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RESUMO 

 
 

 
Amaral MEB. Análise comparativa de fatores associados à má-resposta à 

estimulação ovariana em ciclos de fertilização in vitro [dissertação]. São Paulo: 

Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo; 2021. 

 
Introdução: A má resposta ao estímulo ovariano em ciclo de fertilização in vitro 

têm incidência estimada em 9-24%. Os critérios utilizados para caracterizar este 

grupo de pacientes são diversos, dificultando a avaliação de fatores de risco, 

desfechos clínicos associados e a proposição de novos tratamentos. Os mais 

usados são os critérios de Bologna e a classificação de Poseidon. Objetivo: 

Classificar uma coorte de pacientes inférteis de acordo com os critérios de 

Poseidon. Comparar perfil demográfico, fatores de risco dos subgrupos e 

analisar as diferenças nos desfechos clínicos a partir de diferentes protocolos de 

estimulação. Método: Estudo de observacional, retrospectivo e analítico com 

base em levantamento de 558 ciclos de reprodução assistida realizados entre os 

anos 2015 e 2018 no Centro de Reprodução Humana Mário Covas do Hospital 

das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Os ciclos 

foram subdivididos conforme os critérios de Poseidon, e foram feitas 

comparações entre os subgrupos e relativas a um grupo controle de pacientes 

que coletaram número maior ou igual a 10 óvulos no ciclo, sendo este grupo 

subdividido em pacientes menores de 35 anos (C1) e maiores de 35 anos (C2). 

Resultados: Os grupos 3, 4 e 2 A de Poseidon tiveram menor quantidade de 

óvulos recuperados. O grupo 4 teve menor quantidade de embriões formados. 

Os grupos 1B e C1 tiveram maior taxa de gestação clínica, não foi observada 

diferença na taxa de nascidos vivos provavelmente devido ao pequeno número 

de casos. Conclusão: A idade da mulher, mais que a reserva ovariana, é o 

principal determinante de sucesso de um ciclo de fertilização in vitro. 

 
Descritores: Fertilização in vitro; Indução da ovulação; Técnicas de reprodução 

assistida; Reprodução humana. 
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ABSTRACT 

 
 

 
Amaral MEB. Comparative analysis of factors associated with poor ovarian 

response to stimulation in IVF cycles [disssertation]. São Paulo: “Faculdade de 

Medicina, Universidade de São Paulo”; 2021. 

 
Introduction: Poor ovarian response to stimulation in an in vitro fertilization (IVF) 

cycle has an estimated incidence of 9-24%. The criteria used to characterize this 

group of patients are heterogeneous, making it difficult to address risk factors, to 

determine prognosis and to propose novel treatment options. The most used 

diagnostic criteria are the Bologna criteria and the Poseidon classification. 

Objective: To classify a cohort of infertile patients according to Poseidon criteria. 

To compare demographic profile, risk factors of subgroups and analyze 

differences in clinical outcomes from different stimulation protocols. Method: This 

is an observational, retrospective study, based on data collection from assisted 

reproduction cycles performed between 2015 and 2018 at a single quaternary 

center in Brazil. The cycles were subdivided according to Poseidon's criteria, and 

comparisons were made between the subgroups and relative to a control group 

of patients who retrieved a number greater than or equal to 10 oocytes, this group 

being then subdivided in patients younger than 35 years (C1) and over 35 years 

old (C2). Results: Groups 3, 4 and 2 A of Poseidon had less oocytes recovered. 

Group 4 had a smaller number of embryos formed. Groups 1B and C1 had a 

higher rate of clinical pregnancy. There was no significant difference in the rate 

of live births, probably due to the small number of cases. Conclusion: Woman's 

age, more than the ovarian reserve, is the main determinant of success of an in 

vitro fertilization cycle. 

 
Descriptors: In vitro fertilization; Ovulation induction; Reproductive techniques 

assisted; Human reproduction. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 
A estimulação ovariana controlada é parte fundamental do tratamento da 

infertilidade, permitindo o múltiplo recrutamento e maturação folicular para 

posterior captação de oócitos [1]. No entanto existem pacientes que apesar de 

submetidas a estímulo convencional com gonadotrofinas não crescem um 

número adequado de folículos e surpreendem com uma baixa recuperação 

oocitária, constituindo o grupo de pacientes má respondedoras. 

A incidência de resposta inadequada à estimulação ovariana estimada na 

literatura varia entre 9-24% [2-4]. Porém, torna-se difícil avaliar desfechos e 

propor alternativas de tratamento para essa população devido à discrepância de 

critérios diagnósticos utilizados pelos estudos. 

Em metanálise englobando ensaios clínicos randomizados sobre má 

respondedoras, Polyzos e cols. [5] em 2011 observaram que, entre os vários 

estudos de intervenção, não havia consenso na definição deste diagnóstico. 

Observou-se que ao termo “poor responder”, classicamente usado na literatura 

de língua inglesa para caracterizar as más respondedoras, muitas sinonímias se 

somavam, como as seguintes: diminished ovarian reserve, low responders, poor 

ovarian response. Dos 47 estudos randomizados avaliados, 41 definições 

diferentes de má resposta foram utilizadas. Em pesquisas diferentes de um 

mesmo grupo eram usadas definições distintas e nenhum dos critérios 

diagnósticos se repetiu em mais de 50% dos trabalhos. 

A heterogeneidade entre as definições, levando a possíveis vieses, 

desencorajava então a realização de meta- análises dos ensaios clínicos 

existentes. Em 2011 o consenso de especialistas da European Human 
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Reproduction Society se reuniu na Itália, em Bologna, elaborando critérios 

diagnósticos para má resposta ovariana com base nas evidências disponíveis 

[6]. O intuito com a determinação de critérios diagnósticos é o aperfeiçoamento 

dos estudos, delimitando uma população específica para a qual as intervenções 

devem ser propostas e testadas. 

Segundo os critérios de Bologna, o diagnóstico de má respondedora pode ser 

feito em pacientes que preencherem dois dos seguintes critérios: 

1) Idade materna avançada (maior ou igual 40 anos) ou qualquer outro fator 

de risco para má resposta à estimulação. 

2) Testes de reserva ovariana alterados (contagem de folículos antrais – 

CFA < 5-7 folículos ou hormônio anti-mulleriano HAM - < 0,5 - 1,1 

ng/ml). 

3) Antecedente de má resposta (número menor ou igual a três oócitos 

captados com protocolo de estimulação convencional). 

Uma observação adicional acrescenta que dois episódios de má resposta à 

estimulação ovariana prévios são critérios suficientes, independentemente da 

presença deidade materna avançada ou teste de reserva ovariana alterado [6]. 

Após a divulgação dos critérios de Bologna houve poucas publicações que 

propuseram a validação dos mesmos, demonstrando uma taxa de nascidos vivos 

consistentemente baixa (6 a 14%) em estudos não relacionados [7-11]. 

Observa-se de todo modo que há baixa aceitação do critério diagnóstico na 

comunidade científica. Em artigo de 2018, observa-se que nos 7 primeiros anos 

após a publicação original apenas 50% dos estudos na área de má resposta 

ovariana adotavam os critérios de Bologna [12]. Dentre estes, apenas 01 estudo 

subdividiu as pacientes de acordo com qual critério foi utilizado para enquadrar 
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a paciente como má-respondedora [9]. 
 

Verifica-se que as críticas aos critérios de Bologna subdividem-se em 

questionamentos relacionados à ausência de avaliação da qualidade oocitária, 

aos valores de corte definidos para os critérios de idade e dos testes de reserva 

ovariana e à ausência de uma definição clara dos fatores de risco para má 

resposta, culminando em uma população heterogênea [13-17]. 

Dentre os critérios de Bologna a idade é o fator que se encontra consolidado 

como fortemente correlacionado tanto com a qualidade como com a quantidade 

dos oócitos [17]. Nos critérios adota-se a idade de 40 anos, embora exista 

evidência em literatura deum pior resultado em terapia de reprodução assistida 

a partir dos 35 anos de idade [18]. 

Dentre os testes de reserva ovariana, existe alguma associação 

demonstrada entre o HAM e qualidade oocitária, porém com nível de evidência 

ainda fraco [19-21]. A disparidade na força de associação entre os distintos 

critérios diagnósticos com pior qualidade oocitária pode determinar resultados 

diferentes em pacientes classificadas como má respondedoras. 

De fato, a heterogeneidade entre as pacientes classificadas pelos critérios 

de Bologna é uma das principais críticas ao mesmo. Os valores de corte para o 

HAM e CFA inclusos nos critérios compreendem a uma faixa ao invés de valor 

de corte único discriminatório, por exemplo, refletindo uma inconsistência 

existente nos próprios testes de reserva ovariana [22]. 

Na publicação original menciona-se ainda a inclusão de pacientes com 

fatores de risco para má-resposta além da idade como um dos critérios 

diagnósticos, porém não se discrimina quais. Estudo do nosso grupo demonstrou 

que são diversos os fatores de risco para má resposta, tais como exposição 
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prévia à quimioterapia, ciclos menstruais curtos, mutações genéticas, tabagismo, 

exposição a químicos ambientais, endometriomas e cirurgias ovarianas prévias 

[23]. Um critério diagnóstico ideal deve ser simples, claro e reprodutível, de tal 

modo que a determinação de exatamente quais fatores de risco serão adotados 

é importante para tornar a população inclusa no critério diagnóstico mais 

homogênea. 

De modo a solucionar as críticas relativas à heterogeneidade das pacientes 

inclusas em um mesmo grupo de acordo com o critério de Bologna surgiu outra 

proposta de classificação das pacientes com má resposta. Em junho de 2016 foi 

proposta uma nova classificação de pacientes de mal prognóstico publicada na 

Fertility & Sterility pelo grupo de pesquisa POSEIDON (Patient-Oriented 

Strategies Encompassing Individualized Oocyte Number) [24]. Este grupo propõe 

uma nova classificação indicativa de mal prognóstico que divide as pacientes em 

quatro subgrupos distintos: 

● Grupo 1 (P1): Pacientes com idade < 35 anos com reserva ovariana normal 

(CFA ≥ 5, HAM ≥ 1.2 ng/mL) e com uma resposta menor que 10 oócitos em 

um ciclo de estimulação. Este grupo pode ser subdividido em: 

1A: menos que 4 oócitos 

1B: entre 4 e 9 oócitos 
 

● Grupo 2 (P2): Pacientes com idade ≥ a 35 anos com parâmetros de reserva 

ovariana normais pré-estimulação (CFA ≥ 5, HAM ≥ 1.2 ng/mL) e com uma 

resposta menor que 10 oócitos a um ciclo de estimulação. Este grupo pode 

ser subdividido em: 

2A: menos que 4 oócitos 

2B: entre 4 e 9 oócitos 
 

● Grupo 3 (P3): Pacientes com idade < 35 anos com parâmetros de reserva 

ovariana alterados pré-estimulação (CFA < 5, HAM ≤ 1.2 ng/mL) 
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● Grupo 4 (P4): Pacientes ≥ 35 anos com parâmetros de reserva ovariana 

alterados pré-estimulação (CFA < 5, HAM < 1.2 ng/mL) 

A delimitação de populações mais específicas permite a elaboração de 

protocolos de tratamento segmentados segundo a classificação da paciente. 

Sugere-se que existem diferenças na fisiopatologia que leva à uma má-resposta 

em cada um dos grupos, sendo que os grupos 1 e 2 compreenderiam um grupo 

de “hiporresposta” com provável resistência às gonadotrofinas, e os grupos 3 e 4 

devem sua má resposta à baixa reserva ovariana. 

Não está claro se os diferentes subgrupos de pacientes com mal 

prognóstico também diferem em suas exposições prévias, visto que a maior parte 

dos estudos para caracterizar fatores de risco levava somente o critério de 

quantidade de oócitos captados. Os critérios de POSEIDON são uma abordagem 

ainda muito recente ao problema. Demonstrar que os diferentes grupos de 

POSEIDON têm de fato mal prognóstico e são distintos entre si trás validade 

para essa nova classificação. Além disso, descrever e comparar o 

comportamento dos grupos ajudaria a determinar fatores de risco e a explicitar 

diferenças no tratamento e nos desfechos clínicos, levando a uma medicina 

reprodutiva mais objetiva e direcionada. 
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2. OBJETIVO 

 
 
 
 
 

o Classificar as mulheres inférteis de mal prognóstico de acordo com os 

critérios de POSEIDON e comparar os grupos com relação aos desfechos 

dos ciclos de reprodução assistida. 
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3. MÉTODOS 

 
 
 
 

 
3.1. Tipo de estudo 

 
Estudo observacional, retrospectivo e analítico. 

 
 
 
 

 
3.2. População 

 
 
 

A população do estudo é composta por pacientes inférteis submetidas a 

tratamento de reprodução assistida no Centro de Reprodução Humana Mário 

Covas do Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo, de janeiro de 2015 

a dezembro de 2018, sendo estas separadas conforme o exposto a seguir: 

● Grupo Poseidon 1 (P1): Pacientes com idade < 35 anos com reserva 

ovariana normal (CFA ≥ 5) e com uma resposta menor que 10 oócitos em um 

ciclo de estimulação. Este grupo pode ser subdividido em: 

P1A: menos que 4 oócitos 

P1B: entre 4 e 9 oócitos 

● Grupo Poseidon 2 (P2): Pacientes com idade ≥ a 35 anos com parâmetros 
 

de reserva ovariana normais pré-estimulação (CFA ≥ 5) e com uma resposta 

menor que 10 oócitos a um ciclo de estimulação. Este grupo pode ser subdividido 

em: 

P2A: menos que 4 oócitos 

P2B: entre 4 e 9 oócitos 

● Grupo Poseidon 3 (P3): Pacientes com idade < 35 anos com 
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parâmetros de reserva ovariana alterados pré-estimulação (CFA < 5) 
 

● Grupo Poseidon 4 (P4): Pacientes ≥ 35 anos com parâmetros de 

reserva ovariana alterados pré-estimulação (CFA < 5) 

● Grupo CONTROLE [1]: pacientes com número ≥ 10 oócitos captados 

e CFA ≥ 5. 

Para fins de análise secundária o grupo controle será subdividido por 

idade: C1 <35 anos e C2 ≥ 35 anos 

 

 
3.3. Seleção da população 

Critérios de Inclusão: 

• Diagnóstico prévio de infertilidade em um dos cônjuges ou do casal 
 

• Mulher com IMC entre 18 e 30 kg/m2
 

 

• Mulheres sem doenças crônicas de alto risco materno-fetal em possível 

gestação. 

 
 

Critérios de Exclusão: 
 

• Sorologia positiva para doenças infecciosas (HIV, HTLV, Hepatites          B e C) 

• Ausência de dados relativos à idade da paciente, CFA e número de 

oócitos recuperados, impossibilitando estratificação conforme os grupos 

de POSEIDON. 
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3.4. Protocolo de investigação básica, estimulação ovariana e fertilização 

de oócitos 

No primeiro atendimento os casais foram submetidos a avaliação básica, 

com detalhamento da idade do casal, tempo de infertilidade e de fatores causais 

de infertilidade. Foram solicitados histerossalpingografia e exames hormonais 

(FSH basal, TSH, prolactina), sorologias do casal (HIV, hepatite B e C, VDRL e 

HTLV) e espermograma do parceiro. É rotina também a realização de 

ultrassonografia transvaginal para avaliação da reserva ovariana por meio da 

CFA. A depender do fator causal de infertilidade, exames adicionais podem ter 

sido solicitados. 

A estimulação ovariana foi realizada conforme protocolos de avaliação e 

tratamento da instituição. Resumidamente, as pacientes receberam análogo de 

GnRH para bloqueio hipofisário, podendo ser o mesmo realizado com protocolo 

longo, curto (ambos com agonista de GnRH) ou protocolo antagonista. A 

estimulação ovariana controlada era realizada com o uso de gonadotrofinas, 

podendo ser do tipo FSHr, FSHu, HMG ou FSHr+FSHu, com doses variando de 

100 a 300 UI/dia. A escolha do protocolo utilizado era condicionada à 

disponibilidade dos insumos e ao julgamento clínico do médico assistente que 

conduzia o caso. 

As pacientes foram submetidas a ultrassonografias transvaginais para 

acompanhamento do desenvolvimento folicular e as doses de gonadotrofinas 

foram ajustadas conforme resposta ovariana. A maturação folicular final (trigger) 

foi realizada quando visualizados à ultrassonografia ao menos dois folículos com 

diâmetro ≥ 18 mm, por meio de rhCG, uhCG ou análogo de GnRH. A punção 



24 
 

folicular para captação de oócitos foi realizada entre 34-36h após o trigger. Após 

o procedimento, todos os oócitos foram submetidos a injeção intra-citoplasmática 

de espermatozóides (ICSI). 

A qualidade embrionária foi avaliada diariamente até a transferência. 

Embriões de boa qualidade no terceiro dia de desenvolvimento foram aqueles 

apresentando 8 a 10 células simétricas, sem multinucleação e com no máximo 

20% de fragmentação [25]. Para embriões cultivados até blastocisto a avaliação 

morfológica levou em conta o grau de expansão e o número e organização das 

células da massa celular interna e do trofectoderma. Foram considerados 

blastocistos de boa qualidade aqueles apresentando-se expandidos (grau 3 e 4), 

com massa celular interna graus A ou B e trofectoderma A ou B [26]. 

Para transferência embrionária a fresco os embriões foram colocados em 

cateter de transferência e depositados na cavidade uterina. 

Para transferência de embriões criopreservados as pacientes receberam 

para o preparo endometrial 6 mg de valerato de estradiol via oral ao dia. Quando 

ao ultrassom era observado endométrio trilaminar com espessura ≥ 7 mm, 

iniciava-se conjuntamente a administração de 600mg ao dia de progesterona 

micronizada via vaginal. Os embriões eram descongelados, avaliados com 

relação à sobrevivência e, em seguida, transferidos para a cavidade uterina após 

o uso da progesterona pelo número de dias correspondente à idade em dias do 

embrião - 03 dias de progesterona para clivagem e 05 dias de progesterona para 

blastocisto. 

Para todas as pacientes foi mantido suporte de fase lútea com 600mg de 

progesterona micronizada após a transferência embrionária e, para  as 
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criotransferências, foi mantido em conjunto o uso do valerato de estradiol 

6mg/dia. 

A gestação bioquímica foi confirmada por medida de βHCG em 9 a 12 

dias da transferência embrionária, e a gestação clínica era confirmada por 

ultrassonografia com presença de saco gestacional e batimento cardíaco duas 

semanas após a detecção do βHCG positivo. O suporte de fase lútea foi mantido 

até 10 semanas de idade gestacional, com desmame progressivo a partir da 

detecção de embrião com vitalidade. 

 

 
3.5. Coleta dos dados clínicos 

 
A seleção das pacientes e coletas dos dados clínicos e laboratoriais é 

realizada a partir da busca no sistema de prontuário eletrônico do Centro de 

Reprodução Humana Mário Covas - HCFMUSP. Alternativamente, dados 

complementares podem ser obtidos nos sistemas eletrônicos de laudos e 

exames (HCMED), além dos prontuários físicos do HCFMUSP. Foram coletadas 

para análise as variáveis prévias ao ciclo e do ciclo, assim como os desfechos 

obtidos: 

 
 

3.6. Variáveis para análise 

Variáveis prévias ao ciclo 

● Tempo de infertilidade 

● Idade do casal 

● Fator de infertilidade 
 

● Características do espermograma (Concentração de Espermatozóides/ 

Motilidade/ Kruger) 
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● Dosagens hormonais (TSH e T4L, prolactina) 

● Contagem de folículos antrais 

 
 

 
Variáveis do ciclo 

 

● Tipo de Ciclo (Agonista/Antagonista) 
 

● Tipo de gonadotrofina utilizada (FSH urinário ou recombinante, 

Menotropina - HMG). 

● Dosagem total de gonadotrofina utilizada 

● Dias de estímulo 

 
● Dosagem de estradiol no dia do trigger 

● Medida do endométrio no dia do trigger 

 
 

 
Desfechos 

 
⚫ Número de embriões formados 

 
⚫ Número de embriões transferidos 

 
⚫ Número de embriões congelados 

 
⚫ Número de ciclos cancelados 

 
⚫ Grau de maturação oocitária 

 

⚫ Número de embriões congelados 
 

⚫ BCF positivo em ciclo fresco 
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⚫ Taxa de BCF positivo por ciclo (soma dos resultados das transferências a 

fresco e de embriões criopreservados derivados de um mesmo estímulo). 

 
⚫ Taxa de nascidos vivos 

 

3.7. Estatística 
 

Inicialmente todas as variáveis foram analisadas descritivamente. Para as 

variáveis quantitativas esta análise foi feita através da observação dos valores 

mínimos e máximos, e do cálculo de médias, desvios-padrão e quartis. Para as 

variáveis qualitativas calcularam-se frequências absolutas e relativas. 

Para a comparação dos grupos em relação às variáveis quantitativas foi 

utilizado a Análise de Variância a fator com teste de Bonferroni, quando a 

suposição de normalidade dos dados foi rejeitada foi utilizado o teste não- 

paramétrico de Kruskal- Wallis com teste de Dunn [27]. 

Para se testar a homogeneidade entre as proporções foi utilizado o teste 

qui- quadrado ou o teste de máxima verossimilhança [27]. 

O software utilizado para os cálculos foi o SPSS 17.0 for Windows.O nível 

de significância utilizado para os testes foi de 5%. 

 

3.8 Considerações Éticas 
 

Este estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital 

das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, sob o 

número 2.793.613 em 08/08/2018, no qual foi dispensada a assinatura do Termo 

de Consentimento Livre e Esclarecido por se tratar de estudo retrospectivo 
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utilizando dados armazenados em prontuário. 
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4. RESULTADOS 

 
 
 
 

 
Foi realizada a análise de 558 ciclos de fertilização in vitro realizados entre 

2015 e2018. 

 

 
4.1. Dados demográficos e variáveis pré-estimulação ovariana 

 
No período analisado no estudo, a amostra inicial foi composta por 558 

ciclos de fertilização in vitro. Os grupos de estudo foram divididos em 1A (n=15), 

1B (n=19), 2A(n=48), 2B (n=59), 3 (n=17), 4 (n=50), C1 (n=157), C2 (n=193) 

(Figura 1). 
 
 
 

 

Figura 1. Distribuição dos grupos do estudo. 

Na tabela abaixo apresentamos a distribuição de frequências dos 

procedimentos segundo o grupo de estudo (Tabela 1). 
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Tabela 1. Distribuição de frequências dos procedimentos segundo o grupo de 
estudo. 

 
 

 
GRUPO N % 

1A 15 2,7 

1B 19 3,4 

2A 48 8,6 

2B 59 10,6 

3 17 3,0 

4 50 9,0 

C1 157 28,1 

C2 193 34,6 

Total 558 100,0 

 

A idade das mulheres nos 558 ciclos variou de 24 a 42 anos apresentando 

média de 35,07 anos com desvio-padrão de 3,69 anos e mediana de 36,00 anos. 

A idade dos homens variou de 24 a 55 anos apresentando média de 37,51 anos 

com desvio-padrão de 6,09 anos e mediana de 37,00 anos. O tempo de 

infertilidade dos casais variou entre 0,5 e 19 anos, apresentando média de 7,04 

anos com desvio padrão de 3,84 anos e mediana de 6 anos (Tabela 2). 
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Tabela 2. Variáveis demográficas de 558 ciclos de reprodução humana 
realizados entre 2015-2018. 

 

VARIÁVEL N MÉDIA DP MÍNIMO MÁXIMO P25 MEDIANA P75 

Tempo de 

 
Infertilidade 

551 7,04 3,8 

4 

0,50 19,00 4,00 6,00 9,00 

Idade mulher 558 35,07 3,6 
9 

24,00 42,00 32,0 
0 

36,00 38,0 
0 

Idade 
homem 

550 37,51 5,5 
1 

24,00 55,00 34,0 
0 

37,00 41,0 
0 

 

O fator de infertilidade mais prevalente foi o fator masculino, presente 

em 81,7% dos casos (Tabela 3). 

 

Tabela 3. Frequências absolutas e relativas das causas de infertilidade. 
 

CAUSA N % 

Fator masculino 456 81, 
7 

Endometriose 116 20, 
8 

Fator uterino 112 20, 
1 

Fator ovulatório 137 24, 
6 

Fator tubário 203 36, 
4 

Aborto habitual 13 2,3 

ISCA 32 5,7 

 

Na análise por grupos, observa-se que os grupos 3 e 4 apresentaram 

porcentagem significativamente maior de casos de endometriose quando 

comparados aos outros grupos. Os grupos 2A, 2B e C2 apresentam maior 

porcentagem de casos de fator uterino (Gráfico 1). 
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Gráfico 1. Prevalência de endometriose como fator de infertilidade por grupo 
de estudo. 

 

 
Sobre as variáveis avaliadas na investigação básica de infertilidade, 

observa-se que não houveram diferenças nos valores dos exames hormonais 

TSH, T4 livre e Prolactina. Na avaliação dos parâmetros seminais o grupo C1 

teve valores de concentração e motilidade significativamente menores, embora 

deva-se ressaltar que a média dos valores em todos os grupos se manteve 

dentro dos valores de normalidade (Tabela 4). 
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Tabela 4. Valores descritivos da concentração, motilidade, Kruger, TSH, T4 livre 
e Prolactina, segundo o grupo de estudo. 

 

VARIÁVEL GRUPO N MÉDIA DP MÍNIMO MÁXIMO P25 MEDIANA P75 P* 

Concentração 1A 13 52,18 40,78 0,00 108,00 1,20 58,00 94,50 <0,001 

 
1B 18 50,87 76,38 0,00 310,00 1,68 21,10 76,00 

 

 2A 29 68,00 44,71 0,00 177,00 37,50 63,00 96,00  

 2B 45 69,97 81,94 0,00 450,00 18,25 45,00 103,00  

 3 7 49,06 51,00 0,00 134,00 0,00 58,00 78,00  

 4 28 63,76 50,56 0,40 180,00 13,25 59,00 91,00  

 C1 139 38,92 52,95 0,00 228,00 0,10 7,80 68,00  

 C2 158 65,26 67,62 0,00 450,00 9,50 56,00 94,00  

Motilidade 1A 15 40,00 25,87 0,00 80,00 18,00 45,00 58,00 0,005 

 1B 19 31,58 29,37 0,00 91,00 1,00 28,00 61,00  

 2A 48 40,15 22,05 0,00 85,00 24,25 42,50 56,75  

 2B 57 39,40 21,51 0,00 84,00 23,50 39,00 57,00  

 3 17 35,76 24,18 0,00 69,00 21,00 25,00 59,50  

 4 49 41,61 21,53 0,00 82,00 27,00 48,00 59,00  

 C1 157 28,85 25,75 0,00 91,00 0,00 30,00 47,00  

 C2 192 36,23 24,68 0,00 98,00 15,00 37,00 55,00  

Kruger 1A 14 1,43 1,45 0,00 5,00 0,75 1,00 2,00 0,309 
 1B 19 2,32 2,94 0,00 10,00 0,00 1,00 4,00  

 2A 48 2,58 2,79 0,00 11,00 0,00 2,00 4,00  

 2B 57 1,60 1,68 0,00 6,00 0,00 1,00 3,00  

 3 17 1,59 1,87 0,00 6,00 0,00 1,00 3,00  

 4 49 2,04 2,20 0,00 7,00 0,00 1,00 4,00  

 C1 157 1,84 3,25 0,00 30,00 0,00 1,00 3,00  

 C2 191 2,50 5,57 0,00 69,00 0,00 1,00 3,00  

TSH 1A 15 2,47 1,32 1,21 5,10 1,57 1,85 3,23 0,560 

 1B 19 2,10 1,21 0,66 5,78 1,23 1,90 2,70  

 2A 43 1,82 0,96 0,10 4,13 1,14 1,76 2,43  

 2B 51 2,29 1,44 0,30 7,10 1,33 1,90 3,02  

 3 15 3,16 3,47 0,04 14,50 1,16 2,00 3,40  

 4 42 2,37 1,63 0,39 8,82 1,40 1,80 2,86  

 C1 146 2,10 1,53 0,04 14,50 1,26 1,90 2,55  

 C2 169 2,30 1,36 0,14 8,97 1,41 2,07 2,82  

         

 
continua 
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continuação 

VARIÁVEL GRUPO N MÉDIA DP MÍNIMO MÁXIMO P25 MEDIANA P75 P* 

 
T4l 

 
1A 

 
14 

 
1,19 

 
0,17 

 
0,93 

 
1,49 

 
1,03 

 
1,19 

 
1,33 

 
0,781 

 1B 19 1,19 0,23 0,69 1,70 1,02 1,20 1,35  

 2A 40 1,20 0,29 0,11 1,84 1,07 1,18 1,35  

 2B 51 1,20 0,18 0,90 1,76 1,07 1,19 1,34  

 3 14 1,20 0,13 0,92 1,37 1,13 1,19 1,33  

 4 32 1,17 0,21 0,82 1,81 1,03 1,15 1,32  

 C1 140 1,22 0,21 0,82 2,10 1,08 1,21 1,34  

 C2 162 1,25 0,87 0,90 12,00 1,07 1,16 1,30  

 

Prolactina 
 

1A 
 

14 
 

13,56 
 

8,25 
 

7,20 
 

37,60 
 

8,25 
 

10,45 
 

17,60 
 

0,952 

 1B 17 15,76 8,99 6,80 37,40 8,27 12,80 19,80  

 
2A 41 14,63 9,27 0,90 41,00 8,45 12,00 18,80 

 

 2B 51 14,28 9,69 5,80 70,40 8,20 13,70 17,40  

 3 16 13,95 8,32 2,11 37,60 9,43 12,15 18,33  

 4 42 15,89 9,80 5,20 41,60 8,23 11,70 21,88  

 C1 134 14,01 6,78 3,50 50,00 9,88 12,10 16,45  

 C2 152 13,78 8,32 0,90 70,40 8,70 11,80 16,68  

         final  

[1] Nível descritivo de probabilidade do teste não-paramétrico de Kruskal-Wallis 

 
 

4.2. Dados referentes ao ciclo de Estimulação Ovariana 
 

Com relação aos ciclos de estimulação ovariana controlada, o maior 

percentual dos ciclos utilizou bloqueio hipofisário com antagonista de GnRh e 

estimulação com HMG (urinária + urinária) (Tabela 5). 
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Tabela 5. Frequências absolutas e relativas do tipo de ciclo e da gonadotrofina 
utilizada. 

 

VARIÁVEL CLASSIFICAÇÃO N % 

Tipo de ciclo Longo 155 28,0 

 
Curto 12 2,2 

 
Antagonista 387 69,9 

Gonadotrofina FSHu 112 20,7 

 FSHr 106 19,6 

 
  HMG 322 59,6 

 
O grupo 2B apresentou porcentagem significativamente maior de ciclos 

agonista curto comparado aos demais grupos, e os grupos C2, 3 e 4 usaram mais 

FSH recombinante em comparação aos demais grupos (Tabela 6). 

 

Tabela 6. Frequências absolutas e relativas do tipo de ciclo e de gonadotrofina 
de acordo com grupo de estudo. 

 

 

Relativamente às doses, o grupo C1 apresentou dose total 

significativamente menor que o grupo 2B, e os demais grupos não apresentaram 

diferenças entre si. Não houve diferença significativa em dias de estímulo. As 

medidas do endométrio e os níveis de estradiol no dia do trigger do grupo 4 foram 

significativamente menores que a de todos os demais grupos, excetuando-se o 
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grupo 3 (Tabela 7). 
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Tabela 7. Valores descritivos da dose total, dias de estímulo, estradiol e endométrio, segundo o grupo de estudo. 
 

 
VARIÁVEL GRUPO N MÉDIA DP MÍN MÁXIMO P25 MEDIANA P75 P* 

Dose 1A 15 2066,67 692,41 1200,00 3375,00 1350,00 2000,00 2625,00 0,022 

Total 1B 18 1886,11 351,07 900,00 2500,00 1706,25 1912,50 2043,75  

 2A 44 2077,84 506,30 600,00 3150,00 1725,00 2025,00 2418,75  

 2B 57 2121,93 590,08 1350,00 4725,00 1650,00 2025,00 2487,50  

 3 17 2092,65 489,16 1350,00 3150,00 1725,00 2025,00 2250,00  

 4 45 2052,78 440,50 900,00 3200,00 1800,00 2000,00 2400,00  

 C1 150 1853,67 463,84 150,00 2925,00 1575,00 1800,00 2181,25  

 C2 184 1906,25 481,54 800,00 3600,00 1581,25 1912,50 2250,00  

Dias de 1A 15 10,73 2,66 7,00 16,00 9,00 10,00 13,00 0,889 

Estímulo 1B 19 10,26 1,45 8,00 13,00 9,00 10,00 11,00  

 2A 46 10,22 2,18 7,00 15,00 8,00 10,00 12,00  

 2B 58 10,64 2,55 7,00 22,00 9,00 10,00 11,00  

 3 17 10,29 2,64 6,00 15,00 9,00 9,00 12,00  

 4 45 9,91 2,09 4,00 14,00 8,00 10,00 12,00  

 C1 153 10,41 1,71 7,00 17,00 9,00 10,00 12,00  

 C2 189 10,06 1,82 4,00 16,00 9,00 10,00 11,00  

          
 
 

 
continua 
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VARIÁVEL GRUPO N MÉDIA DP MÍN MÁXIMO P25 MEDIANA P75 P* 

continuação 

Estradiol 1A 13 1896,36 1411,27 127,00 5308,00 911,85 1683,00 2362,00 <0,001 

 1B 12 2651,04 2600,56 558,00 9879,00 1374,25 1545,50 3344,25  

 2A 36 1272,49 825,44 246,50 3860,00 599,25 1296,50 1664,25  

 2B 50 1587,65 1099,43 196,00 5782,00 937,05 1257,50 2001,50  

 3 11 1095,11 507,79 482,30 1856,00 727,00 916,00 1747,00  

 4 26 699,67 435,77 47,40 1705,00 385,75 635,60 1098,75  

 C1 132 2460,14 2243,14 71,90 15430,00 1180,00 1781,50 2866,75  

 C2 155 1864,59 1628,74 107,60 12968,00 845,00 1387,00 2301,00  

Endométrio 
 
1A 

 
15 

 
10,97 

 
2,37 

 
7,00 

 
16,00 

 
9,60 

 
10,00 

 
13,00 

<0,001 

 1B 19 10,88 2,08 7,00 16,00 10,00 10,00 13,00  

 2A 42 10,54 3,16 4,50 23,00 8,50 10,00 12,00  

 2B 58 10,42 2,96 5,00 24,00 9,00 10,00 12,00  

 3 14 9,51 1,68 7,00 13,70 8,75 9,75 10,00  

 4 40 8,52 2,41 3,00 14,00 7,00 9,00 9,85  

 C1 151 10,59 2,37 4,50 19,00 9,00 10,50 12,00  

 C2 184 10,46 2,73 5,00 20,00 8,50 10,00 12,00  

         final  
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Do total, quatrocentos e cinquenta e sete (86,4%) ciclos fizeram trigger 

com HCG e 72 (13,6%) com agonista de GnRh. Os grupos 2A, 2B, 3 e 4 

apresentaram menor proporção de ciclos com trigger agonista. Dezoito (3,2%) 

procedimentos tiveram o ciclo cancelado, sendo que os grupos 3 e 4 

apresentaram percentual significativamente maior de cancelamentos (Tabela 8). 

 

Tabela 8. Frequências absolutas e relativas das variáveis relativas ao trigger e 
a taxa de cancelamento avaliadas segundo o grupo de estudo. 

 

GRUPO 

 
 
 

Variável 

1A 1B 2A 2B 3 4 C1 C2  

 
p N % n % n % n % n % n % n % n % 

 
 

Trigger 

       <0,001 

 
(2) 

HCG 12 80,0 14 77,8 44 97,8 53 93,0 13 100 40 100 119 77,8 162 86,2  

Agonista 

 
de GnRh 

 
 

3 

 
 

20,0 

 
 

4 

 
 

22,2 

 
 

1 

 
 

2,2 

 
 

4 

 
 

7,0 

 
 

0 

 
 

0,0 

 
 

0 

 
 

0,0 

 
 

34 

 
 

22,2 

 
 

26 

 
 

13,8 

Ciclo 

 
Cancelado 

 
 

0 

 
 

0,0 

 
 

0 

 
 

0,0 

 
 

2 

 
 

4,2 

 
 

0 

 
 

0,0 

 
 

2 

 
 

12,5 

 
 

9 

 
 

18,0 

 
 

1 

 
 

0,6 

 
 

4 

 
 

2,1 

<0,001 

 
(2) 

(1) Nível descritivo de probabilidade do teste qui-quadrado 

(2) Nível descritivo de probabilidade do teste de verossimilhança 

 

4.3. Dados referentes aos desfechos pós-estimulação 
 

Os oócitos coletados foram classificados de acordo com seu grau de 

maturidade, sendo o oócito MII considerado oócito maduro. Os grupos 3, 4 e 2A 

tiveram número de óvulos totais e de óvulos maduros recuperados 

significativamente menor que os grupos controle, pareados de acordo com a 

faixa etária. Para os grupos 1A, 1B, 2B não foi observada diferença significativa. 

Com relação ao número de embriões formados, o grupo 4 teve número 
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significativamente menor que os grupos 2B e C1 (Tabelas 9 a 12). 

 
 

Tabela 9. Valores descritivos do oócitos aspirados, M2, M1, VG, anormal, 
segundo o grupo de estudo. 

 

VARIÁVEL GRUPO N MÉDIA DP MÍN MÁX P25 MEDIANA P75 P 

Oócitos 1 A 15 9,47 10,00 0,00 35,00 2,00 5,00 16,00 <0,001 

aspirados 1B 19 8,42 5,11 3,00 18,00 4,00 7,00 12,00  

 2 A 46 4,22 2,81 0,00 13,00 2,00 3,50 6,00  

 2B 59 7,03 4,86 0,00 22,00 4,00 6,00 9,00  

 
3 14 4,00 3,37 0,00 13,00 2,00 3,00 6,00 

 

 4 41 2,98 2,33 0,00 10,00 1,00 2,00 5,00  

 
C1 156 10,99 8,31 0,00 48,00 5,00 9,00 14,75 

 

 
C2 189 8,76 7,16 0,00 45,00 4,00 7,00 12,00 

 

 
M2 

 
1 A 

 
14 

 
7,14 

 
8,96 

 
0,00 

 
30,00 

 
1,00 

 
3,00 

 
10,50 

 
<0,001 

 1B 19 6,53 4,15 2,00 14,00 3,00 5,00 9,00  

 
2 A 46 3,33 2,22 0,00 13,00 2,00 3,00 5,00 

 

 
2B 56 5,70 3,85 0,00 17,00 3,00 4,00 8,00 

 

 
3 14 2,93 2,53 0,00 9,00 1,00 2,00 4,50 

 

 4 41 2,41 2,00 0,00 8,00 1,00 2,00 4,00  

 
C1 156 8,67 6,56 0,00 33,00 4,00 7,00 13,00 

 

 
C2 189 6,78 5,34 0,00 32,00 3,00 6,00 9,00 

 

 
M1 

 
1A 

 
14 

 
0,50 

 
0,65 

 
0,00 

 
2,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
1,00 

 
0,001 

 1B 19 0,05 0,23 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00  

 2A 45 0,27 0,50 0,00 2,00 0,00 0,00 0,50  

 2B 56 0,34 0,72 0,00 3,00 0,00 0,00 0,00  

 3 14 0,36 0,84 0,00 3,00 0,00 0,00 0,25  

 4 40 0,13 0,40 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00  

 C1 156 0,72 1,26 0,00 9,00 0,00 0,00 1,00  

 C2 189 0,57 1,62 0,00 20,00 0,00 0,00 1,00  

         

 
continua 
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VARIÁVEL GRUPO N MÉDIA DP MÍN MÁX P25 MEDIANA P75 P 

continuação 

VG 1A 14 1,07 1,73 0,00 5,00 0,00 0,00 2,25 0,005 
 1B 19 1,05 1,31 0,00 4,00 0,00 1,00 2,00  

 2A 45 0,58 1,10 0,00 4,00 0,00 0,00 1,00  

 2B 56 0,86 1,58 0,00 7,00 0,00 0,00 1,00  

 3 14 0,21 0,58 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00  

 4 40 0,28 0,55 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00  

 C1 156 1,14 1,71 0,00 11,00 0,00 0,00 2,00  

 C2 189 1,21 2,99 0,00 25,00 0,00 0,00 1,00  

 
Anormal 

 
1A 

 
14 

 
0,29 

 
0,61 

 
0,00 

 
2,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,25 

 
0,051 

 1B 19 0,74 1,66 0,00 7,00 0,00 0,00 1,00  

 2A 45 0,09 0,36 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00  

 2B 56 0,25 0,90 0,00 6,00 0,00 0,00 0,00  

 3 14 0,07 0,27 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00  

 4 40 0,18 0,45 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00  

 C1 156 0,53 2,19 0,00 25,00 0,00 0,00 0,00  

 C2 189 0,46 1,03 0,00 6,00 0,00 0,00 0,50  

 
Embriões 

 
1A 

 
15 

 
3,33 

 
3,77 

 
0,00 

 
12,00 

 
1,00 

 
2,00 

 
4,00 

 
0,001 

formados 1B 19 2,74 2,00 0,00 8,00 2,00 2,00 4,00  

 2A 46 1,93 1,37 0,00 6,00 1,00 2,00 2,00  

 2B 57 2,74 1,71 0,00 8,00 2,00 2,00 4,00  

 3 14 1,86 1,29 0,00 4,00 1,00 2,00 3,00  

 4 39 1,64 1,27 0,00 6,00 1,00 2,00 2,00  

 C1 156 3,32 2,59 0,00 10,00 2,00 2,00 5,00  

 C2 185 2,65 2,03 0,00 11,00 1,50 2,00 3,00  

        final   
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Tabela 10. Comparações múltiplas do número de oócitos aspirados pelo teste 
de Dunn. 

 

 1A 1B 2A 2B 3 4 C1 

1B ns       

2A ns ns 
     

2B ns ns ns 
    

3 ns ns ns ns 
   

4 ns p<0,0 
5 

ns p<0,05 ns 
  

C1 ns ns p<0,05 ns p<0,05 p<0,0 
5 

 

C2 ns ns p<0,05 ns ns p<0,0 
5 

ns 

 

 
Tabela 11. Comparações múltiplas do número de oócitos maduros pelo teste de 
Dunn. 

 

 

 1A 1B 2A 2B 3 4 C1 

1B ns       

2A ns ns 
     

2B ns ns ns 
    

3 ns ns ns ns 
   

4 ns p<0,0 
5 

ns p<0,05 ns 
  

C1 ns ns p<0,05 ns p<0,05 p<0,0 
5 

 

C2 ns ns p<0,05 ns ns p<0,0 
5 

ns 
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Tabela 12. Comparações múltiplas do número de embriões formados pelo 
teste de Dunn. 

 

 1A 1B 2A 2B 3 4 C1 

1B ns       

2A ns ns 
     

2B ns ns ns 
    

3 ns ns ns ns 
   

4 ns ns ns p<0,0 
5 

ns 
  

C1 ns ns ns ns ns p<0,0 
5 

 

C2 ns ns ns ns ns ns ns 

 
Não houve diferença significativa entre os grupos comparando o número 

de embriões transferidos ou o dia da transferência. Os grupos 1A, 2B, C1 e C2 

tiveram maior percentual de embriões congelados (Tabela 13). 
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Tabela 13. Frequências absolutas e relativas ao número de embriões 
transferidos, dia da transferência de embriões e presença de ciclos com 
congelamento embrionário por grupo de estudo. 

 

GRUPO 
 

 
 

Variável 

1ª 1B 2A 2B 3 4 C1 C2  

 
p n % n % n % n % n % n % n % n % 

Embriões 

 
transferidos 

        
 

0,099(1 

) 

0 5 33,3 6 31,6 13 28,3 14 24,6 4 30,8 9 23,7 70 45,2 66 36,3  

1 3 20,0 1 5,3 9 19,6 4 7,0 3 23,1 11 28,9 16 10,3 27 14,8 

2 7 46,7 12 63,2 24 52,2 38 66,7 6 46,2 18 47,4 69 44,5 89 48,9 

3 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 1,8 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Dias de 

 
transferência 

        
 

0,207(1 

) 

2 0 0,0 0 0,0 3 8,6 0 0,0 0 0,0 1 3,4 2 2,4 1 0,9  

3 3 30,0 7 63,6 23 65,7 27 62,8 6 60,0 21 72,4 45 53,6 71 60,7 

5 7 70,0 4 36,4 9 25,7 16 37,2 4 40,0 7 24,1 37 44,0 45 38,5 

Embriões 

 
Congelados 

 
 

7 

 
 

53,8 

 
 

6 

 
 

31,6 

 
 

11 

 
 

28,2 

 
 

27 

 
 

52,9 

 
 

5 

 
 

45,5 

 
 

9 

 
 

28,1 

 
 

80 

 
 

55,9 

 
 

95 

 
 

56,9 

 
 

0,002(1 

) 

(1) Nível descritivo de probabilidade do teste de verossimilhança 

 
Ao analisar o desfecho BCF, observa-se que não houve diferença 

significativa entre os grupos na avaliação por transferências a fresco, porém ao 

avaliar a taxa de BCF acumulado (somando as transferências a fresco com as 

transferências de embrião congelado), os grupos 1B e C1 apresentam maiores 

porcentagens em comparação aos demais grupos. Não houve diferença 

significativa nas taxas de nascidos vivos entre os grupos (Tabela 14). 
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Tabela 14. Frequências absolutas e relativas das variáveis avaliadas segundo o 
grupo de estudo.    

GRUPO 
 

 
 

Variável 

1A 1B 2A 2B 3 4 C1 C2  
 

p n % n % n % n % n % n % n % n % 

BCF 1 10,0 2 15,4 4 11,8 8 18,6 3 30,0 4 15,4 23 26,7 29 25,0 0,502(1 

) 

BCF 
acumulado 

3 20,0 5 31,3 4 9,5 9 18,0 3 20,0 5 13,2 45 33,6 45 25,9 0,028(1 

) 

Nascido Vivo 3 20,0 4 26,7 3 7,3 6 12,5 2 14,3 5 13,2 27 22,9 31 18,5 0,361(2 

) 

(1) Nível descritivo de probabilidade do teste qui-quadrado 

(2) Nível descritivo de probabilidade do teste de verossimilhança 

Foi avaliada a relação entre o desfecho nascidos vivos e a variável idade 

da mulher, observando-se que os ciclos com nascidos vivos apresentaram 

diferença significativa com relação à idade (Tabela 15). 

 

Tabela 15. Valores descritivos da idade da mulher segundo o grupo de Nascidos 
vivos 

 

 

NASCIDOS 

VIVOS 

 
 

N 

 
 

MÉDIA 

IDADE 

 
DP 

 
 

MÍN 

 
 

MÁX 

 
 

P 

Não 377 35,34 3,57 24,00 42,00 0,010 

Sim 81 34,32 3,49 26,00 42,00 
 

[1] nível descritivo de probabilidade do teste t de Student 

 

 
Foi traçada uma curva ROC, avaliando que a idade de 35 anos é o ponto 

de corte a ser adotado com melhor perfil de sensibilidade (59,3%) e 

especificidade (55,2%) para predição de nascidos vivos (Gráfico 2), com 

acurácia de 55,9%, valor preditivo positivo de 22,2% e valor preditivo negativo 

de 86,3%. 
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Gráfico 2. Análise de curva ROC - Idade x nascidos vivos. 
 

 

 
 

 
Pelo teste qui-quadrado observamos que há diferença significativa do 

desfecho nascidos vivos em relação a idade da mulher, com ponto de corte de 

35 anos (p=0,018). 

 
Para a variável contagem de folículos antrais, não houve diferença 

significativa ao se comparar os grupos que tiveram nascidos vivos e os que não 

tiveram. Ao traçar uma curva ROC, o valor que se aproxima da significância e 

com tendência a ser adotado como ponto discriminativo de corte é 10 (Tabela 

16) (Gráfico 3). 



47 
 

Tabela 16. Valores descritivos da contagem de folículos antrais, segundo o 
grupo de nascidos vivos. 

 
NASCIDO N MÉDIA DP MÍN MÁX P25 P* 

      MEDIANA P75 

VIVO        

Não 377 11,53 7,89 0,00 49,00 6,00 10,00 14,00 0,088 

Sim 81 12,93 8,17 3,00 45,00 7,00 11,00 15,50 

 

[1] nível descritivo de probabilidade do teste não-paramétrico de Mann-Whitney 

 
 
 
 
 

 

Gráfico 3. Análise de curva ROC - Contagem de folículos antrais 
x nascidos vivos. 

 

 
 

Através da curva ROC foi selecionado como ponto de corte do AFC o valor 
 

10. Esse valor não alcançou significância estatística pelo teste qui-quadrado 

(p=0,060). 

Para predição de nascidos vivos adotar o valor de 10 para contagem de 

folículos antrais apresenta uma sensibilidade de 59,2%, especificidade de 
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52,3%, valor preditivo positivo de 21,1%, valor preditivo negativo de 85,7% e 

acurácia de 53,5% 
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5. DISCUSSÃO 

 
 

O manejo de pacientes com baixa reserva ovariana e baixa resposta é um 

desafio. Ao nosso conhecimento, esse é o primeiro estudo brasileiro a comparar 

desfechos clínicos de grupos de pacientes submetidos a fertilização in vitro 

estratificados de acordo com os critérios de POSEIDON. 

Existem alguns poucos estudos no mundo publicados comparando os 

grupos de mal prognóstico de POSEIDON. Leijdekkers et al. em 2019 avaliou 551 

pacientes de mau prognóstico classificadas de acordo com POSEIDON, tendo 

como desfecho principal a taxa cumulativa de nascidos vivos por paciente ao 

longo de 18 meses de tratamento, incluindo múltiplos ciclos iniciados [28]. Nessa 

análise o autor constata que não houve diferença entre os grupos de pacientes 

jovens com resposta ruim inesperada no primeiro ciclo comparadas a um grupo 

controle ao longo do tempo, diferentemente dos grupos com idade avançada. 

Dessa forma, o estudo avalia que a qualidade ovular determinada pela idade 

materna é mais relevante que o número de óvulos, o qual por sua vez não teria 

impacto relevante no grupo de pacientes jovens [28]. 

De forma semelhante, Wu et al. em 2020 avaliou a taxa cumulativa de 

nascidos vivos de 461 pacientes em até 03 ciclos de tratamento, totalizando 825 

ciclos de FIV. Os grupos 1 e 3, compostos por pacientes jovens, apresentaram 

boas chances de nascidos vivos ao final de 03 ciclos (77% e 51%, 

respectivamente). Em contrapartida, o grupo 4 é o que apresenta o pior 

prognóstico, totalizando uma taxa cumulativa de nascidos vivos de22,34% ao 

final de 03 ciclos [29] 

O grupo autor da classificação de POSEIDON criticou este tipo de 
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abordagem por avaliar que o melhor desfecho para fins de comparação dos 

grupos seria a taxa cumulativa de nascidos vivos por ciclo único conforme 

descrito pelo Comitê Internacional para Monitorização da Tecnologia 

Reprodutiva Assistida (ICMART) e Organização Mundial da Saúde (OMS) [30, 

31]. Por definição, o ICMART considera “Taxa de parto cumulativa com ao menos 

um nascido vivo” como “número estimado de partos com ao menos um nascido 

vivo resultando de um ciclo de TRA iniciado ou aspirado, incluindo o ciclo quando 

foram transferidos embriões frescos e subsequentes ciclos de embriões 

congelados/descongelados” [31]. 

Estudos de coorte recentes exploraram este desfecho por ciclo, 

observando diferença significativa entre os grupos de POSEIDON quando 

comparados a um controle. Li et. al em 2019 avaliaram retrospectivamente 

26.697 ciclos de FIV, observando nos grupos 1, 2, 3 e 4 de POSEIDON as taxas 

cumulativas de nascidos vivos de um ciclo de 56.04, 30.85, 14.73 e 6.58%, 

respectivamente, avaliando a baixa reserva ovariana como sendo um fator 

determinante para um pior prognóstico [32]. Shi et al. em 2019 avaliaram 

retrospectivamente 18,455 ciclos de FIV comparando os grupos de POSEIDON 

entre si e com um grupo controle. Nesse estudo, os grupos de POSEIDON 

apresentavam uma taxa de nascidos vivos de 44,6%, 24,5%, 35,5% e 12,7% 

respectivamente conforme os 

grupos 1, 2, 3 e 4 [33]. 
 

No presente estudo comparamos os resultados de nascidos vivos por ciclo 

iniciado, ao invés da taxa cumulativa de múltiplos ciclos de tratamento ao longo 

de um período determinado de tempo ou da taxa cumulativa de nascidos vivos 

considerando apenas ciclos com formação de embrião, excluindo os 
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cancelamentos. Consideramos que esse é o desfecho que melhor se relaciona 

com a prática clínica em países onde o tratamento é limitado por questões 

financeiras, como o Brasil. Nesse caso, quando os pacientes são privados há o 

ônus do casal custear o tratamento, e em serviços públicos como o CRH- 

HCFMUSP, existem restrições orçamentárias que impõem um limite de 

tentativas por casal. De tal modo, o resultado de um ciclo isoladamente acaba 

sendo mais relevante que avaliar resultados acumulados de mais de um ciclo. 

Em muitos casos, não haverá chance para outra tentativa. 

Como limitação do estudo, podemos citar o fato de ser uma análise 

retrospectiva. Em contrapartida, é um estudo com maior validade externa, 

simulando o que de fato ocorre na prática clínica. Os grupos não são 

homogêneos em fatores já esperados, como por exemplo o fato de os grupos de 

baixa reserva ovariana (3 e 4) terem mais casos de endometriose. Embora tenha 

se observado maior número de casos com uso de FSH recombinante nos grupos 

C2, 3 e 4; deve ser ressaltado que no CRH HCFMUSP a escolha das 

gonadotrofinas se baseia amplamente em qual estivera disponível para uso no 

período de tempo no qual o ciclo foi feito, sendo que tal observação ocorreu de 

forma randômica e sem significância clínica. 

O presente estudo avalia que a idade da paciente é o fator mais relevante 

para avaliação prognóstica de uma paciente ao iniciar um ciclo de reprodução 

assistida. O grupo 4 apresenta o menor número de óvulos e embriões formados. 

Já com relação a BCF acumulado os grupos 2 e 4 apresentaram menor número 

e, embora não tenha alcançado significância estatística, apresentaram também 

menores taxas de nascidos vivos. 

De tal modo, o estudo levanta a suspeita de que o fator que realmente se 
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associa a uma pior taxa de nascidos vivos de maneira determinante é sobretudo 

a idade da mulher. Ao traçar a curva ROC para relação com taxa acumulada de 

nascidos vivos, observa-se que há diferença significativa relativa à idade, sendo 

o melhor ponto de corte a ser adotado o de 35 anos Tal análise é concordante com 

os critérios de POSEIDON, em contraposição ao antigo critério de Bologna que 

estabelecia a idade de 40 anos como ponto de corte. 

Ao traçar curva ROC semelhante para avaliar a relação entre contagem 

de folículos antrais e taxa acumulada de nascidos vivos não foi observada 

diferença de acordo com a reserva ovariana. De toda forma, o valor que se 

aproximou mais à significância estatística foi o corte de 10 folículos antrais. 

Embora os grupos de POSEIDON avaliem para classificação de baixa 

reserva como sendo a contagem menor que 5 folículos antrais, faz sentido 

questionar esse critério, haja visto que pacientes que respondem com menos de 

10 óvulos são classificadas pelo mesmo grupo como hiporrespondedoras. 
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6. CONCLUSÃO 

 
 

Os grupos de POSEIDON diferem entre si. Pacientes jovens com ciclo 

anterior com baixa resposta (grupos 1A e 1B) apresentam resultados de BCF 

acumulado e taxa de nascidos vivos similares aos do grupo controle em um 

segundo ciclo. Já as pacientes com idade avançada (grupos 2 e 4) são as de pior 

prognóstico. 

A idade da mulher, mais que a reserva ovariana, é o principal fator de mau 

prognóstico em ciclos de fertilização in vitro. 
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