G = qualquer outra fonte potencial de viés 
(por exemplo, diferença na idade das participantes). 
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Figura 7: Forest plot para oócitos captados considerando a estimulação no grupo clomifeno vs. 
padrão em mulheres em que se espera má resposta ovariana. Legenda do risco de viés: A (geração 
de sequência aleatória) e B (ocultação de alocação) = viés de seleção, C = viés de execução 
(mascaramento da intervenção aos participantes e dos autores); D = viés de detecção (ocultação de 
resultado dos avaliadores); E = viés de perda (dados incompletos nos resultados); F = viés de 
reportagem seletiva (publicação parcial dos resultados); e G = qualquer outra fonte potencial de viés 
(por exemplo, diferença na idade das participantes). 

 

 

 
Figura 8: Forest plot para consumo de FSH (ampolas 75UI) considerando a estimulação no grupo 
clomifeno vs. padrão em mulheres em que se espera má resposta ovariana. Legenda do risco de 
viés: A (geração de sequência aleatória) e B (ocultação de alocação) = viés de seleção, C = viés de 
execução (mascaramento da intervenção aos participantes e dos autores); D = viés de detecção 
(ocultação de resultado dos avaliadores); E = viés de perda (dados incompletos nos resultados); F = 
viés de reportagem seletiva (publicação parcial dos resultados); e G = qualquer outra fonte potencial 
de viés (por exemplo, diferença na idade das participantes). 
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4.3.2 Desfechos para grupo de mulheres em que se espera má resposta 

comparando letrozol com estimulação padrão 

 

Não se observou diferença significativa no número de oócitos captados (DM -

0,4, IC 95% -0,9 a +0,1 oócitos, alta qualidade de evidência), ao passo que houve 

redução importante no consumo de FSH (DM -35, IC 95% -47 a -23 ampolas de 

75UI, evidência de moderada qualidade). Para os outros resultados, a estimativa foi 

muito imprecisa ou a qualidade da evidência muito baixa, não permitindo 

conclusões. Os resultados dos estudos individuais estão apresentados nas Figuras 

9-14. A síntese desses resultados está representada na Tabela 4. 
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Figura 9: Forest plot para nascido vivo considerando a estimulação no grupo letrozol vs. padrão em 
mulheres em que se espera má resposta ovariana. Legenda do risco de viés: A (geração de 
sequência aleatória) e B (ocultação de alocação) = viés de seleção, C = viés de execução 
(mascaramento da intervenção aos participantes e dos autores); D = viés de detecção (ocultação de 
resultado dos avaliadores); E = viés de perda (dados incompletos nos resultados); F = viés de 
reportagem seletiva (publicação parcial dos resultados); e G = qualquer outra fonte potencial de viés 
(por exemplo, diferença na idade das participantes). 

 

 

 

 

Figura 10: Forest plot para gravidez clínica considerando a estimulação no grupo letrozol vs. padrão 
em mulheres em que se espera má resposta ovariana. Legenda do risco de viés: A (geração de 
sequência aleatória) e B (ocultação de alocação) = viés de seleção, C = viés de execução 
(mascaramento da intervenção aos participantes e dos autores); D = viés de detecção (ocultação de 
resultado dos avaliadores); E = viés de perda (dados incompletos nos resultados); F = viés de 
reportagem seletiva (publicação parcial dos resultados); e G = qualquer outra fonte potencial de viés 
(por exemplo, diferença na idade das participantes). 
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Figura 11: Forest plot para aborto considerando a estimulação no grupo letrozol vs. padrão em 
mulheres em que se espera má resposta ovariana. Legenda do risco de viés: A (geração de 
sequência aleatória) e B (ocultação de alocação) = viés de seleção, C = viés de execução 
(mascaramento da intervenção aos participantes e dos autores); D = viés de detecção (ocultação de 
resultado dos avaliadores); E = viés de perda (dados incompletos nos resultados); F = viés de 
reportagem seletiva (publicação parcial dos resultados); e G = qualquer outra fonte potencial de viés 
(por exemplo, diferença na idade das participantes). 

 

 
Figura 12: Forest plot para taxa de cancelamento considerando a estimulação no grupo letrozol vs. 
padrão em mulheres em que se espera má resposta ovariana. Legenda do risco de viés: A (geração 
de sequência aleatória) e B (ocultação de alocação) = viés de seleção, C = viés de execução 
(mascaramento da intervenção aos participantes e dos autores); D = viés de detecção (ocultação de 
resultado dos avaliadores); E = viés de perda (dados incompletos nos resultados); F = viés de 
reportagem seletiva (publicação parcial dos resultados); e G = qualquer outra fonte potencial de viés 
(por exemplo, diferença na idade das participantes). 
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Figura 13: Forest plot para número de oócitos captados considerando a estimulação no grupo 
letrozol vs. padrão em mulheres em que se espera má resposta ovariana. Legenda do risco de viés: A 
(geração de sequência aleatória) e B (ocultação de alocação) = viés de seleção, C = viés de 
execução (mascaramento da intervenção aos participantes e dos autores); D = viés de detecção 
(ocultação de resultado dos avaliadores); E = viés de perda (dados incompletos nos resultados); F = 
viés de reportagem seletiva (publicação parcial dos resultados); e G = qualquer outra fonte potencial 
de viés (por exemplo, diferença na idade das participantes). 

 

 

 

 

Figura 14: Forest plot para consumo de FSH (ampolas 75UI) considerando a estimulação no grupo 
letrozol vs. padrão em mulheres em que se espera má resposta ovariana. Legenda do risco de viés: A 
(geração de sequência aleatória) e B (ocultação de alocação) = viés de seleção, C = viés de 
execução (mascaramento da intervenção aos participantes e dos autores); D = viés de detecção 
(ocultação de resultado dos avaliadores); E = viés de perda (dados incompletos nos resultados); F = 
viés de reportagem seletiva (publicação parcial dos resultados); e G = qualquer outra fonte potencial 
de viés (por exemplo, diferença na idade das participantes). 
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4.3.3 Desfechos para grupo de mulheres em que não se espera má resposta 

comparando clomifeno com estimulação padrão 

 

Não se observou diferença significativa para os desfechos nascimento vivo 

(RR 0,9, IC 95% 0,7 a 1,1, evidência de moderada qualidade) e gravidez clínica (RR 

1,0, IC 95% 0,8 a 1,1, evidência de alta qualidade). Observou-se redução 

considerável nos desfechos SHO (OR 0,2, IC 95% 0,1 a 0,3, evidência de moderada 

qualidade) e consumo de FSH (DM -19, IC 95% -23 a -15 ampolas de 75UI, alta 

qualidade de evidência). Por outro lado, houve redução significativa no número de 

oócitos captados (DM -5, IC 95% -6 a -3 oócitos, alta qualidade de evidência). Para 

os demais desfechos não foram possíveis conclusões, pois as estimativas foram 

muito imprecisas ou a qualidade da evidência foi muito baixa. Os resultados dos 

estudos individuais estão apresentados nas Figuras 15-21. A síntese desses 

resultados está representada na Tabela 5. 
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Figura 15: Forest plot para nascidos vivos considerando a estimulação no grupo clomifeno vs. padrão 
em mulheres em que não se espera má resposta ovariana. Legenda do risco de viés: A (geração de 
sequência aleatória) e B (ocultação de alocação) = viés de seleção, C = viés de execução 
(mascaramento da intervenção aos participantes e dos autores); D = viés de detecção (ocultação de 
resultado dos avaliadores); E = viés de perda (dados incompletos nos resultados); F = viés de 
reportagem seletiva (publicação parcial dos resultados); e G = qualquer outra fonte potencial de viés 
(por exemplo, diferença na idade das participantes). 

 

 
Figura 16: Forest plot para síndrome de hiperestímulo ovariano (SHO) considerando a estimulação 
no grupo clomifeno vs. padrão em mulheres em que não se espera má resposta ovariana. Legenda 
do risco de viés: A (geração de sequência aleatória) e B (ocultação de alocação) = viés de seleção, C 
= viés de execução (mascaramento da intervenção aos participantes e dos autores); D = viés de 
detecção (ocultação de resultado dos avaliadores); E = viés de perda (dados incompletos nos 
resultados); F = viés de reportagem seletiva (publicação parcial dos resultados); e G = qualquer outra 
fonte potencial de viés (por exemplo, diferença na idade das participantes). 
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Figura 17: Forest plot para gravidez clínica considerando a estimulação no grupo clomifeno vs. 
padrão em mulheres em que não se espera má resposta ovariana. Legenda do risco de viés: A 
(geração de sequência aleatória) e B (ocultação de alocação) = viés de seleção, C = viés de 
execução (mascaramento da intervenção aos participantes e dos autores); D = viés de detecção 
(ocultação de resultado dos avaliadores); E = viés de perda (dados incompletos nos resultados); F = 
viés de reportagem seletiva (publicação parcial dos resultados); e G = qualquer outra fonte potencial 
de viés (por exemplo, diferença na idade das participantes). 

 

 
Figura 18: Forest plot para aborto considerando a estimulação no grupo clomifeno vs. padrão em 
mulheres em que não se espera má resposta ovariana. Legenda do risco de viés: A (geração de 
sequência aleatória) e B (ocultação de alocação) = viés de seleção, C = viés de execução 
(mascaramento da intervenção aos participantes e dos autores); D = viés de detecção (ocultação de 
resultado dos avaliadores); E = viés de perda (dados incompletos nos resultados); F = viés de 
reportagem seletiva (publicação parcial dos resultados); e G = qualquer outra fonte potencial de viés 
(por exemplo, diferença na idade das participantes). 
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Figura 19: Forest plot para taxa de cancelamento considerando a estimulação no grupo clomifeno vs. 
padrão em mulheres em que não se espera má resposta ovariana. Legenda do risco de viés: A 
(geração de sequência aleatória) e B (ocultação de alocação) = viés de seleção, C = viés de 
execução (mascaramento da intervenção aos participantes e dos autores); D = viés de detecção 
(ocultação de resultado dos avaliadores); E = viés de perda (dados incompletos nos resultados); F = 
viés de reportagem seletiva (publicação parcial dos resultados); e G = qualquer outra fonte potencial 
de viés (por exemplo, diferença na idade das participantes). 

 
 
 

 

Figura 20: Forest plot para número de oócitos captados considerando a estimulação no grupo 
clomifeno vs. padrão em mulheres em que não se espera má resposta ovariana. Legenda do risco de 
viés: A (geração de sequência aleatória) e B (ocultação de alocação) = viés de seleção, C = viés de 
execução (mascaramento da intervenção aos participantes e dos autores); D = viés de detecção 
(ocultação de resultado dos avaliadores); E = viés de perda (dados incompletos nos resultados); F = 
viés de reportagem seletiva (publicação parcial dos resultados); e G = qualquer outra fonte potencial 
de viés (por exemplo, diferença na idade das participantes). 
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Figura 21: Forest plot para consumo de FSH (ampolas 75UI) considerando a estimulação no grupo 
clomifeno vs. padrão em mulheres em que não se espera má resposta ovariana. Legenda do risco de 
viés: A (geração de sequência aleatória) e B (ocultação de alocação) = viés de seleção, C = viés de 
execução (mascaramento da intervenção aos participantes e dos autores); D = viés de detecção 
(ocultação de resultado dos avaliadores); E = viés de perda (dados incompletos nos resultados); F = 
viés de reportagem seletiva (publicação parcial dos resultados); e G = qualquer outra fonte potencial 
de viés (por exemplo, diferença na idade das participantes). 
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4.3.4 Desfechos para grupo de mulheres em que não se espera má resposta 

comparando letrozol com estimulação padrão 

 

Na comparação entre grupo de mulheres em que não se espera má resposta 

ovariana que usou letrozol houve redução considerável no consumo de FSH (DM -

12, IC 95% -18 a -8 ampolas de 75UI, evidência de moderada qualidade). O risco de 

SHO também foi menor no grupo letrozol (OR 0,1, IC 95% 0,03 a 0,58, evidência de 

baixa qualidade). Para os demais desfechos, não foram possíveis conclusões pois 

as estimativas foram muito imprecisas ou a qualidade da evidência foi considerada 

muito baixa. Os resultados dos estudos individuais estão apresentados nas Figuras 

22-28. A síntese desses resultados está representada na Tabela 5. 
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Figura 22: Forest plot para nascido vivo considerando a estimulação no grupo letrozol vs. padrão em 
mulheres em que não se espera má resposta ovariana. Legenda do risco de viés: A (geração de 
sequência aleatória) e B (ocultação de alocação) = viés de seleção, C = viés de execução 
(mascaramento da intervenção aos participantes e dos autores); D = viés de detecção (ocultação de 
resultado dos avaliadores); E = viés de perda (dados incompletos nos resultados); F = viés de 
reportagem seletiva (publicação parcial dos resultados); e G = qualquer outra fonte potencial de viés 
(por exemplo, diferença na idade das participantes). 

 

 

 
Figura 23: Forest plot para síndrome de hiperestímulo ovariano (SHO) considerando a estimulação 
no grupo letrozol vs. padrão em mulheres em que não se espera má resposta ovariana. Legenda do 
risco de viés: A (geração de sequência aleatória) e B (ocultação de alocação) = viés de seleção, C = 
viés de execução (mascaramento da intervenção aos participantes e dos autores); D = viés de 
detecção (ocultação de resultado dos avaliadores); E = viés de perda (dados incompletos nos 
resultados); F = viés de reportagem seletiva (publicação parcial dos resultados); e G = qualquer outra 
fonte potencial de viés (por exemplo, diferença na idade das participantes). 
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Figura 24: Forest plot para gravidez clínica considerando a estimulação no grupo letrozol vs. padrão 
em mulheres em que não se espera má resposta ovariana. Legenda do risco de viés: A (geração de 
sequência aleatória) e B (ocultação de alocação) = viés de seleção, C = viés de execução 
(mascaramento da intervenção aos participantes e dos autores); D = viés de detecção (ocultação de 
resultado dos avaliadores); E = viés de perda (dados incompletos nos resultados); F = viés de 
reportagem seletiva (publicação parcial dos resultados); e G = qualquer outra fonte potencial de viés 
(por exemplo, diferença na idade das participantes). 

 

 

 
Figura 25: Forest plot para aborto considerando a estimulação no grupo letrozol vs. padrão em 
mulheres em que não se espera má resposta ovariana. Legenda do risco de viés: A (geração de 
sequência aleatória) e B (ocultação de alocação) = viés de seleção, C = viés de execução 
(mascaramento da intervenção aos participantes e dos autores); D = viés de detecção (ocultação de 
resultado dos avaliadores); E = viés de perda (dados incompletos nos resultados); F = viés de 
reportagem seletiva (publicação parcial dos resultados); e G = qualquer outra fonte potencial de viés 
(por exemplo, diferença na idade das participantes). 
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Figura 26: Forest plot para taxa de cancelamento considerando a estimulação no grupo letrozol vs. 
padrão em mulheres em que não se espera má resposta ovariana. Legenda do risco de viés: A 
(geração de sequência aleatória) e B (ocultação de alocação) = viés de seleção, C = viés de 
execução (mascaramento da intervenção aos participantes e dos autores); D = viés de detecção 
(ocultação de resultado dos avaliadores); E = viés de perda (dados incompletos nos resultados); F = 
viés de reportagem seletiva (publicação parcial dos resultados); e G = qualquer outra fonte potencial 
de viés (por exemplo, diferença na idade das participantes). 

 

 

 

 
Figura 27: Forest plot para número de oócitos captados considerando a estimulação no grupo 
letrozol vs. padrão em mulheres em que não se espera má resposta ovariana. Legenda do risco de 
viés: A (geração de sequência aleatória) e B (ocultação de alocação) = viés de seleção, C = viés de 
execução (mascaramento da intervenção aos participantes e dos autores); D = viés de detecção 
(ocultação de resultado dos avaliadores); E = viés de perda (dados incompletos nos resultados); F = 
viés de reportagem seletiva (publicação parcial dos resultados); e G = qualquer outra fonte potencial 
de viés (por exemplo, diferença na idade das participantes). 
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Figura 28: Forest plot para consumo de FSH (ampolas 75UI) considerando a estimulação no grupo 
letrozol vs. padrão em mulheres em que não se espera má resposta ovariana. Legenda do risco de 
viés: A (geração de sequência aleatória) e B (ocultação de alocação) = viés de seleção, C = viés de 
execução (mascaramento da intervenção aos participantes e dos autores); D = viés de detecção 
(ocultação de resultado dos avaliadores); E = viés de perda (dados incompletos nos resultados); F = 
viés de reportagem seletiva (publicação parcial dos resultados); e G = qualquer outra fonte potencial 
de viés (por exemplo, diferença na idade das participantes). 
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Tabela 4 Resumo dos achados para estimulação ovariana: clomifeno ou letrozol versus estimulação padrão em mulheres em que se espera má resposta 
ovariana. 

 Análise primária Análise sensibilidade   

Clomifeno (MR) Estudos N RR/DM* IC 95%  I² Estudos N RR/DM IC 95%  I² Interpretação QoE 

Nascimento vivo 5 1165 0,87 
0,62 a 
1,22 0% 3 986 0,78 

0,53 a 
1,14 0% 

Sem diferença 
significativa Moderada1 

Gravidez clínica 5 1305 1,02 
0,78 a 
1,35 0% 2 986 0,87 

0,62 a 
1,22 0% 

Sem diferença 
significativa Moderada1 

Aborto 3 134 1,25 
0,69 a 
2,26 0% 2 116 1,56 

0,76 a 
3,21 0% 

Muito impreciso para 
conclusões N/A 

Cancelamento de 
ciclo 4 1207 2,14 

0,96 a 
4,75 83% 2 986 2,19 

0,45 a 
10,7 92% N/A 

Muito 
baixa2 

Oócitos captados 3 584 +0,1 
-1,1 a + 

1,3 88% 1 291 -0,8 -1,2 a -0,4 N/A N/A 
Muito 
baixa3 

Ampolas FSH 2 249 -17,6 
-20,6 a -

14,5 0% 0 
CC reduz consumo de 
FSH  Moderada4 

Letrozol (MR) Estudos N RR/DM* IC 95%  I² Estudos N RR/DM IC 95%  I² Interpretação QoE 

Nascimento vivo 1 53 2,60 
0,55 a 
12,2 N/A 1 53 2,60 

0,55 a 
12,2 N/A 

Muito impreciso para 
conclusões N/A 

Gravidez clínica 4 246 0,97 
0,55 a 
1,70 0% 4 246 0,97 

0,55 a 
1,70 0% 

Muito impreciso para 
conclusões N/A 

Aborto 1 10 0,14 
0,01 a 
2,21 N/A 1 10 0,14 

0,01 a 
2,21 N/A 

Muito impreciso para 
conclusões N/A 

Cancelamento de 
ciclo 3 151 1,39 

0,66 a 
2,96 0% 3 151 1,39 

0,66 a 
2,96 0% 

Muito impreciso para 
conclusões N/A 

Oócitos captados 4 246 -0,4 -0,9 a +0,1 29% 4 246 -0,4 -0,9 a +0,1 29% 
Sem diferença 
significativa Alta 

Ampolas FSH 3 193 -35,2 
-47,3 a -

23,0 99% 3 193 -35,2 
-47,3 a -

23,0 99% 
LTZ reduz consumo 
de FSH Altaa 

MR = má resposta (esperada); RR = risco relativo; DM = diferença média; IC = intervalo de confiança; QoE = qualidade da evidência; N/A = não aplicável. * = Nascimento vivo, gravidez clínica, 
aborto e cancelamento de ciclo representado como RR; SHO expresso como odds ratio; número de oócitos captados e ampolas de FSH reportados como DM.   
Razões para rebaixamento da QoE: 1 = imprecisão; 2 = séria imprecisão (poucos eventos ou intervalo de confiança muito grande) e inconsistência; 3 = imprecisão e séria inconsistência (grande 
heterogeneidade e diferença entre os subgrupos); 4 = limitação dos estudos. Observações considerando o julgamento da QoE: a = apesar da heterogeneidade, todos os estudos mostraram grande 
redução no consumo do FSH.  
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Tabela 5 Resumo dos achados para estimulação ovariana: clomifeno ou letrozol versus estimulação padrão em mulheres em que não se espera má resposta 
ovariana. 

Clomifeno Estudos N RR/DM* IC 95%  I² Estudos N RR/DM IC 95%  I² Interpretação QoE 

Nascimento vivo 4 1207 0,90 0,74-1,10 36% 2 270 0,99 
0,75 a 
1,31 0% 

Sem diferença 
significativa Moderada1 

SHO 4 1251 0,15 
0,07 a 
0,32 0% 4 1251 0,15 

0,07 a 
0,32 0% CC reduces OHSS Moderada1 

Gravidez clínica 9 2328 0,95 
0,82 a 
1,11 44% 5 867 1,06 

0,89 a 
1,26 0% 

Sem diferença 
significativa Alta 

Aborto 4 610 0,83 
0,59 a 
1,19 0% 2 143 1,21 

0,60 a 
2,43 0% 

Muito impreciso para 
conclusões N/A 

Cancelamento de 
ciclo 3 1215 1,20 

0,22 a 
6,52 90% 2 807 0,67 

0,10 a 
4,35 75% 

Muito impreciso para 
conclusões N/A 

Oócitos captados 8 1631 -4,6 -6,1 a -3,0 95% 6 1431 -4,9 -6,5 a -3,2 92% 
CC reduz número de 
oócitos captados Altaa 

Ampolas FSH 7 1939 -18,6 
-22,6 a -

14,6 99% 6 1431 -18,9 
-23,7 a -

14,2 99% 
CC reduz consum de 
FSH Altab 

Letrozol Estudos N RR/DM* IC 95%  I² Estudos N RR/DM IC 95%  I² Interpretação QoE 

Nascimento vivo 1 94 2,17 
0,68 a 
6,91 N/A 1 94 2,17 

0,68 a 
6,91 N/A 

Muito impreciso para 
conclusões N/A 

SHO 1 94 0,14 
0,03 a 
0,58 N/A 1 94 0,14 

0,03 a 
0,58 N/A LTZ reduces OHSS Baixa2 

Gravidez clínica 2 134 1,21 
0,74 a 
1,99 0% 1 94 1,09 

0,62 a 
1,92 N/A 

Muito impreciso para 
conclusões Baixa3 

Aborto 1 32 0,70 
0,41 a 
1,20 N/A 1 32 0,70 

0,41 a 
1,20 N/A 

Muito impreciso para 
conclusões N/A 

Cancelamento de 
ciclo 1 94 ** ** ** 1 94 ** ** ** 

Muito impreciso para 
conclusões N/A 

Oócitos captados 2 134 -2,68 -7,7 a +2,4 90% 1 94 -0,3 -1,3 a +0,7 N/A 
Muito impreciso para 
conclusões 

Muito 
baixa4 

Ampolas FSH 2 134 -12,64 
-17,6 a -

7,6 98% 1 94 -15,1 
-17,6 a -

7,6 N/A 
LTZ reduces FSH 
consumption Moderada5,b 

RR = risco relativo; DM = diferença média; IC = intervalo de confiança; QoE = qualidade da evidência; N/A = não aplicável.* = Nascimento vivo, gravidez clínica, aborto e cancelamento de ciclo 
representado como RR; SHO expresso como odds ratio; número de oócitos captados e ampolas de FSH reportados como DM.  ** = o número de ciclos cancelados nesse estudo foi zero em ambos 
grupos, não permitindo estimar o RR.Razões para rebaixamento da QoE: 1 = imprecisão; 2 = séria imprecisão; 3 = imprecisão e limitações dos estudos; 4 = imprecisão, inconsistência e limitações 
dos estudos; 5 = limitações dos estudos. Observações considerando o julgamento da QoE: a = apesar da heterogeneidade, todos os estudos mostraram grande redução no número de oócitos 
captados; b = apesar da heterogeneidade, todos os estudos mostraram grande redução no consumo do FSH. 
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4.4 Riscos de viés entre os estudos 

 

A realização do gráfico de funil não foi possível porque os desfechos 

avaliados nos diferentes subgrupos não incluíram 10 ou mais estudos. Nós 

encontramos um registro de trial de estudo controlado randomizado com o status 

“completo” de 2 anos atrás mas que ainda não foi publicado(40). 

 

4.5 Análises adicionais 

 

A análise de subgrupos separando os estudos com base no agente oral 

utilizado combinado com baixa dose de FSH, ou com baixa dose de FSH + 

antagonista do GnRH está representado nos forest plots (figuras 4 a 28). A análise 

de sensibilidade, mantendo apenas os estudos considerados como baixo risco de 

viés, está apresentada na Tabela 3.  
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5 DISCUSSÃO 

 

5.1 Principais resultados 

 

Existem diferentes protocolos que utilizam agentes orais como clomifeno ou 

letrozol na estimulação ovariana para reduzir o total de consumo de FSH e o número 

de injeções. Além disso, o grupo de mulheres submetidas a esses tratamentos 

apresentam respostas ovarianas diversas.  

Mais de 4.000 mullheres foram incluídas nesta revisão. Dos estudos incluídos, 

16 avaliaram o efeito do CC para uma estimulação mais amigável, sendo que 7 

deles incluíram apenas pacientes em que se espera má resposta, com um total de 

1445 mulheres. Foram incluídas 2328 mulheres no grupo de pacientes em que não 

se espera má resposta. Para o grupo LTZ, foram incluídos, no total, 6 estudos, 

sendo 4 de pacientes em que se espera MR (246 mulheres) e 2 estudos de 

pacientes em que não se espera MR (134 mulheres).  

Apesar de 9 dos 22 estudos terem sido classificados como estudos com risco 

incerto ou alto risco de viés em pelo menos um dos itens, as análises de 

sensibilidade excluindo esses estudos mostraram estimativas semelhantes às 

análises principais, aumentando assim o nosso nível de confiabilidade nessas 

estimativas.  

Para o grupo que incluiu pacientes em que se espera MR, nós observamos 

que a estimulação com CC não apresentou impacto significativo no número de 

nascidos vivos e gravidez clínica quando comparado com a EO padrão, mas houve 

uma redução importante no número de ampolas de FSH utilizadas.  Para o desfecho 

oócitos captados, observamos grande heterogeneidade (I2 88%) entre os estudos 

porque, apesar de todos mostrarem redução com o uso de CC, sua magnitudade foi 

variável. Isso pode ser explicado pelos diferentes tipos de protocolos utilizados, que 

utilizaram diferentes doses de FSH nos ciclos com CC. Eles se diferenciaram no 

grau de estimulação ovariana, levando a uma variável, mas permanecendo reduzido 

o número de oócitos captados. A taxa de aborto não permitiu conclusões devido a 

evidências muito imprecisas para esse desfecho. Em relação à taxa de 

cancelamento, as evidências disponíveis foram classificadas como muito baixas não 

sendo possíveis conclusões.  
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No grupo que avaliou o uso de letrozol em mulheres em que se espera MR a 

evidência foi classificada como alta para os desfechos oócitos captados e ampolas 

de FSH utilizadas. Não se observou diferença significativa no número de oócitos 

captados e o uso do LTZ reduziu o consumo de FSH. A heterogeneidade obtida para 

o desfecho ampolas de FSH foi alta (I2 99%), apesar de todos os estudos 

demonstrarem essa redução. Para os demais desfechos os dados disponíveis foram 

muito imprecisos, não permitindo conclusões.  

Para o grupo de mulheres em que não se espera má resposta ovariana, nós 

observamos que a EO com clomifeno apresentou taxas similares de nascimento vivo 

e gravidez clínica (evidência de moderada qualidade, sendo rebaixada um nível por 

imprecisão). Além disso, também com evidência de moderada qualidade, 

observamos que no grupo CC houve redução significativa do risco de SHO quando 

comparado a EO padrão. Apesar disso, o uso CC reduz o número de oócitos 

captados (evidência de alta qualidade). Para os desfechos aborto e cancelamento 

de ciclos, os achados foram muito imprecisos, não sendo possíveis conclusões. 

Para o último subgrupo, que avaliou o uso de letrozol em mulheres em que 

não se espera MR, a evidência foi considerada de moderada qualidade para o 

consumo de FSH, mostrando redução no grupo LTZ. Com uma evidência de baixa 

qualidade, observamos que o uso do LTZ reduziu o risco de SHO, sendo rebaixada 

por séria imprecisão. Para os demais desfechos, não foram possíveis conclusões, 

pois a qualidade da evidência foi classificada como muito baixa, ou achada muito 

imprecisa para conclusões. 

 

5.2 Limitações desta revisão 

 

A principal limitação desta revisão está nas diferentes estratégias para utilizar 

CC ou LTZ, que é uma grande fonte de heterogeneidade em todos os estudos, 

reduzindo a qualidade geral da evidência e, portanto, reduzindo a aplicabilidade 

clínica dos achados. Nesta revisão, tentamos separar os estudos em subgrupos 

mais uniformes; no entanto, o número de participantes em vários subgrupos ainda 

não é alto, levando a estimativas muito imprecisas. Além disso, o número de estudos 

em cada um desses subgrupos ainda foi insuficiente para permitir a análise do 

gráfico de funil, que avaliaria o risco de viés de publicação.  



Discussão  |  65 

 

Por outro lado, realizamos uma busca abrangente, e as análises de 

subgrupos permitiram reunir resultados de estudos semelhantes. Acreditamos que 

esta revisão resume as evidências disponíveis no campo, fornecendo uma visão 

imparcial sobre os efeitos da substituição (pelo menos parcialmente) de algumas das 

injeções de FSH por agentes orais. 

Outra limitação desta revisão é não ter avaliado o potencial efeito sobre os 

desfechos perinatais adversos e defeitos congênitos. Os resultados de alguns 

estudos publicados recentemente sugerem que o uso desses agentes orais para 

estimulação ovariana não aumenta significativamente esses riscos. Um estudo 

concluiu que o LTZ diminui o risco de aborto espontâneo e não aumenta o risco de 

grandes anomalias congênitas, resultados adversos na gravidez ou neonatais, em 

comparação com ciclos naturais em pacientes submetidos à FIV/ICSI(129). 

 

5.3 Comparação com outras revisões 

 

Identificamos quatro outras revisões sistemáticas recentemente publicadas 

avaliando questões mais específicas(10, 130-132). 

Uma revisão sistematizada da Cochrane publicada em 2012 avaliou se o 

citrato de clomifeno combinado com gonadotrofinas (com ou sem antagonista) é 

diferente da estimulação ovariana padrão apenas com gonadotrofinas. Esta revisão 

incluiu 14 estudos e teve conclusões semelhantes: não há evidência de que o CC 

associado a gonadotrofinas (com ou sem GnRH) difira significativamente do uso de 

protocolos com gonadotrofinas associadas a agonista do GnRH em pacientes 

submetidas a tratamento de FIV, quando avaliados os desfechos nascimentos vivo 

ou gravidez, mas reduz o risco de SHO.  Dos 14 estudos incluídos nesta revisão, 

não incluímos apenas dois estudos que foram publicados há alguns anos apenas 

como resumo(55, 64), pois achamos que as informações são insuficientes para avaliar 

se esses estudos foram verdadeiramente randomizados. Uma revisão sistemática 

avaliando sete ECRs, sendo todos incluídos na nossa revisão, avaliou o uso de CC 

combinado com antagonista GnRH e doses reduzidas de gonadotrofinas(10) e o 

resultado obtido também foi a redução do risco de SHO, sem reduzir as taxas de 

nascidos vivos ou gravidez clínica.  

A revisão sistematizada que avaliou LTZ combinado ao FSH e antagonistas 

em pacientes em que se espera MR foi publicada em 2014(132) e incluiu três estudos, 
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dois deles excluídos dessa revisão: um por ser pseudorandomizado(133) e outro por 

utilizar a mesma dose de FSH nos dois braços(49). Seus autores concluíram que este 

tipo de protocolo pode reduzir a taxa de gravidez clínica, mas seriam necessários 

mais estudos antes de conclusões definitivas. 

Em 2016, uma revisão sistematizada avaliou a redução do consumo de FSH 

combinado ao CC em mulheres em que se espera MR(131): quatro estudos foram 

incluídos e os autores concluíram que esse tipo de EO apresenta resultados 

semelhantes de gravidez. Um dos quatro estudos não foi incluído na presente 

revisão por ser um estudo pseudorandomizado(134): mulheres foram divididas em 

diferentes grupos baseados na data da primeira consulta. 
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6 CONCLUSÕES 

 

A evidência atual sugere que o uso de clomifeno reduz o consumo de FSH 

sem alterar a taxa de gravidez (gravidez clínica e nascimento vivo), mesmo 

considerando a redução do número de oócitos captados. Quanto ao uso de letrozol 

em mulheres em que se espera má resposta ovariana, a evidência também mostrou 

redução no número de ampolas de FSH, sem diferença relevante no número médio 

de oócitos. Ao tratar mulheres em que não se espera má resposta ovariana, o uso 

de CC ou LTZ para indução da ovulação deve ser considerado porque eles reduzem 

o risco de SHO. Essa evidência deve ser interpretada com cautela, uma vez que CC 

e LTZ podem ser utilizados de várias maneiras diferentes para reduzir o consumo de 

FSH. Portanto, é provável que a evidência disponível não se aplique a todos os 

protocolos. Mais estudos avaliando todos os resultados clinicamente relevantes 

ainda são necessários para aumentar nossa confiança nas estimativas observadas. 

Pesquisas avaliando o efeito dessas medicações orais sobre as taxas de aborto 

espontâneo, cancelamento de ciclo e gravidez múltipla adicionaria dados 

importantes ao conjunto de evidências. Estudos futuros também devem avaliar 

outros resultados interessantes como a qualidade de vida e a satisfação da paciente 

com o tratamento, o custo total por nascimento vivo (incluindo o eventual tratamento 

de SHO e considerando as transferências de embriões frescos e criopreservados) e 

a freqüência de anomalias congênitas. 
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