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Resumo 

 



Alves APVD. Associação entre fatores genéticos e risco aumentado de 

prematuridade em pacientes com antecedente de incompetência cervical 

[Dissertação]. São Paulo: Faculdade de Medicina, Universidade de São 

Paulo; 2016. 

 
A incompetência istmo cervical é uma importante causa de prematuridade. 

Atualmente, o componente genético está relacionado ao parto prematuro, 

dentre os quais os polimorfismos de nucleotídeo único (SNPs) de alguns 

genes candidatos estão associados. Os SNPs nos genes do  colágeno, da 

matrix extracelular e das de interleucinas têm relação direta com o 

comprimento do colo uterino podendo relacionar-se com o encurtamento do 

colo uterino, como também ocorre na incompetência cervical. Este estudo 

tem o objetivo de associar a frequência dos SNPs dos genes do COL1 A1, 

COL 4A3, TGF-B e TIMP2 à história de incompetência cervical. Foi realizado 

estudo de caso controle com grupo de pacientes, que realizaram cerclagem 

do colo uterino na última gestação e o grupo de pacientes com antecedente 

de gestação a termo (controle). Em sangue periférico, foi extraído DNA, 

realizadas reações de PCR com primers específicos para os SNPs de 

interesse em 62 amostras preparadas para sequenciamento de última 

geração pelo Ion Torrent. Houve leitura satisfatória em 57 amostras, sendo 

28 casos e 29 controles. A frequência do SNPS do COL1A1 no grupo caso 

foi de 70,4% versus 33,3% no grupo controle (p=0,03). Os SNPs do 

COL4A3 e do TIMP2 apresentaram associação com o antecedente de 

abortos totais (p=0,02 e p=0,023) e abortos tardios (p=0,001 e p=0,034); 

para os demais SNPs não houve diferença em frequência entre os grupos 

caso e controle. Foram identificados SNPs exônicos ainda não descritos na 

literatura. O presente estudo observou uma maior taxa de homozigoze T/T 

para o SNP COL1A1 no grupo caso, que é um gene associado ao 

metabolismo do colágeno, além de identificar SNPs ainda não descritos na 

literatura, que poderão ser objeto de estudo no futuro para conhecimento da 

sua repercussão na composição do colágeno. 

 
Descritores: incompetência do colo do útero; prematuro; trabalho de parto 

prematuro; polimorfismo de nucleotídeo único; genética; colágeno; 

metaloproteases. 

	
	



	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Abstract 

 



Alves APVD. Association between genetic factors and high risk of 

prematurity in women with cervical insufficiency [Dissertation]. São Paulo: 

“Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo”; 2016.  

 
Cervical incompetence is one of the most important causes of prematurity. It 

has already been suggested that genetic factors plays a significant hole in 

determining the risk of preterm birth and the single nucleotide polimofisms 

(SNPS) from candidate genes are associated. Polymorfisms in several 

genes such as the collagen, the extracelular matrix and the interleucins, are 

related to abnormal cervical length, as it occurs in cervical incompetence. 

The aim of this study, was to associate the frequency of the SNPs in the 

COL1A1, COL4A3, TGF-B and TIMP2 genes  to the cervical incompetence. 

We conduced a case control study with patients submitted to cervical 

cerclage and a control group with women who delivery at term. DNA was 

isolated from blood samples and amplifications of the genomic DNA were 

performed by PCR  protocol with specific primers for the SNPs. DNA 

sequencing of 62 samples, was obtained from next generation sequencing 

on the Ion Torrent. A total of 57 samples, including 28 cases and 29 controls 

had results available. The frequency of the SNP in COL1A1 in the case 

group was 70,4% versus 33% in the control group (p=0,03). The SNPS in 

COL4A3 and TIMP2 were significant related to the history of miscarriages 

(p=0,2 and p=0,023) and fetal losses (p=0,001 and p=0,034) No significant 

differences were observed in the frequencies for the others SNPs in the two 

groups. In the present study, non described exonic SNPs were discovered. 

Higher frequencies of the homozygous T/T genotype in COL1A1 were 

observed in the case group involving the collagen metabolism and the non 

described exonic SNPs might be associated to collagen abnormalities in 

future studies.  

 
Descriptors. uterine cervical incompetence; infant, premature; obstetric labor, 

premature; polymorphism, single nucleotide; genetics; collagen; 

metalloproteases. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

A prematuridade, definida como o nascimento antes de 37 semanas 

gestacionais completa ou 259 dias, é a principal causa de morbidade e 

mortalidade no mundo inteiro (1, 2). Sua incidência varia de acordo com a 

população estudada, entre 5% e 12%.  O nascimento prematuro é descrito 

como um evento dramático, tanto para o recém-nascido como também aos 

familiares. Quanto mais prematuro o nascimento, maiores serão os custos, 

maiores as chances de morte e maiores as chances de sequelas às crianças 

ao longo da vida. A etiologia da prematuridade é multifatorial, sendo a 

incompetência cervical e o histórico de partos prematuros prévios 

importantes causas (3, 4, 5).  

A incompetência cervical é definida como a inabilidade do colo 

uterino em manter-se convenientemente fechado e reter o concepto até o 

termo, o que invariavelmente resulta em abortamento ou nascimento 

prematuro. 

A fisiopatologia da dilatação cervical prematura é complexa e 

incompletamente compreendida. A cérvice uterina é uma estrutura 

anatômica dinâmica que serve durante a gravidez como barreira para o feto 

e o meio ambiente. Durante esse tempo, a cérvice é uma estrutura firme, 

que consiste predominantemente de colágeno, em menor proporção 

músculo liso e fibroblastos, mas, nos prelúdios do trabalho de parto, este 
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colágeno é degradado e a cérvice torna-se flácida suficiente para dilatar. O 

estudo da cérvice pode ser útil ainda na predição de parto prematuro (6, 7). 

A incompetência istmo cervical está presente entre 10% e 20% de 

todas as perdas fetais de segundo trimestre e estima-se que sua incidência 

varia em torno de 2% (8). 

Pode ocorrer por anormalidade traumática do colo uterino, como por 

curetagens, roturas, cirurgias ou amputações do colo, anormalidades 

anatômicas, como tumores e miomas e, finalmente, por anormalidades 

congênitas ou funcionais que se justificam pelas propriedades 

constitucionais do tecido conectivo do colo uterino. Tanto as anormalidades 

congênitas como as traumáticas estão associadas ao aumento do risco de 

parto prematuro (6). 

A prematuridade pode ser classificada em espontânea e eletiva, 

quando sua ocorrência está relacionada à interrupção da gestação por 

doenças maternas ou fetais que imponham a interrupção prematura da 

gestação. A prematuridade espontânea corresponde a cerca de 70% dos 

casos e, muitas vezes, ocorre na ausência de uma causa específica (9, 10, 11).  

A insuficiência istmo cervical clássica é diagnosticada pela história 

obstétrica de perda fetal recorrente de segundo trimestre, seguida de 

dilatação cervical indolor, prolapso ou rotura de membranas ovulares e 

expulsão de feto vivo, às custas de atividade uterina mínima (12-14).  

Na ausência da recorrência, o termo insuficiência cervical também é 

usado, sendo o diagnóstico mais trabalhoso, desde que o episódio único 



Introdução 
  
 

4

possua as mesmas características da história clássica e que as demais 

causas de prematuridade e perdas recorrentes tenham sido todas excluídas 

(15). 

Uma vantagem na realização do diagnóstico de insuficiência cervical, 

apesar da ausência de um teste objetivo, é a possibilidade de realização da 

cerclagem. Para tal, se faz necessário o correto diagnóstico e planejamento 

terapêutico para futuras gestações (14, 16). 

A cerclagem cervical foi descrita por Shirodkar, em 1955, Mc Donald, 

em 1957, e modificada por Marshall e Evans, em 1967, e, finalmente, por 

Pontes, em 1990. Para Pontes, a cerclagem corresponde a duas suturas 

circulares, sendo a primeira em nível do orifício interno do colo e a segunda, 

1 cm abaixo. A cerclagem reduz o risco de parto prematuro em 25% (6, 17).  

Estudos observacionais evidenciam que, nos casos clássicos, a 

sobrevida do RN pode chegar a 93% após a cerclagem efetiva, 

comparando-se com 27% dos casos em que a cerclagem não é realizada. 

Dessa forma, observa-se a importância do diagnóstico da incompetência 

cervical. Do mesmo modo também, há evidências de não haver redução da 

perda fetal se o diagnóstico correto não for insuficiência cervical (12, 18).  

O antecedente de parto prematuro espontâneo em gestação anterior 

é considerado o principal e mais importante indício clínico para a 

prematuridade (3). Por esse motivo, o histórico pessoal obstétrico assume 

notável importância (19, 20, 21). Evidências epidemiológicas indicam que 
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fatores genéticos têm um papel significativo na etiologia, tanto do parto 

prematuro como também da incompetência cervical (9, 12). 

A história de incompetência cervical é reconhecida como um 

importante fator de impacto para o nascimento pré-termo (2); com 

consequências desastrosas para o nascimento e cursa, necessariamente, 

com histórico obstétrico de perdas gestacionais recorrentes no início do 

segundo trimestre (22). 

A lacuna no conhecimento sobre a prematuridade, nos lança na 

busca de procurar formas de identificar, compreender e tentar conter sua 

ocorrência (23). No presente estudo, pelo pilar da incompetência cervical 

daremos continuidade à busca por estas respostas.  

O polimorfismo de base única é a variação na sequência do DNA que 

ocorre quando um único nucleotídeo (adenina,citosina, timina ou guanina) 

em uma determinada sequência difere entre indivíduos da mesma espécie 

ou entre os cromossomos homólogos em um mesmo indivíduo. São 

definidos como variantes genéticas que estão presentes na população em 

uma frequência maior que 1%, pois as variantes presentes em uma 

frequência menor que 1%, dependendo da variante descrita, são chamadas 

apenas de mutação. Os SNPs constituem 90% de todas as variações 

genômicas humanas e aparecem, em média, uma vez a cada 1.000 pares 

de bases. 

Existem milhões de polimorfismos no genoma humano, e a 

capacidade em detectar estes polimorfismos vêm modificando os estudos da 
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genética. Além das mudanças morfológicas, estas substituições podem 

influenciar a resposta ao organismo frente a diferentes patologias (24). 

A presença de polimorfismos de nucleotídeo único (SNPs) 

relacionados a parto prematuro e síntese do colágeno podem identificar 

gestantes com incompetência cervical e de maior risco para prematuridade, 

ou direcionar para o diagnóstico de incompetência cervical pacientes sem a 

história clássica (25). 

As membranas fetais e o colo uterino são compostos sobretudo por 

colágeno e há necessidade de um equilíbrio dinâmico da degradação do 

colágeno para acomodar o volume expandido, à medida que a gestação 

evolui. Todo esse processo de degradação do colágeno é mediado por 

metaloproteinases (MMP), capazes de degradar a matriz extracellular (26). 

O colágeno tipo I e o colágeno tipo III são componentes 

predominantes da matriz extracellular do colo uterino, dando-lhes a tensão e 

o comprimento. Colagenases da matriz, conhecidas como 

metaloproteinases, degradam o colágeno, amolecendo o colo, um processo 

denominado remodelamento do colo, de fundamental importância no 

preparo para a dilatação e nascimento. As mutações do colágeno tipo I 

também estão relacionadas à Síndrome de Ehlen-Danlos, distrofia 

miotônica, neurofibromatose e osteogênese imperfeita (27, 28). 

Inicialmente, as metaloproteinases tipo 2 (MMP-2) foram descritas na 

degradação do colágeno e a metalloproteinase tipo 9 (MMP-9), na 

degradação dos produtos do colágeno. Recentemente, estas mesmas 
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proteinases foram descritas na degradação tanto do colágeno tipo I como do 

colágeno tipo III (29). 

O metabolismo do colágeno e dos componentes da matriz 

extracelular, estão diretamente relacionados à dinâmica do colo uterino, 

sendo esta relação mais expressivas nas pacientes com incompetência 

cervical. Essas modificações alertam para a possibilidade de associação 

entre os genes relacionados às conexões da matriz celular e a 

incompetência cervical do colo. 

Outro marcador de interesse, que pode ser secretado de macrófagos 

diante de um estímulo inflamatório envolvido na dinâmica da remodelação 

do colo uterino, é o fator de transformação de crescimento beta (TGF-B).  

O conhecimento no remodelamento do colo nos nascimentos a termo 

e pré-termo é importante no desenvolvimento de estratégias para prevenir o 

nascimento prematuro (18). 

A associação entre o comprimento do colo uterino e o parto 

prematuro também já foi previamente estabelecida em diversos estudos. O 

colo curto foi associado a altos índices de citocinas, e isso pode explicar a 

associação entre marcadores inflamatórios e parto prematuro. Desta forma, 

diversos marcadores inflamatórios foram descritos como preditores de parto 

prematuro em mulheres com colo curto (30). 

A dilatação prematura pode ser seguida de infecção mas, em 

algumas mulheres, a infecção ascendente parece ser causa primária da 

dilatação (31). Distúrbios no padrão de resposta inflamatória podem contribuir 
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diretamente para a etiologia do parto prematuro, e o polimorfismo em 

determinados genes pode justificar este padrão. Os polimorfismos nos 

genes das citocinas, envolvidas neste processo, também podem afetar a 

resposta imunológica e seu papel na suscetibilidade de várias condições 

obstétricas vem sendo amplamente estudado (32). 

Vários estudos já identificaram o componente genético na ocorrência 

da prematuridade e relacionam uma série de SNPs de genes do colágeno e 

interleucinas (27, 33, 34).  

Poucos estudos fazem referência especificamente a polimorfismo 

genético e incompetência cervical. Em razão da notória relação dos mesmos 

mecanismos que culminam com a dinâmica do remodelamento do colo e 

ocorrência de prematuridade, faz-se razoável propor a correlação destes 

mesmos SNPs descritos nos estudos de prematuridade aos casos de 

incompetência cervical. 

Na frequência dos SNPs, há variação entre diferentes populações, 

sendo inédito o estudo na população brasileira para estes genes que 

possam estar relacionados à prematuridade e às pacientes com 

incompetência cervical. 

A predisposição genética para o parto prematuro foi proposta com 

base na hereditariedade, diferenças raciais e identificação de genes. A 

explicação genética para o evento contempla, desde a modulação gênica 

para o padrão de resposta inflamatória a polimorfismo genético em genes 
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relacionados ao colágeno, citocinas e interleucinas que já foram descritas 

em diversos estudos (33). 

Classicamente, as pacientes com incompetência cervical são 

identificadas por meio da história clínica de abortamento no início do 

segundo trimestre. A presença de polimorfismos de nucleotídeo único 

(SNPs) relacionados a parto prematuro e síntese do colágeno podem 

identificar gestantes com incompetência cervical de maior risco para 

prematuridade ou direcionar para o diagnóstico de incompetência cervical 

pacientes sem história clássica, auxiliando na decisão terapêutica da 

cerclagem e na identificação daquelas gestantes que, mesmo submetidas à 

cerclagem cervical, teriam maior risco de desfecho desfavorável na 

gestação, abortamento ou parto prematuro em idade inferior a 32 semanas. 

Isso permitiria a programação terapêutica, direcionamento para centros 

terciários e como consequência a redução nas taxas de prematuridade e 

óbito neonatal. 

Assim, desde a grande promessa do sequenciamento do genoma 

humano há mais de 10 anos, a busca por uma medicina personalizada, 

capaz de diagnosticar doenças, como a incompetência istmo cervical, prever 

riscos, como os da prematuridade, traduz-se também nos atuais 

questionamentos da genética. 
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2 OBJETIVOS 

 

 

2.1 Geral  

Associar os polimorfismos de nucleotídeo único (SNPs) localizados 

nos genes do COL1 A1, COL 4A3, TGF-B e TIMP2 ao antecedente de 

incompetência  cervical. 

 

2.2 Específicos 

1.  Comparar a frequência dos SNPs dos genes do COL 1 A1, COL 4 A3, 

TGF-B e TIMP2 nas pacientes com antecedente de incompetência 

cervical com pacientes com antecedente de gestação a termo. 

2.  No grupo de pacientes com antecedente de incompetência cervical, 

comparar a frequência dos polimorfismos de nucleotídeo único (SNPs) 

com os antecedentes obstétricos. 
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3 REVISÃO DA LITERATURA 

 

 

Recentemente, foi sugerido pelos autores Daniela Horst e Yves 

Garnier, em estudo publicado em 2008, que a interação gene meio ambiente 

tem papel significativo no parto de nascimento prematuro. O polimorfismo 

(SNP) de certos genes pode ser responsável pelo padrão de resposta 

inflamatória, modulando a mesma para um acréscimo ou decréscimo no 

risco de parto prematuro (35-37). 

A importância do colo uterino para o advento do nascimento 

prematuro já foi extensamente avaliada e reportada em diversos estudos (2, 

38). Uma das formas de avaliar o colo é pela ultrassonografia transvaginal. 

Esse tipo de avaliação do colo uterino como preditor de nascimento pré-

termo também já foi extensamente descrito, mas, o colo curto não significa 

sempre incompetência cervical ou nascimento prematuro (39, 40) . 

Entretanto, a etiologia da incompetência cervical é incerta, assim 

como o nascimento prematuro e representa via comum de um heterogêneo 

grupo de desordens (27). 

Outra importante referência quanto ao estudo do colo uterino e 

incompetência cervical é a possibilidade de resultados promissores com a 

utilização da cerclagem (25, 41). A cerclagem cervical reduz o parto prematuro 

recorrente em mulheres com histórico de incompetência cervical (22, 42).  
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Há poucas descrições de polimorfismo genético especificamente 

relacionado ao grupo de pacientes com incompetência cervical, mas, por 

analogia, há considerações bastante relevantes quanto a esta análise em 

relação ao grupo de pacientes com prematuridade. Os polimorfismos dos 

genes do colágeno, das interleucinas e metaloproteinases já foram descritos 

com forte associação com a prematuridade e podem ter correlação direta 

com os mecanismos da dinâmica de remodelação do colo uterino. Por esse 

motivo, há interesse na correlação destes mesmos polimorfismos e os casos 

de incompetência cervical (43-47). 

Estudo realizado, em 2010, na população do Chile, por Roberto 

Romero et al. com o objetivo de identificar polimorfismos de nucleotídeo 

único (SNPs) em genes candidatos associados ao parto prematuro 

evidenciou associação positiva para polimorfismos em vários genes (33). 

Nesse estudo, a associação com 223 mulheres e 179 fetos com parto 

prematuro e membranas intactas em idade gestacional inferior a 37 

semanas e 599 mulheres e 628 fetos que deram à luz de parto normal a 

termo foram analisados 190 genes candidatos e 775 SNPs. Houve 

associação positiva com o IGF2 fetal (fator de crescimento insulina-like F2) e 

o Col4A3 (Alfa 3 Isoforma 1 do colágeno 4) materno e a ocorrência de 

prematuridade. Romero et al. concluem ainda que, na população chilena, foi 

evidente a associação  de polimorfismos localizados nos genes IL-6 R e o 

TIMP2, associados ao fator inibidor da metaloproteinase 2, praticamente, 

dobrando o risco de prematuridade em mulheres com membranas ovulares 

intactas no grupo estudado. 
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Em 2008, Digna Velez et al. descreveram em outro trabalho a relação 

entre a frequência de prematuridade em dois grupos populacionais 

americanos afrodescendentes e europeu descendentes, constatando uma 

maior frequência de prematuridade no primeiro grupo. A análise de dois 

genes candidatos nesse estudo, na codificação da IL6 e da IL6-R, foi 

analisada em mulheres e fetos em 496 nascimentos no grupo populacional 

europeu descendente (149 casos e 347 controles) e em 347 nascimentos no 

grupo afrodescendente (76 casos e 321 controles). Esta avaliação caso 

controle evidenciou um SNP no IL6-R associado ao parto prematuro (44, 48).  

As reduções dos níveis de colágeno, ácido hialurônico e 

glicosaminoglicanos já foram descritas, nas modificações próprias do colo 

uterino na gestação, sendo ainda mais evidentes nas pacientes com 

incompetência cervical. Tais modificações alertam para a possibilidade de 

associação entre os genes relacionados às conexões da matriz celular e a 

incompetência cervical do colo, que vai levar também à prematuridade (38). 

Polimorfismos no gene do COL1A1 e do TGF-B associam-se a 

distúrbios na matriz celular. A mudança de G para T no SNP localizado na 

região de ligação SP1 do gene COL1A1 leva à alteração na regulação 

gênica do colágeno, desencadeando uma produção anormal dessa proteína 

(homotrímeros em lugar de heterotrímeros), levando ao encurtamento do 

colo. O polimorfismo do gene TGF- B causa alterações nos níveis de TGF- B 

e também pode influenciar toda a interação da matriz celular. O 

conhecimento desta via é uma sabida alteração na conexão celular e causa 
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interesse na função cervical descrita em mulheres com incompetência 

cervical (27, 28). 

Warren et al. descrevem ainda, em estudo com pacientes com 

incompetência cervical, que o polimorfismo Arg 25 Pro no exon 1 do gen 

TGF–B1 altera o transporte de proteínas por meio do retículo 

endoplasmático celular, afetando assim diretamente a conexão celular. 

Desta forma, neste estudo, postulam ser biologicamente plausível que esses 

polimorfismos podem aumentar o risco de incompetência cervical (28) . 

Em estudo caso controle de Warren et al., realizado com 121 

mulheres com incompetência cervical e 165 mulheres controle sem esse 

histórico, os autores concluem que 34 amostras de 125 (27,2%) dos casos 

de incompetência cervical possuíam parente de primeiro grau com o mesmo 

histórico e que a frequência de homozigoto TT no Col1A1 foi também maior 

no grupo de casos, quando comparado ao grupo de controles (10,8% 

comparado com 3,1%), além do polimorfismo TGF-B maior no grupo de 

casos (38,3% nos casos comparados com 14,6% nos controles). O estudo 

conclui que, em parte, a incompetência cervical é mediada por fatores 

genéticos, com grau de evidência II (28). 

Nas gestações a termo, um complexo sistema de remodelamento do 

colo uterino permite que o canal cervical dilate para o nascimento. Esse 

remodelamento é direcionado pela qualidade e quantidade das fibras do 

colágeno e outras substâncias da matriz extracelular e sua interposição, que 

influem diretamente no comportamento biomecânico da cérvice, inclusive em 

condições patológicas, como na incompetência cervical (38). 
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Wang et al. descrevem que estudos com genes candidatos 

demonstram que os polimorfismos, que favorecem a atividade promotora de 

genes relacionados a metaloproteinases, podem promover a quebra do 

colágeno, o que estaria associado a risco aumentado, tanto para rotura 

prematura de membranas ovulares como também de trabalho de parto 

prematuro (29). 

Estudo realizado com a população da Noruega por Myking et al., em 

2011, evidenciou que a interação entre o genoma fetal e materno pode 

afetar o risco de parto prematuro, sendo incerto o papel do genoma paterno. 

No mesmo estudo, foram considerados os papéis do genoma materno e 

fetal em conjunto e separados na análise de 1.430 SNPs em 140 genes. A 

coorte Moba inclui mais de 107.000 gestantes, recrutadas de 1999-2008 e 

considerou 53.711 gestações, com a seleção de genes candidatos baseada 

em descrições prévias de associação com parto prematuro. Após algumas 

exclusões, a amostra final de 407 amostras fetais e maternas (196 casos, 

211 controles), e 186 amostras paternas (apenas referentes a casos), 

associou o COL5A2 fetal e a combinação do COL5A1 fetal e materno com a 

ocorrência de trabalho de parto espontâneo (9). 
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4 ÉTICA 

 

 

As pacientes com história de incompetência cervical e que realizam 

seguimento no ambulatório de abortamento habitual do Hospital das Clínicas 

da FMUSP foram convidadas para o estudo por meio de um convite verbal 

do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) (Apêndice 1).  

As pacientes sem o histórico de incompetência cervical e com, pelo 

menos, dois partos a termo (grupo controle) também foram convidadas no 

próprio Ambulatório de Obstetrícia do HC-FMUSP. Algumas pacientes do 

grupo controle são pacientes em seguimento na clínica, mas, não 

necessariamente, gestantes, já que o objetivo do estudo é genético e não 

envolve a análise de SNPs fetais. Necessariamente, as pacientes do grupo 

controle não têm nenhum grau de parentesco com as pacientes do grupo de 

casos. Foram convidadas também por meio de contato verbal no 

ambulatório e também pelo TCLE específico (Apêndice 2). 

O projeto de pesquisa que originou esta dissertação foi previamente 

aprovado pelo CEP, Comitê de Ética e Pesquisa da FMUSP sob Parecer 

Consubstanciado Protocolo nº 202.060 (Apêndice 3) e contou ainda com o 

financiamento da FAPESP, processo número 2012/24.029 e bolsa de auxílio 

à pesquisa do programa regular CAPES. 

Além do TCLE, foi anexada uma ficha clínica complementar para 

coleta de demais informações sociodemográficas e histórico pessoal e 
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obstétrico das pacientes, incluindo as seguintes variáveis: idade materna, 

procedência, endereço, telefone de contato, cor autodeclarada, grau de 

escolaridade, ocupação, antecedentes obstétricos, informações sobre 

partos, intercorrências e nascimentos. Todas estas informações puderam 

ser ainda complementadas com os dados do prontuário. 
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5 MÉTODOS 

 

 

5.1 Desenho do estudo 

A proposta desta dissertação foi a avaliação dos SNPs por meio de 

um estudo de caso controle prospectivo. Foram colhidas 150 amostras entre 

casos e controles, e a análise das primeiras 62 amostras foi realizada. 

 

5.2 Cálculo amostral 

Este estudo faz parte do projeto que tem como objetivo final a 

correlação da presença dos SNPs estudados no grupo de gestantes 

submetidas à cerclagem por incompetência cervical com o desfecho da 

gestação em relação à idade gestacional do parto. Por amostra de 

conveniência, está sendo apresentado um total de 62 pacientes, em que foi 

obtido sucesso para amplificação dos 4 primers de interesse para os SNPs-

alvo, no total de 150 indivíduos incluídos no estudo.  

 

5.3 Casuística 

Este estudo de caso controle prospectivo foi realizado com 150 

amostras de sangue periférico, sendo 81 casos de pacientes com histórico 

de incompetência cervical e 69 controles de pacientes sem este histórico, 

atendidas na Clínica Obstétrica do Hospital das Clínicas da Faculdade de 



Métodos 
  
 

23

Medicina da Universidade de São Paulo (HC-FMUSP) no período entre abril 

de 2013 e janeiro de 2016, que se encaixaram nos critérios de inclusão 

descritos abaixo: 

 

5.3.1 Critérios de inclusão  

Grupo Caso: 

Pacientes com gestação simples e histórico de incompetência cervical 

e/ou submetidas à cerclagem em sua última gestação ou na gestação atual.  

Ausência de intercorrências clínicas e obstétricas, do tipo hipertensão 

arterial, diabetes, colagenose, óbito fetal, malformação fetal na última 

gestação, como causas de prematuridade. 

Grupo Controle: 

Ausência de parto prematuro eletivo em sua última gestação. 

Pacientes com antecedente obstétrico de parto a termo sem 

antecedente de aborto habitual . 

 

5.3.2 Critérios de exclusão 

Não obtenção da concentração de DNA necessária; 

Impossibilidade técnica para obter os fragmentos de DNA de 

interesse para análise; e 

Parto prematuro eletivo na gestação atual.  
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5.4 Coleta de sangue 

As amostras de sangue periférico foram coletadas de todas as 

pacientes convidadas a participar do estudo que aceitaram e assinaram o 

termo. As amostras foram de 5 a 10 ml de sangue periférico (em um único 

tubo), coletadas pelo próprio pesquisador, em tubos contendo 

anticoagulante EDTA. 

Logo após a coleta, as amostras devidamente identificadas foram 

encaminhadas ao Laboratório de Virologia do Instituto de Medicina Tropical 

e armazenadas no freezer a -20 graus para posterior análise. 

 

5.5 Extração de DNA de sangue periférico  

A extração do ácido nucleico (DNA) materno das amostras de sangue 

total, que ocorre nos leucócitos, foi realizada utilizando-se o kit comercial 

QIAamp DNA Mini and Blood Mini (QIAGEN) e 200 μL de amostra.  

O método é composto por quatro etapas: lise, ligação, lavagem e 

eluição do ácido nucleico. O DNA presente no sangue total encontra-se 

ligado a proteínas e requer a lise para permitir a ligação seletiva à coluna 

QIAamp que vem no kit e, finalmente, ficar disponível.  

Antes de iniciar o processo, as amostras foram descongeladas em 

temperatura ambiente, em ambiente próprio para extração de DNA no IMT e 

catalogadas em arquivo.  
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Após esta etapa, as amostras foram lisadas sob condições 

desnaturantes e incubadas a 56 °C por 10 minutos, com 20 μL de proteinase 

K e 200 μL e tampão de lise (ambos são também parte do kit), que garantem 

a inativação de enzimas que degradam o DNA (DNases). A seguir, as 

amostras foram centrifugadas por 1 minuto a 600G e adicionados 200 μL de 

etanol com nova etapa de centrífuga.  

As amostras são transportadas para as colunas de gel (coluna 

QIAamp do kit) e submetidas a nova etapa de centrífuga. Retiram-se os 

tubos de sobra, contendo parte dos reagentes e restos celulares e, a seguir, 

o DNA é ligado à membrana de sílica da coluna QIAamp do kit, em 

condições ajustadas por um tampão específico e iniciam-se as etapas de 

lavagem.  

Contaminantes são lavados nas etapas subsequentes, utilizando 500 

μL de dois tampões próprios de lavagem, enquanto os ácidos nucleicos 

permanecem aderidos à membrana. 

Por último, adicionamos 100 μL tampão de eluição e desprezamos as 

colunas de gel, armazenando subsequentemente o DNA no tubo próprio 

para estocagem com a devida identificação da amostra, conforme 

previamente catalogada. 

 

5.6 Determinação da concentração e pureza do DNA 

A determinação da concentração e da pureza do DNA extraído das 

amostras de sangue total foi realizada por meio de uma medida 
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espectrofotométrica no equipamento Thermo Scientific NanoDrop 2000, 

seguindo as recomendações do fabricante, utilizando-se 2 μL de amostra. 

As concentrações foram determinadas em nanogramas por microlitros 

e variaram de acordo com o especificado na tabela em anexo (Anexo A). 

As amostras 102 e 117 perderam a identificação durante o 

congelamento e foram desconsideradas na análise. 

As amostras, em que a concentração de DNA ficou abaixo de  

10 ng/ml, ou a relação 260/280 distanciou-se muito do padrão 1,5, 

totalizaram 35 e foram submetidas a nova extração e já ajustadas à tabela 

anexada (Anexo A). 

  

5.7 Desenho dos primers 

Os primers ou sequências de nucleotídeos iniciadores, para a 

amplificação dos fragmentos de interesse, foram desenhados com base nas 

sequências dos genes já descritos e disponíveis no “GenBank”, banco de 

dados do NCBI (National Center for Biotechnology Information, Bethesda, 

MD, USA) (http://www.ncbi.nlm.nih.gov). Com esta ferramenta, para cada 

primer foi desenhado um formato senso e outro anti (ou forward e reverse, 

conforme as descrições em estudos) que correspondem às sequências de 

primers em sua versão iniciadora em um extremo da fita e no outro extremo 

da fita de DNA e ainda uma segunda opção, caso o primer não contemple a 

região do SNP necessária na primeira etapa de padronização das reações. 
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A partir deste molde inicial, o primer foi adquirido comercialmente pela 

empresa DNA Express e armazenado em freezer para futura utilização.  

O desenho dos primers levou em consideração um fragmento do 

SNP, com 20 pares de bases, o não pareamento dos primers senso e 

antissenso entre si, e não emparelhamento dos primers com eles mesmos, 

respeitando uma proporção de 40% de C G para evitar a formação de 

dímeros. Além disso, uma temperatura de melting (que corresponde à 

temperatura necessária para a quebra da fita do DNA) semelhante, para o 

primer senso e o antissenso. 

Os primers desenhados, seus tamanhos, o gene e os SNPs 

associados estão descritos a seguir. 
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Tabelas 1 e 2 -  Descrição da sequência de primers COL1A1, COL4A3, 
TGF-B, todos no formato senso e antissenso (ou forward e 
reverse) delimitados com o programa GenBank”, banco de 
dados do NCBI (National Center for Biotechnology 
Information, Bethesda, MD, USA) 
(http://www.ncbi.nlm.nih.gov); identificação do SNP 
correspondente, localização no cromossomo e tamanho em 
pares de bases 

 

Primer Sequência 

COL1A1-F CCCTAGAAGGGAAGGACAGG 

COL1A1-R GAGGGGCTGTTTGGGATAAT 

COL4A3-F CTGCGGATCTTTCTGCTACC 

COL4A3-R CAAGGTCACCTGGCTCCTAA 

TGFB-F TGGGGACACCATCTACAGTG 

TGFB-R GACCCCGAGGTCCTAGAAAG 

TIMP2-F TCCTCCTCCTTGTCTTTCCA 

TIMP2-F TACCCTGCCTCACTGTTCCT 

 
 

GENE SNP CROMOSSOMO TAMANHO 

COL1A1 rs25866490 17 290 

COL4A3 rs18822435 2 283 

TGF-B rs18004668 19 277 

TIMP2 rs2277698 17 261 

Col1a1= colágeno 1 isoforma alfa 1 

Col4a3= colágeno 4 isoforma alfa3 

TGF-B= fator de transformação e crescimento beta 
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5.8 Padronização das reações 

Para definir as condições ideais de ciclagem para cada fragmento de 

primer desenhado, foram realizadas reações de padronização a partir da 

amplificação de cada conjunto de primer por meio de uma reação em cadeia 

da polimerase (PCR) convencional. A importância desta padronização se faz 

no sentido de encontrar a melhor temperatura para a quebra da fita de DNA 

e, assim, proporcionar condições ideais e fundamentais para que a reação 

de PCR ocorra. Do contrário, a reação é inviável. 

Nesse primeiro momento, foram realizadas diluições dos primers-

padrão para a realização das reações protocoladas para PCR com uma 

amostra de DNA previamente selecionada do próprio laboratório IMT, 

oriunda de outro projeto de pesquisa e já previamente conhecida e 

quantificada. 

A PCR foi feita utilizando-se a enzima Platinum Taq DNA polimerase  

e o termociclador  Eppendorf  Mastercycler® Gradient (Eppendorf). 

As reações foram realizadas com volume final de 25 µL, nas 

seguintes condições-padrão de concentração: Tampão de PCR 10X, com 

volume final de 2,5 μL, MgCl2, com concentração inicial de 50 mM e  com 

volume de 1,25 μL, 2,5 mM de dNTPs, com volume de 5 μL, concentração 

de 10 mM de cada primer senso e antissenso, com volume de 1 μL, 5 U/ML 

da enzima Platinum Taq DNA polimerase, com volume final de 0,25 μL, H2O 

q.s.p. 25 μL, com volume de 9 μL e 250 ng de DNA no total, com 

concentração inicial de 50 ng/μL e volume final de 5 μL, sendo este 
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acrescido ao final do preparo. Este padrão foi ajustado, seguindo as devidas 

proporções, às quantidades de amostras a serem avaliadas, por cálculo em 

planilha do Microsoft Excel (versão 2011). 

Os ciclos de variação de temperatura utilizados foram os seguintes: 

Um ciclo de 94 °C por 2 minutos, seguido de 40 ciclos a 94 °C por 30 

segundos, gradiente de temperatura de anelamento que variou de 45 °C a 

63,3 °C por 30 segundos e 72 °C por 1 minuto. A seguir, a programação era 

manter as amostras na temperatura de 4 graus até a retirada do aparelho. 

Para confirmar a amplificação dos fragmentos definidos pelos pares 

de primers, foram utilizados 5 μL do produto de PCR misturados a tampão 

de amostra (azul de bromofenol 6X) e corridos em gel de agarose 1,5% 

corado com brometo de etídio (0,7 μg/mL) em tampão TAE (1X). A 

eletroforese foi realizada em cuba para sistema horizontal de eletroforese 

alimentada por fonte de eletroforese, nas seguintes condições: 100 V por 30 

a 40 minutos. 

Foram considerados amplificados os produtos que, quando o gel foi 

exposto à luz ultravioleta, apresentaram bandas correspondentes a seus 

tamanhos (pares de bases) pela comparação a um padrão de peso 

molecular com 100 pares de bases.  

Abaixo estão as imagens dos géis de agarose a 1,5% corados com 

brometo de etídio, dos produtos de PCR de cada conjunto de primers na 

fase de padronização da reação, após reação de  PCR (Figuras 1, 2, 3 e 4).  
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Figura 1-  Imagem referente ao gel de agarose a 1,5%, corada com 
brometo de etídio - Primer COL1A1 e COL4A3 após 
amplificação por PCR, na fase de padronização das reações.  

COL1A1= colágeno tipo 1 isoforma alfa 1. COL4A3 = colágeno tipo 4 
isoforma alfa 3  

 

A primeira coluna de bandas refere-se ao tamanho para 100 pares de 

bases, ou ladder referência de tamanho para as colunas subsequentes. 

Cada coluna a seguir representa um gradiente de temperatura, para o qual 

cada fragmento foi testado, para uma mesma amostra teste em comum de 

DNA. Assim, foi definida em que temperatura há melhor desempenho da 

banda que aparece na leitura, e sempre comparativamente com o controle 

na última coluna. 
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Após a reação de PCR para cada primer, a análise do gel de 

eletroforese, evidenciou os seguintes resultados descritos abaixo para cada 

primer. 

Para o COL1A1 (290 pares de bases) e COL4A3 (283 pares de 

bases), observamos uma associação positiva para as temperaturas maiores, 

a partir de 61 graus. 

De forma semelhante, para o terceiro conjunto de primer analisado, o 

TGF-B (277 pares de bases) também evidenciou associação positiva com as 

temperaturas mais altas, mas, para este conjunto, já a partir de temperaturas 

entre 53 e 55 graus. 

 

Figura 2-  Imagem referente ao gel de agarose 1,5% corado com brometo 
de etídio - Primer TGF - beta após amplificação por PCR na fase 
de padronização da reação.  

TGF- = fator de transformação de crescimento beta. 
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Não foi possível a leitura do primer TIMP2 (261 pares de bases), após 

a primeira reação de análise do gel. Foram visíveis apenas os controles de 

100 pares de bases. Assim, repetimos a reação protocolada com diferentes 

amostras de DNA (também preparadas e cedidas pelo próprio laboratório 

IMT) para posterior avaliação e observamos a presença das bandas a partir 

de 62 graus de temperatura. 

 

  

Figuras 3 e 4 – Imagens referentes aos géis de agarose a 1,5% - Primer 
TIMP2 após reação por PCR na fase de padronização das 
reações. Primeira imagem sem a formação das bandas. 
Segunda imagem releitura em gel após ajustes. 

TIMP2= inibidor tecidual de metaloproteinase tipo 2 
 

Os primers COL1A1, COL4A3, TGF-B e TIMP2 apresentaram as 

bandas equivalentes aos tamanhos, desenhados de forma adequada para 

as temperaturas mais elevadas, sendo o ponto comum as temperaturas de 

62 graus para estes 4 conjuntos de primers avaliados. 
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Com esta padronização, conseguimos estabelecer as condições 

ideais para a utilização dos primers selecionados. 

 

5.9 Reação de PCR convencional das amostras 

Com os primers padronizados, foram realizadas as reações de PCR 

convencional, considerando a temperatura de 62 graus, seguida da leitura 

em gel de agarose com brometo de etídio a 1,5% de cada uma das 150 

amostras e cada um dos conjuntos de primers padronizados. 

A PCR foi feita utilizando-se a enzima Platinum Taq DNA polimerase  

e o termociclador Eppendorf Mastercycler® Gradient (Eppendorf), com o 

mesmo protocolo utilizado na fase de padronização da reação. Do total de 

amostras submetidas à reação de PCR convencional, muitas amostras não 

apresentaram amplificação na leitura do gel de agarose. 

Do total de, aproximadamente, 600 reações de PCR realizadas nesse 

protocolo, que equivalem às 150 amostras, e os quatro conjuntos de 

primers, foram amplificadas com sucesso 84 amostras referentes aos 

primers Col4a3 e TGF-B e 36 amostras referentes ao COL 1A1 e COL4A3.  

Desta forma, das 150 amostras, aquelas que não foram amplificadas 

tiveram a reação de PCR refeitas, com o protocolo da enzima HotStart Taq 

Master Mix, onde foi obtido um total de 62 amostras amplificadas para os 4 

primers de interesse. 

Neste protocolo, as reações foram realizadas com volume final de  

25 μL, nas seguintes condições de concentração: Hotstart Taq Master Mix 
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com volume final 12,5 μL; Primer F na concentração inicial 10 μM e volume 

final 1 μL, Primer R também na concentração inicial 10 μM e volume final  

1 μL, Água 50 ng/ μL com volume final de 5,5 μL e 50ng/μL de DNA com 

volume final 5 μL. Esse padrão foi ajustado, seguindo as devidas 

proporções, às quantidades de amostras a serem avaliadas, por cálculo em 

planilha do Microsoft Exel (versão 2011). 

Para confirmar a amplificação dos fragmentos definidos por conjunto 

de primers, foi realizada a leitura em gel de agarose 1,5% corado com 

brometo de etídio (0,7 μg/mL) em tampão TAE (1X), de forma semelhante à 

etapa de padronização, utilizando-se 5 mL de produto de PCR e cubas para 

sistema horizontal de eletroforese, alimentada por fonte, nas condições  

120 v por 20 a 30 minutos (Figura 5). 
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Figura 5 -  Imagem referente ao gel de agarose 1,5% corado com brometo 
de etídio -Primer TIMP 2 após amplificação por PCR na fase de 
amplificação protocolo Hotstart Mix das amostras.  

Timp2 = inibidor tecidual de metaloproteinase tipo 2 
 

Foram consideradas amplificados os produtos que, quando o gel foi 

exposto à luz ultravioleta, apresentaram bandas correspondentes a seus 

tamanhos (pares de bases) pela comparação a um padrão de peso 

molecular de 100 pares de bases. 

Assim, com 62 amostras amplificadas para os quatro primers 

(COL1A1, COL4A3, TGF-B e TIMP2) prosseguimos as etapas seguintes. 
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5.10 PooL de amostras 

Obtidos os produtos de PCR (Amplicons), foi realizada nova 

quantificação de cada amostra e seus respectivos quatro produtos de PCR, 

pelo equipamento Thermo Scientific Nanodrop 2000, o mesmo utilizado na 

quantificação após extração de DNA. Seguindo as recomendações do 

fabricante, foram utilizados 2 μL de amostra. 

Após esta etapa, um cálculo foi realizado para que todas as amostras 

ficassem equimolares, baseadas no produto de menor concentração, antes 

da elaboração do pool contendo os quatro produtos de PCR de cada 

amostra. 

Após a realização deste pool, uma nova etapa de quantificação, 

realizada pelo método Qubit 2.0 Fluorometer (Life Technologies), foi feita 

para a checagem das quantidades de DNA, antes de prosseguir para início 

das etapas de biblioteca. 

 

5.11 Construção da biblioteca 

O kit biblioteca utilizado foi o Ion Plus Fragment Library Kit (Life 

Technologies - cat 4471269) referente à química de 400 pB, uma vez que os 

fragmentos da análise tinham os tamanhos de 290 pB, 283 pB, 277 pB e  

261 pB. 

Nesta etapa, as amostras são preparadas a 100 ng cada pool de 

amplicons, para um volume final de 79 μL (conforme quantificação prévia), 

utilizando para as diluições Nuclease-Free Water, em tubos de 1,5 mL 
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Ependorf Lo Bind e acrescidas de 20 μL de End Repair Buffer e 1 μL de End 

Repair Enzyme e incubadas a 20 minutos em temperatura ambiente. 

Para a purificação, acrescidos mais 180 mL de Ampure em mais 5 

minutos de incubação à temperatura ambiente.  

A seguir, após vórtex e spin das amostras, estas foram dispostas em 

rack magnética por 2-3 minutos ou até que se apresentassem límpidas. Sem 

que fossem removidas da rack, e sem o manuseio das beads, o 

sobrenadante foi desprezado e foram acrescidas de etanol 70% por 30 s, 

seguidos de rotação dupla do tubo na rack de 180 graus. Após clareamento 

da solução, o sobrenadante também foi desprezado. Esta etapa de lavagem 

foi repetida e, a seguir, as amostras foram novamente submetidas a vórtex e 

spin, retornando a rack magnética. Após a secagem das beads em 

temperatura ambiente por 3-5 minutos, foram removidas da rack e 

acrescidas de 25 μL de Low TE, diretamente sobre as beads com pipetagem 

“up and down”, seguidos de vórtex e spin e retornando à rack. Após 

clareamento da solução, o sobrenadante com o DNA eluído é transferido 

para novos tubos Eppendorf Lo bind 1,5 ML para armazenamento em 

freezer -10 a -30 ºC até conclusão de todas as amostras e início da próxima 

etapa de ligação a adaptadores. 
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5.12 Ligação aos adaptadores 

Para que cada amostra seja identificada posteriormente na leitura do 

sequenciamento, foram acoplados os adaptadores ou barcodes, que são 

marcadores específicos, de acordo com a sequência estabelecida.  

Em um tubo 0,2 mL simples, foi feito um MIX, semelhante ao da 

reação de PCR, com 25 μL de DNA, 10 μL de Ligase Buffer, 2 μL de Adapter 

P1, 2 μL de Ion Xpress Barcode (numerado conforme tabela prévia, sendo 

um número para cada amostra), 2 μL de dNTP Mix, 49 μL de Nuclease-Free 

Water, 2 μL de DNA Ligase, 8 μL de Nick Repair Polymerase, totalizando 

100 μL do Mix. As amostras foram submetidas ao termociclador, seguindo o 

programa de 15 minutos a 25°, 5 minutos a  72°  até por 1 hora a 4°. 

A seguir, as amostras foram transferidas para tubos de 1,5 mL 

Eppendorf Lobind para nova etapa de purificação, desta vez, com 100 μL de 

de Ampure em rack magnética e com etanol 70% em duas lavagens 

(exatamente igual como protocolado para a primeira etapa da biblioteca), 

seguindo-se armazenamento do DNA eluído em 20 μL de Low TE em 

freezer a -30°. 

 

5.13 PCR real time (qPCR) e quantificação das amostras  

Para a realização do qPCR r, foi utilizado o kit Ion Library Quantitation 

Kit (Life Technologies cat 4468802). Cada uma das 62 amostras foi diluída 

em três concentrações diferentes para avaliar em qual delas haveria melhor 

desempenho. Foram realizadas quatro placas de PCR real time, com 96 
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poços cada uma, e a quase totalidade das amostras ficou com a curva ideal 

com a concentração 1:200, algumas poucas na concentração 1:2000 e 

nenhuma na concentração 1:20. A curva de controle para a comparação foi 

feita a partir de amostras de E. Coli, conforme instruções do kit. 

Um master mix com 10 μL de Ion Library qPCR Mix, 1μL de Ion 

Library TaqMan Quantitation Assay e Nuclease Free Water 15 mL foi 

preparado. Para cada reação, foram acrescidos 15 μL do Mix em cada poço 

da placa e adicionados 5 μL de amostra além de 5 μL de controles para a 

curva-padrão. As placas foram seladas e centrifugadas. O equipamento Real 

Time foi programado conforme as seguintes especificações: Fase de 

incubação 50° 2 minutos, fase de ativação da polimerase a 95° 20 seg, a 

seguir 40 ciclos a 95° 1 seg e 600 20 seg; Incubação a 95° 20 seg e 40 ciclos 

95° 3 seg e 60° 30 seg. Após 4 horas, os resultados já estavam disponíveis 

para análise.  

Depois dessa análise e seguindo as devidas quantificações, foi 

realizado um novo cálculo para equimolaridade de todas as amostras e 

formação de novo pool, em tubo único, para a etapa seguinte.  

Seguindo protocolo de controle de qualidade, a análise desse 

primeiro pool de amostras evidenciou policlonalidade em grande escala.  

Assim, foi realizada nova etapa de purificação de todas as amostras, 

com 100 μL de AMPure e etanol 70%, de forma semelhante à já descrita 

para a primeira fase de construção da biblioteca e ligação dos adaptadores, 
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seguindo-se nova quantificação pelo método Qubit 2.0 fluorometer (Life 

Technologies). 

 

5.14 PCR de emulsão (Etapa One Touch) 

Novo pool de amostras foi realizado, após a diluição com Nuclease-

Free Water para equimolaridade de cada uma. 

Em seguida, todas as amostras a 100 pM formaram o pool equimolar 

com o mesmo volume. Em 6,5 μL do pool de biblioteca com adaptadores, 

foram acrescidos 18,5 μL de Nuclease-Free Water e em seguida 25 μL 

deste pool foi utilizado para preparar a solução do template com o Ion PGM 

Hi-Q Template Kit (Life Technologies- cat A27739). À solução do pool foi 

acrescido o Ion PGM Hi-Q Reagent MIX e os demais reagentes, conforme 

descrito em protocolo. Ao preparo é também acrescido Ion One Touch 

Reaction Oil para seguir à etapa de corrida no equipamento Ion One Touch 

2 Instrument. 

 

5.15 Sequenciamento PGM no Ion Torrent 

A última etapa do processo de sequenciamento utilizou o Ion PGM Hi-

Q Sequencing Kit (Life Technologies - cat A25592) que diz respeito à 

colocação do pool de amostras em chip de 316 e acoplamento ao 

equipamento Ion Torrent (Sequenciamento de última geração). Após um 

período de, aproximadamente, 6 horas, as sequências para leituras ficaram 

disponíveis para análise (Figura 6). 
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Figura 6 -  Imagem referente à corrida de sequenciamento no equipamento 
Ion Torrent 

 

 

O sequenciamento realizado no Ion Torrent com chip 316 gerou 183 

Mpb, evidenciou 25% de carregamento no chip e uma cobertura para 

867.812 reads, 19% de policlonalidade, 1% de dímero de adaptadores e 

11% de amostras de baixa qualidade e totalizou 66% dos reads para leitura. 

O DNA das amostras foi 99% alinhado com o genoma humano. 

Para encontrar as coordenadas dos amplicons, foi utilizado o program 

MACS2 e para fazer a chamada dos SNPs foi usado o Torrent Suit Variant 

(TSVC) versão 5.0.4. A matrix  com todas as variantes foi montada por meio 



Métodos 
  
 

43

do programa Ion Reporter e determinou: o cromossomo relacionado, o gene, 

a identificação do SNP, a referência de aminoácido, a referência para 

alteração e a possibilidade de outro alelo referência, o índice de qualidade e 

a posição. 

Dos quatro SNPs alvos da análise, obteve-se ainda leitura de mais 

nove regiões vizinhas a estes, nos cromossomos 2 e 17, evidenciando 

alguns SNPs ainda não descritos em regiões intrônicas e exônicas, de 

significado ainda indeterminado e outra no cromossomo 3, no gen descrito 

como KLF15, descrito apenas no GeneBank (www.ncbi.nlm.nih.gov/genbank/) 

como deleção no cromossomo 3 humano.  
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Tabela 3 -  SNPs lidos após o sequenciamento pelo Ion Torrent e suas 
respectivas características: cromossomo, gene associado, 
identificação, alelo selvagem, alelo mutante e posição no gene 

 

 

 

Cromossomo Gene Identificação do SNP 
Alelo  

Selvagem 
Alelo  

Mutante 
Posição  
no gene 

2 COL4A3 indeterminado C A 228102550 

2 COL4A3 rs148393022 C T 228102680 

2 COL4A3 indeterminado A AC 228102721 

2 COL4A3 rs13424243 G C 228102723 

2 COL4A3 rs1882435 C A 228102752 

2 COL4A3 indeterminado T G 228102836 

3 KLF15 rs199663581 A AC,ACC 126065560 

17 COL1A1 indeterminado G C,GAT 48269245 

17 COL1A1 rs2857396 G A 48269302 

17 COL1A1 rs2586490 C T 48269426 

17 COL1A1 rs117746137 C G 48269428 

17 TIMP2 rs2277698 C T 76867017 

19 TGF-B rs1800468 C T 41860587 
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6 RESULTADOS 

 

 

Uma análise descritiva foi inicialmente realizada, sendo apresentadas 

as medidas-resumo como, mínimo, médio, mediana, máximo e desvio 

padrão para as variáveis quantitativas. Já para as variáveis qualitativas 

foram apresentadas as frequências absoluta e relativa.  

Para avaliar se as proporções de dois ou mais grupos são iguais ou 

diferentes, bem como avaliar se há independência entre duas variáveis foi 

aplicado o teste de exato de Fisher. Além disso, para as variáveis 

quantitativas, a fim de comparar dois ou mais grupos independentes, 

aplicamos o teste de Kruskal-Wallis e Mann-Whitney, respectivamente, uma 

vez que a suposição de normalidade foi violada. Em todos os cenários foi 

adotado um nível de 5% de significância. As análises foram realizadas por 

meio do software SPSS versão 23. 

Das 62 amostras sequenciadas, 57 amostras tiveram leituras 

satisfatórias, sendo 28 casos e 29 controles. Em cinco amostras, a 

quantidade de "reads" não foi insuficiente para a análise. Nas 57 amostras, 

ainda houve algumas leituras indeterminadas para alguns SNPs. Assim, os 

pontos indeterminados foram também excluídos da análise. 
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As características sociodemográficas das populações de casos e 

controles estão dispostas nos dados das Tabelas 4 e 5 a seguir, em relação 

à idade, número de abortos, abortos tardios, prematuros e distribuição por 

cor autodeclarada. 

 

Tabela 4 -  Análise descritiva das características da idade materna e 
antecedente obstétrico das pacientes dos grupos caso e 
controle. (HCFMUSP 2013 - 2016) 

 

Variável Grupo N Mínimo Média Mediana Máximo
Desvio 
Padrão 

valor p

IDADE 

Caso 28 23 30,000 28,50 43 5,150 

<0,0001Controle 31 27 41,645 41,00 70 10,416 

Total 59 23 36,119 33,00 70 10,142 

ABORTOS 

Caso 28 0 2,250 2,00 6 1,404 

<0,0001Controle 31 0 0,129 0,00 1 0,341 

Total 59 0 1,136 0,00 6 1,456 

ABORTOS 
TARDIOS 

Caso 28 0 1,321 1,00 4 1,020 

<0,0001Controle 31 0 0,000 0,00 0 0,000 

Total 59 0 0,627 0,00 4 0,963 

PREMATUROS 

Caso 28 0 0,460 0,00 2 0,637 

<0,0001Controle 31 0 0,000 0,00 0 0,000 

Total 59 0 0,220 0,00 2 0,494 

Nota: * Teste de Mann-Whitney 

 



Resultados 
  
 

48

A distribuição por cor evidencia uma distribuição igual da cor branca 

nos dois grupos e um predomínio da cor não branca, tanto no grupo de 

casos, como também no grupo de controles, em conformidade com a 

miscigenação característica da população brasileira. 

 

Tabela 5 -  Análise descritiva da cor da pele das pacientes dos grupos caso 
e controle (HCFMUSP 2013 - 2016) 

 

  
GRUPO 

Total valor p 
Caso Controle 

COR 

B 
Contagem 10 11 21 

0,938 

% em GRUPO 35,7% 35,5% 35,6% 

N 
Contagem 5 4 9 

% em GRUPO 17,9% 12,9% 15,3% 

P 
Contagem 13 16 29 

% em GRUPO 46,4% 51,6% 49,2% 

Total 
Contagem 28 31 59 

% em GRUPO 100,0% 100,0% 100,0% 

Nota: B- cor autodeclarada branca; N- cor autodeclarada negra; P- cor autodeclarada parda; *Teste 
exato de Fisher 
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6.1 Comparação dos grupos Caso e Controle em relação aos SNPs 

 

A análise da independência entre os grupos casos e controle e os 

SNPs estudados foi realizada pelo teste exato de Fisher, sendo descrita nos 

dados das Tabelas 6 a 9.  

Para o SNP rs25866490, do gene COL1A1, a frequência de 

heterozigotos  no grupo controle foi de 63% e no grupo casos foi de 25,9%. 

A frequência de homozigotos T/T no grupo casos (19 amostras) foi 70,4% e 

no grupo controle (9 amostras) foi 33,3%. O p valor para este achado foi 

0,03. 

 

Tabela 6 -  Teste de independência entre os grupos caso e controle para o 
SNP COL1A1 (HCFMUSP 2013 - 2016) 

 

  
GRUPO 

Total valor p 
Caso Controle 

COL1A1 

Normal 
Contagem 1 1 2 

0,03 

% em GRUPO 3,7% 3,7% 3,7% 

Heterozigoto 
Contagem 7 17 24 

% em GRUPO 25,9% 63,0% 44,4% 

Homozigoto 
Contagem 19 9 28 

% em GRUPO 70,4% 33,3% 51,9% 

Total 
Contagem 27 27 54 

% em GRUPO 100,0% 100,0% 100,0% 

Nota: *Teste exato de Fisher 
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Para o SNP rs18822435 do gene COL4A3, a forma heterozigota no 

grupo controle representou 53,6% e no grupo casos, 25%. A forma 

homozigota A/A foi maior no grupo casos (4 amostras), totalizando 16,7%, 

em comparação com o grupo controle (1 amostra), cuja frequência foi 3,6%. 

Estas diferenças não se mostraram, entretanto, estatisticamente 

significativas. 

 

Tabela 7 -  Teste de independência entre os grupos caso e controle para o 
SNP COL4A3 (HCFMUSP 2013 - 2016) 

 

  
GRUPO 

Total valor p 
Caso Controle 

COL4A3 

Normal 
Contagem 14 12 26 

0,067 

% em GRUPO 58,3% 42,9% 50,0% 

Heterozigoto 
Contagem 6 15 21 

% em GRUPO 25,0% 53,6% 40,4% 

Homozigoto 
Contagem 4 1 5 

% em GRUPO 16,7% 3,6% 9,6% 

Total 
Contagem 24 28 52 

% em GRUPO 100,0% 100,0% 100,0% 

*Teste exato de Fisher 
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Para o SNP rs2277698 do gene TIMP2, as formas heterozigotas 

representaram 16% dos casos e 22,6% dos controles. A frequência de 

homozigotos T/T foi mais numerosa no grupo casos (2 amostras) 

representando 8% do total, do que no grupo controles, onde esse 

quantitativo foi 0. No entanto, o resultado estatisticamente significativo não 

foi obtido. 

 

Tabela 8 -  Teste de independência entre os grupos caso e controle para o 
SNP TIMP2 (HCFMUSP 2013 - 2016) 

 

  
GRUPO 

Total valor p 
Caso Controle 

TIMP2 

Normal 
Contagem 19 20 39 

0,253 

% em GRUPO 76,0% 71,4% 73,6% 

Heterozigoto 
Contagem 4 8 12 

% em GRUPO 16,0% 28,6% 22,6% 

Homozigoto 
Contagem 2 0 2 

% em GRUPO 8,0% 0,0% 3,8% 

Total 
Contagem 25 28 53 

% em GRUPO 100,0% 100,0% 100,0% 

*Teste exato de Fisher 
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Para o SNP rs18004668 do gene TGFB, a frequência da forma 

selvagem foi de 89,3% no grupo casos (25 amostras) e 93,15 (27 amostras) 

no grupo controle. Os heterozigotos totalizaram 10,7% dos casos (3 

amostras) e 6,9% dos controles (2 amostras). Nenhuma amostra homozigota 

foi identificada. 

Não houve diferença estatisticamente significativa entre normal e 

heterozigoto, comparando os grupos caso e controle.  

 

Tabela 9 -  Teste de independência entre os grupos caso e controle para o 
SNP TGF-B (HCFMUSP 2013 - 2016) 

 

  
GRUPO 

Total valor p 
Caso Controle 

TGF-B 

Normal 
Contagem 25 27 52 

0,67 

% em GRUPO 89,3% 93,1% 91,2% 

Heterozigoto 
Contagem 3 2 5 

% em GRUPO 10,7% 6,9% 8,8% 

Total 
Contagem 28 29 57 

% em GRUPO 100,0% 100,0% 100,0% 

*Teste exato de Fisher 
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6.2 Comparação do antecedente obstétrico das gestantes do grupo 

caso e os SNPs 

A relação entre os SNPs encontrados e o grupo casos, quanto ao 

número de abortos, abortos tardios e prematuros, foi avaliada pelo teste 

exato de Fisher. 

O SNP rs18822435 do gene do COL4A3 apresentou uma frequência 

de 85% das formas heterozigotas e 71% da forma selvagem associadas ao 

histórico de 0-2 episódios de abortamento, em geral, e 75% das formas 

homozigotas associadas ao histórico de >2 episódios de abortamento. O  

p valor para esse achado foi de 0,020, demonstrando haver associação 

entre os grupos estudados, conforme os dados da Tabela 10. 

 
Tabela 10 -  Comparação e teste de independência entre o SNP COL4A3 e 

o antecedente obstétrico de abortamento nas pacientes do 
grupo caso (HCFMUSP 2013 - 2016) 

 

  
COL4A3 

Total 
valor 

p 
Normal Heterozigoto Homozigoto 

ABORTOS 

0-2 

Contagem 10a 5 a 1 a 16 

0.020 

% em 
COL4A3 

71,4% 83,3% 25,0% 66,7% 

>2 

Contagem 4 a 1 a 3 a 8 

% em 
COL4A3 

28,6% 16,7% 75,0% 33,3% 

Total 

Contagem 14 6 4 24 

% em 
COL4A3 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Nota: *Teste exato de Fisher; cada letra do subscrito indica um subconjunto de COL4A3 categorias 
cujas proporções da coluna não diferem significativamente umas das outras no nível de 0,05, ou seja, 
letras iguais indicam que não há diferença entre as colunas. 
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Para o antecedente obstétrico de abortamento tardio, os dados da 

Tabela 11 mostram associação entre o número de abortamentos tardios e o 

SNP COL4A3, além de diferença entre as proporções de homozigoto e 

heterozigoto entre os grupos de número de abortamentos tardios. Observa-

se uma maior frequência de homozigotos entre as mulheres com mais de 

um episódio de abortamento tardio e de heterozigotos no grupo de mulheres 

com um ou nenhum abortamento tardio. 

 

Tabela 11 -  Teste de independência entre o SNP COL4A3 e o antecedente 
obstétrico de abortamento tardio (HCFMUSP 2013 - 2016) 

 

  
COL4A3 

Total 
valor 

p 
Normal Heterozigoto Homozigoto 

ABORTO  
TARDIO 

0-1 
Contagem 7a,b 6 b 1 a 14 

0,001

% em COL4A3 50,0% 100,0% 25,0% 58,3% 

>1 
Contagem 7 a,b 0 b 3 a 10 

% em COL4A3 50,0% 0,0% 75,0% 41,7% 

Total 
Contagem 14 6 4 24 

% em COL4A3 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

*Teste exato de Fisher; cada letra do subscrito indica um subconjunto de COL4A3 categorias cujas 
proporções da coluna não diferem significativamente umas das outras no nível de 0,05, ou seja, letras 
iguais indicam que não há diferença entre as colunas. 
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O histórico de prematuridade não apresentou associação em relação 

ao SNP COL4A3, conforme os dados da Tabela 12. 

 

Tabela 12 -  Teste de independência entre o SNP COL4A3 e o antecedente 
obstétrico de parto prematuro (HCFMUSP 2013 - 2016) 

 

  
COL4A3 

Total 
valor 

p 
Normal Heterozigoto Homozigoto 

PREMATUROS 

0-1 

Contagem 13a 6a 3a 22 

0,185

% em 
COL4A3 

92,9% 100,0% 75,0% 91,7% 

>1 

Contagem 1a 0a 1a 2 

% em 
COL4A3 

7,1% 0,0% 25,0% 8,3% 

Total 

Contagem 14 6 4 24 

% em 
COL4A3 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

*Teste exato de Fisher; cada letra do subscrito indica um subconjunto de COL4A3 categorias cujas 
proporções da coluna não diferem significativamente umas das outras no nível de 0,05, ou seja, letras 
iguais indicam que não há diferença entre as colunas. 
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Para o SNP rs25866490 do COL1A1, a frequência de abortos totais 

evidenciou 85,7% dos heterozigotos  e 57,9% dos homozigotos associados 

para o episódio de 0-2 e 14,3% de heterozigoto e 42,1% de homozigoto 

associado a >2 episódios. De forma semelhante para os abortos tardios, 

71,4% dos heterozigotos para 0-2 e 52,6% dos homozigotos e 28,6% dos 

heterozigotos e 47,4% dos homozigotos para >2 episódios. Não houve 

associação entre o número de abortamentos e o SNP COL1A1, conforme os 

dados da Tabela 13. 

 

Tabela 13 -  Teste de independência entre o SNP COL1A1 e o antecedente 
obstétrico de abortamento (HCFMUSP 2013 - 2016) 

 

  
COL1A1 

Total 
valor 

p 
Normal Heterozigoto Homozigoto 

ABORTOS 

0-2 
Contagem 1a 6a 11a 18 

0,060 

% em COL1A1 100,0% 85,7% 57,9% 66,7% 

>2 
Contagem 0a 1a 8a 9 

% em COL1A1 0,0% 14,3% 42,1% 33,3% 

Total 
Contagem 1 7 19 27 

% em COL1A1 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

*Teste exato de Fisher cada letra do subscrito indica um subconjunto de COL1A1 categorias cujas 
proporções da coluna não diferem significativamente umas das outras no nível de 0,05, ou seja, letras 
iguais indicam que não há diferença entre as colunas. 
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Os dados da Tabela 14 mostram que não houve associação entre o 

número de abortamentos tardios no antecedente obstétrico e o SNP 

COL1A1 assim como na distribuição dos alelos. 

 

Tabela 14 -  Teste de independência entre o SNP COL1A1 e o antecedente 
obstétrico de abortamento tardio (HCFMUSP 2013 - 2016) 

 

  
COL1A1 

Total 
valor 

p 
Normal Heterozigoto Homozigoto 

ABORTO  
TARDIO 

0-1 
Contagem 1a 5a 10a 16 

0,096

% em COL1A1 100,0% 71,4% 52,6% 59,3% 

>1 
Contagem 0a 2a 9a 11 

% em COL1A1 0,0% 28,6% 47,4% 40,7% 

Total 
Contagem 1 7 19 27 

% em COL1A1 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

*Teste exato de Fisher; cada letra do subscrito indica um subconjunto de COL1A1 categorias cujas 
proporções da coluna não diferem significativamente umas das outras no nível de 0,05, ou seja, letras 
iguais indicam que não há diferença entre as colunas. 
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Para o antecedente obstétrico de prematuridade não houve 

associação estatisticamente significativa para esse achado. 

 

Tabela 15 -  Teste de independência entre o SNP COL1A1 e o antecedente 
obstétrico de prematuridade (HCFMUSP 2013 - 2016) 

 

  
COL1A1 

Total 
valor 

p 
Normal Heterozigoto Homozigoto 

PREMATUROS 

0-1 

Contagem 1a 7a 17a 25 

0,530

% em 
COL1A1 

100,0% 100,0% 89,5% 92,6% 

>1 

Contagem 0a 0a 2a 2 

% em 
COL1A1 

0,0% 0,0% 10,5% 7,4% 

Total 

Contagem 1 7 19 27 

% em 
COL1A1 

100,0% 100,.0% 100,0% 100,0% 

*Teste exato de Fisher; cada letra do subscrito indica um subconjunto de COL1A1 categorias cujas 
proporções da coluna não diferem significativamente umas das outras no nível de 0,05, ou seja, letras 
iguais indicam que não há diferença entre as colunas. 
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Para SNPs rs 2277698 do gen TIMP2, houve associação com o 

antecedente de abortamentos, e não houve associação estatisticamente 

significativa com o histórico de abortos tardios e prematuridade, conforme os 

dados das Tabelas 16 a 18. 

 

Tabela 16 - Teste de independência entre o SNP TIMP2 e o antecedente 
obstétrico de abortamento (HCFMUSP 2013 - 2016) 

 

  
TIMP2 

Total valor p
Normal Heterozigoto Homozigoto 

ABORTO 

0-2 
Contagem 14a 3a 0a 17 

0,023 

% em TIMP2 73,7% 75,0% 0,0% 68,0% 

>2 
Contagem 5a 1a 2a 8 

% em TIMP2 26,3% 25,0% 100,0% 32,0% 

Total 
Contagem 19 4 2 25 

% em TIMP2 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

*Teste exato de Fisher; cada letra do subscrito indica um subconjunto de TIMP2 categorias cujas 
proporções da coluna não diferem significativamente umas das outras no nível de 0,05, ou seja, letras 
iguais indicam que não há diferença entre as colunas. 
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Tabela 17 -  Teste de independência entre o SNP TIMP2 e o antecedente 
obstétrico de abortamento tardio (HCFMUSP 2013 - 2016) 

 

 

TIMP2 

Total 

valor 
p 

Normal Heterozigoto Homozigoto 

ABORTO 
TARDIO 

0-1 
Contagem 12a 3a 0a 15 

0,034

% em TIMP2 63,2% 75,0% 0,0% 60,0% 

>1 
Contagem 7a 1a 2a 10 

% em TIMP2 36,8% 25,0% 100,0% 40,0% 

Total 
Contagem 19 4 2 25 

% em TIMP2 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

*Teste exato de Fisher; cada letra do subscrito indica um subconjunto de TIMP2 categorias cujas 
proporções da coluna não diferem significativamente umas das outras no nível de 0,05, ou seja, letras 
iguais indicam que não há diferença entre as colunas. 

 

 

Tabela 18 -  Teste de independência entre o TIMP2 e o antecedente 
obstétrico de prematuridade (HCFMUSP 2013 - 2016) 

 

  
TIMP2 

Total 
valor 

p 
Normal Heterozigoto Homozigoto 

PREMATUROS 

0-1 

Contagem 18 3 2 23 

0,462

% em 
TIMP2 

94,7% 75,0% 100,0% 92,0% 

>1 

Contagem 1 1 0 2 

% em 
TIMP2 

5,3% 25,0% 0,0% 8,0% 

Total 

Contagem 19 4 2 25 

% em 
TIMP2 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

*Teste exato de Fisher; cada letra do subscrito indica um subconjunto de TIMP2 categorias cujas 
proporções da coluna não diferem significativamente umas das outras no nível de 0,05, ou seja, letras 
iguais indicam que não há diferença entre as colunas. 
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Para o rs18004668 do gene TGFB, os heterozigotos associaram-se a 

66,7% com o antecedente de 0-2 episódios de abortamento e em 33,3% ao 

histórico de >2 episódios. Para o histórico de aborto tardio, essa relação foi 

inversa. Para o histórico de prematuridade, a totalidade dos casos associou-

se a 0-1 episódio e nenhum a >1 episódio. Não houve casos de 

homozigotos, nem associação estatisticamente significativa com esses 

achados e o histórico de abortos totais, abortos tardios e prematuridade 

conforme os dados das Tabelas 19 a 21. 

 

Tabela 19 -  Teste de independência entre o SNP TGF-B e o antecedente 
obstétrico de abortamento (HCFMUSP 2013 - 2016) 

 

  
TGF-B 

Total valor p 
Normal Heterozigoto 

ABORTO 

0-2 
Contagem 16 2 18 

0,999 

% em TGF-B 64,0% 66,7% 64,3% 

>2 
Contagem 9 1 10 

% em TGF-B 36,0% 33,3% 35,7% 

Total 
Contagem 25 3 28 

% em TGF-B 100,0% 100,0% 100,0% 

*Teste exato de Fisher;  
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Tabela 20 - Teste de independência entre o SNP TGF-B e o antecedente 
obstétrico de abortamento tardio (HCFMUSP 2013 - 2016) 

 

  
TGF-B 

Total valor p
Normal Heterozigoto

ABORTO 
TARDIO 

0-1 
Contagem 16 1 17 

0,244 

% em TGF-B 64,0% 33,3% 60,7% 

>1 
Contagem 9 2 11 

% em TGF-B 36,0% 66,7% 39,3% 

Total 
Contagem 25 3 28 

% em TGF-B 100,0% 100,0% 100,0% 

*Teste exato de Fisher 

 

 

Tabela 21 -  Teste de independência entre o SNP TGF-B e o antecedente 
obstétrico de parto prematuro (HCFMUSP 2013 - 2016) 

 

  
TGF-B 

Total valor p
Normal Heterozigoto

PREMATUROS 

0-1 
Contagem 23 3 26 

0,999 

% em TGF-B 92,0% 100,0% 92,9% 

>1 
Contagem 2 0 2 

% em TGF-B 8,0% 0,0% 7,1% 

Total 
Contagem 25 3 28 

% em TGF-B 100,0% 100,0% 100,0% 

*Teste exato de Fisher 
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Em anexo, estão apresentados os novos SNPs que foram 

identificados pelo sequenciamento de nova geração no grupo caso e suas 

respectivas frequências, conforme os dados da Tabela 23 (Anexo B). 
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7 DISCUSSÃO 

 

 

O diagnóstico de incompetência cervical é feito de forma 

eminentemente clínica, e a história clássica necessariamente inclui a 

recorrência de um episódio de perda gestacional ou nascimento em 

prematuridade extrema, o que é  muito desagradável e triste às mulheres 

acometidas. O diagnóstico da insuficiência cervical é notoriamente difícil de 

ser feito e é pautado em fatos retrospectivos (9). Assim, há necessidade da 

vivência desse episódio e, muitas vezes, a recorrência, para que se firme o 

diagnóstico e proponha-se a cerclagem apenas em uma futura gestação. 

Diante desses critérios clínicos da perda gestacional e, muitas vezes, 

pela compreensível dificuldade em obter precisão nos dados do momento da 

perda, é razoável pensar em outros critérios ou marcadores que possam 

auxiliar no diagnóstico e, desta forma, excluir a necessidade de uma 

vivência negativa na história obstétrica de mulheres acometidas pela 

incompetência cervical, além de proporcionar mais adequada assistência e 

melhores resultados com o planejamento terapêutico da cerclagem. 

A prevenção da prematuridade passa pela identificação de mulheres 

com maior risco nessa ocorrência. Entretanto, a prematuridade espontânea 

é descrita em até 70% dos casos sem causa aparente e não há outros 

marcadores genéticos ainda descritos para esse rastreamento. De forma 
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semelhante, quanto à incompetência cervical, em seu primeiro episódio, não 

há propedêutica descrita para evitar o desfecho da perda gestacional. 

Alguns genes candidatos e seus SNPs já foram relatados em estudos 

com relação à prematuridade e incompetência cervical, mas ainda não há 

proposta para desenvolvimento de exame específico ou de genética 

personalizada, já que muitos SNPs variam de acordo com o tipo de 

população estudada e o processo como um todo é descrito, como 

heterogêneo e multifatorial.  

Este estudo poderia ser realizado pela metodologia de "real time 

PCR", como inicialmente proposta no projeto à FAPESP. No entanto, no 

andamento, surgiu a possibilidade de migrar para a técnica de 

sequenciamento de última geração. Na escolha por essa metodologia, 

vislumbramos a possibilidade de, além de estudar os SNPs escolhidos, 

descobrir novos SNPs. Isso foi observado em SNPs localizados nos 

cromossomos 2, 17 e 3, referentes aos genes COL4A3, COL1A1, e ao 

KLF15, sendo alguns inéditos, ainda sem identificação, e sem informação 

disponível na literatura e nos bancos de genética. Tais achados estão, de 

acordo com as vantagens desta metodologia, possibilitando não só a leitura 

das áreas de interesse, mas também das áreas vizinhas que, por vezes, se 

correlacionam funcionalmente. A possibilidade é real de uma estreita ligação 

desses achados aos SNPs alvo da pesquisa. É provável que estejam 

envolvidos nas mesmas funções e que esses novos SNPs também tenham 

relação com a prematuridade e a incompetência cervical, devendo ser alvos 

de investigações futuras. 
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A frequência dos SNPs alvos do estudo, descritos em nossa 

população e relatados na presente dissertação é inédita e nem todas as 

descrições foram de encontro com as descrições prévias já relatadas em 

outras populações (27, 33). 

De acordo com os resultados obtidos, houve ocorrência de SNPs 

para diferentes genes, na forma heterozigota, tanto no grupo de casos como 

no grupo de controles, evidenciando que apenas a presença do SNP não foi 

suficiente para caracterização dos grupos de casos e controles, nem para a 

estratificação de risco para aborto, aborto tardio ou prematuridade. 

No presente estudo, encontramos evidência de associação entre o 

SNP COL1A1 e a incompetência cervical. Por outro lado, a caracterização 

do SNP como homozigoto relacionou positivamente as formas homozigotas 

do COL1A1 ao grupo de casos, com nível de significância estatística. Esse 

achado também foi observado por Warren et al. em 2009, em estudo 

realizado com pacientes com incompetência cervical (27). 

Os SNPs avaliados nos genes candidatos COL4A3 e TIMP2 em sua 

forma homozigota apresentaram-se em números totais mais relacionados 

aos casos do que aos controles. A ocorrência de achados não significativos 

estatisticamente pode ser justificada pelo tamanho da amostra analisada ou 

pela discrepância em função do número de casos omissos na leitura. 

Os achados em relação ao TGF-B evidenciaram uma maior 

frequência das formas selvagens, tanto no grupo casos como no grupo 

controles em desencontro com os relatos descritos na literatura e podem ser 
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justificados pelas diferenças populacionais e a frequência diferente dos 

SNPs na população estudada (14, 49). Tais achados podem identificar na 

incompetência cervical na população alvo do estudo uma maior relação com 

as alterações estruturais do colo uterino, provavelmente, provocadas pelas 

anormalidades do colágeno do que para as decorrentes da produção de 

TGF-B, que se relacionam mais ao processo inflamatório com a produção de 

interleucinas. 

O estabelecimento das formas homozigotas T/T do SNP COL1A1 na 

população de pacientes com antecedente de incompetência caracterizou no 

presente estudo um marcador genético de interesse para o desenvolvimento 

de teste propedêutico, que auxilie no diagnóstico de incompetência cervical. 

Não foi possível o estabelecimento de relação dos SNPs com a idade 

gestacional do parto, pois todas as pacientes incluídas no estudo realizaram 

a cerclagem programada na última gestação em função do histórico de 

incompetência, impossibilitando a avaliação desta variável no presente 

estudo. No entanto, com um número maior de casos onde seja possível 

obter-se uma quantidade de nascidos prematuros mesmo quando realizada 

a cerclagem, poderá ser estudada a relação entre os SNPs e o desfecho da 

gestação no futuro (50). 

Dessa forma, a associação foi feita em função do histórico das perdas 

gestacionais, com número de abortos, número de abortos tardios e 

prematuros, no grupo de pacientes com incompetência cervical. 
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Para o COL4A3, observamos uma associação positiva com o 

histórico de abortos totais e abortos tardios, provavelmente, relacionado às 

formas homozigotas. O TIMP 2 também se associou com o antecedente de 

abortamento tardio. Para os demais SNPs, mesmo aos achados que não 

foram estatisticamente significativos, observamos, nitidamente em relação 

ao histórico, maior número de casos homozigotos grupos com maior número 

de episódios. 
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8 CONCLUSÃO 

 

 

1.  Houve associação entre o SNP rs25866490 do gene COL1A1 e o 

antecedente de incompetência cervical; 

2.  Houve maior número de casos homozigotos do SNP rs25866490 

do gene COL1A1 no grupo com antecedente de incompetência 

cervical do que no grupo de gestações a termo; 

3.  Os SNPs rs18822435 do gene COL4A3 e rs 2277698 do gene 

TIMP2 associaram-se aos antecedentes obstétricos de 

abortamento e abortamento tardio no grupo com antecedente de 

incompetência cervical e houve maior incidência de homozigotos 

do SNPs rs18822435 do gene COL4A3 no grupo com antecedente 

de um ou mais abortamentos tardios; e  

4.  As formas homozigotas do SNP rs18822435 do gene COL4A3 e rs 

2277698 do gene TIMP2 podem estar associadas à incompetência 

cervical, mas, para estes SNPs há necessidade de um maior 

número de casos para conclusão. 
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ANEXO A - Tabela 22 - Concentração de DNA e relação 260/280 obtidas por 
medida espectofotométrica pelo Thermo Nanodrop 2000, das 
amostras de sangue total das pacientes com incompetência cervical 
e grupo controle 

 

continua 

AMOSTRA ng/uL 260/280 260/230  AMOSTRA ng/uL 260/280 260/230 

B10 504,6 1,87 2,16  A1 905,7 1,85 2,21 

B12 1273,6 1,87 2,22  B1 1095,7 1,87 2,31 

B16 673,6 1,83 2,09  C1 500 1,88 2,19 

B18 510,7 1,86 2,12  D1 371,4 1,86 2,16 

B20 597,8 1,84 2,08  A2 1090,5 1,88 2,24 

B25 509,1 1,86 2,17  B2 2211,9 1,88 2,25 

B26 423,9 1,87 2,15  C2 1791,8 1,91 2,31 

B27 995,3 1,88 2,27  D2 450,7 1,87 2,26 

B28 1220,6 1,88 2,25  A3 1053,4 1,87 2,24 

B29 1007,4 1,86 2,25  B3 1195,7 1,86 2,22 

B30 1082,9 1,87 2,25  C3 831,1 1,85 1,97 

B31 860,5 1,87 2,25  D3 399 1,87 2,13 

C10 1600,6 1,87 2,21  A4 1051,5 1,88 2,22 

C12 1987,8 1,89 2,25  B4 1190,8 1,88 2,18 

C16 1454,8 1,88 2,31  C4 1606 1,9 2,32 

C18 1447,4 1,88 2,27  D4 1003,3 1,88 2,31 

C20 1468,8 1,88 2,27  A5 1120,3 1,86 2,25 

C25 1594,9 1,88 2,28  B5 1532,4 1,87 2,61 

C26 1261,8 1,88 2,29  C5 2680 1,9 2,27 

C27 1561,3 1,89 2,27  D5 474,7 1,88 2,17 

C28 1554,3 1,89 2,28  A6 1115,5 1,86 1,94 

C29 1353,8 1,89 2,27  B6 500,2 1,86 1,91 

C30 1329,1 1,88 2,28  C6 1614,3 1,88 2,28 

C31 1432,2 1,89 2,29  D6 444,4 1,88 2,2 

B45 867,8 1,81 2,09  A7 1049,4 1,89 2,22 

D12 717,7 1,85 1,92  B7 508,2 1,85 1,77 

D16 780,4 1,85 2,19  C7 1632,6 1,9 2,27 

D18 477,8 1,88 2,11  D7 508,7 1,87 2,02 

D20 828,5 1,83 2,15  A8 1064,2 1,88 2,23 

D25 358,4 1,88 2,12  B8 508,5 1,87 2,26 

D26 1447,1 1,9 2,29  C8 1488,8 1,91 2,31 

D27 1426,2 1,9 2,31  D8 1135 1,91 2,33 

D28 1012,5 1,89 2,33  A9 539,8 1,88 2,17 

D29 1169,3 1,88 2,3  B9 500,9 1,86 2,18 

D30 1258 1,91 2,34  C9 550,9 1,85 1,57 

D31 1063,6 1,9 2,33  D9 442,6 1,89 2,19 

B32 1381,8 1,87 2,27  A45 566,3 1,87 1,97 
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Tabela 22 -  Concentração de DNA e relação 260/280 obtidas por medida 
espectofotométrica pelo Thermo Nanodrop 2000, das amostras de 
sangue total das pacientes com incompetência cervical e grupo 
controle (continuação) 

 

C41 1567,1 1,89 2,28  B60 1420,5 1,83 2,13 

C42 1324,3 1,89 2,3  C60 843,4 1,89 2,31 

C43 1578,2 1,89 2,26  D60 486,1 1,88 2,08 

B23 1097,7 1,88 2,32  A61 510 1,88 2,04 

D33 1154,2 1,89 2,32  B61 662,5 1,83 1,89 

D34 501,3 1,87 2,08  C61 877,7 1,9 2,25 

D35 1101,4 1,89 2,33  D61 503,2 1,83 1,37 

D36 1180 1,89 2,28  A63 392,6 1,89 2,18 

D37 1089,4 1,9 2,29  B63 633,7 1,83 1,66 

D38 932,2 1,92 2,3  C63 801,4 1,85 2,11 

D39 1211,9 1,89 2,32  D63 506,9 1,88 2,11 

D40 1068,3 1,88 2,28  A65 399,3 1,88 1,69 

D41 977,7 1,88 2,27  B65 779,8 1,8 1,9 

D42 926,1 1,9 2,3  C65 965,4 1,89 2,1 

D43 941,5 1,9 2,34  D65 596,6 1,86 2,07 

continua 

 
 

AMOSTRA ng/uL 260/280 260/230  AMOSTRA ng/uL 260/280 260/230 

B33 629,5 1,86 2,19  B45 482,4 1,86 1,99 

B34 546,7 1,86 2,1  C45 1459,2 1,92 2,31 

B35 1320,7 1,88 2,28  D10 671,9 1,84 1,85 

B36 1192,2 1,88 2,26  A46 589,6 1,86 1,98 

B37 400,1 1,87 2,17  B46 1212,5 1,89 2,18 

B38 481,8 1,87 2,1  C46 1556,7 1,9 2,22 

B39 609 1,85 2,02  D46 1160,2 1,9 2,22 

B40 1202,3 1,87 2,28  A47 629,7 1,87 2,14 

B41 1217,2 1,87 2,23  B47 1188,3 1,89 2,33 

B42 572,6 1,85 2,13  C47 1233,8 1,91 2,29 

B43 1328 1,87 2,23  D47 1013,8 1,91 2,31 

C32 1927 1,89 2,28  A53 1514,6 1,89 2,17 

C33 1599,7 1,69 2,27  B53 1073,9 1,89 2,28 

C34 1512,2 1,89 2,24  C53 972,4 1,91 2,32 

C35 1173,3 1,88 2,3  D53 420,7 1,87 2,11 

C36 1709,6 1,89 2,28  A57 1444,3 1,88 2,23 

C37 1438 1,89 2,27  B57 1029,2 1,82 2,18 

C38 1486,4 1,89 2,26  C57 964,6 1,9 2,3 

C39 1487,4 1,89 2,26  D57 570 1,87 2,18 

C40 1621 1,88 2,29  A60 1525,2 1,9 2,25 
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Tabela 22 -  Concentração de DNA e relação 260/280 obtidas por medida 
espectofotométrica pelo Thermo Nanodrop 2000, das amostras de 
sangue total das pacientes com incompetência cervical e grupo 
controle (continuação) 

 

B67 697,6 1,84 2,02  C24 1397,6 1,9 2,3 

B68 680,5 1,83 2,08  D24 1057 1,9 2,34 

B75 929,5 1,82 1,47  A13 1016,8 1,88 2,25 

B76 1235,9 1,81 2,16  B13 489,6 1,86 2,15 

B78 1029,9 1,8 2,14  C13 518,8 1,89 1,99 

B83 1169 1,81 2,16  D13 390,9 1,87 2,04 

B84 1125,9 1,81 2,19  A11 1094,3 1,89 2,26 

B85 1138,5 1,82 2,17  B11 511,9 1,85 1,86 

B86 1158,2 1,81 2,18  C11 1591,8 1,9 2,32 

B87 1035,8 1,82 2,14  D11 340,4 1,88 2,11 

continua 

 
 

AMOSTRA ng/uL 260/280 260/230  AMOSTRA ng/uL 260/280 260/230 

B44 1058,9 1,89 2,24  A14 1086,6 1,88 2,22 

B48 725 1,82 2,03  B14 502,7 1,86 2,1 

B49 1037,2 1,88 2,24  C14 1527,3 1,91 2,33 

B50 655,2 1,84 2,09  D14 945,7 1,89 2,34 

B51 1121,3 1,8 2,09  A17 1166 1,9 2,19 

B52 990,9 1,8 2,2  B17 1336 1,91 2,25 

B54 1131,8 1,81 2,18  C17 1506,6 1,91 2,29 

B55 1069,2 1,8 2,17  D17 912,4 1,91 2,32 

B56 1142,4 1,81 2,21  A19 1057 1,89 2,23 

B58 1193,8 1,81 2,18  B19 1161,5 1,91 2,26 

B59 808,1 1,76 2,06  C19 1341,4 1,91 2,29 

B62 687,2 1,83 1,97  D19 1021,1 1,91 2,35 

C44 1708,1 1,9 2,3  A21 1052,6 1,9 2,24 

C48 1550,2 1,9 2,29  B21 1092,5 1,9 2,31 

C49 1459 1,89 2,26  C21 1510,5 1,91 2,33 

C50 1389,5 1,9 2,3  D21 1030,4 1,92 2,36 

C51 522,2 1,88 2,05  A22 1043,2 1,84 1,9 

C52 1105,5 1,9 2,24  B22 485,1 1,85 2,02 

C54 1175 1,89 2,25  C22 1677,5 1,91 2,3 

C55 1021,2 1,9 2,24  D22 969,5 1,9 2,35 

C56 962,3 1,9 2,27  A23 1019,3 1,9 2,25 

C58 1063,2 1,9 2,29  B23 1196,3 1,89 2,21 

C59 911,3 1,89 2,24  C23 1493,9 1,91 2,33 

C62 1036,6 1,89 2,29  D23 1125 1,91 2,36 

B64 1030,6 1,29 2,29  A24 998,9 1,89 2,25 

B66 696,2 1,83 2,03  B24 1148,8 1,89 2,37 
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Tabela 22 -  Concentração de DNA e relação 260/280 obtidas por medida 
espectofotométrica pelo Thermo Nanodrop 2000, das amostras de 
sangue total das pacientes com incompetência cervical e grupo 
controle (conclusão) 

 
 

AMOSTRA ng/uL 260/280 260/230  AMOSTRA ng/uL 260/280 260/230 

C64 1137,1 1,9 2,28  A73 1215,8 1,83 1,79 

C66 920,3 1,89 2,19  B73 899,5 1,91 2,31 

C67 1019,7 1,88 2,16  C73 932,1 1,89 2,3 

C68 1011,3 1,89 2,25  D73 827,4 1,89 2,22 

C75 1134,2 1,88 2,24      

C76 885 1,88 2,24      

C78 1141,8 1,89 2,24      

C83 1084,3 1,89 2,23      

C84 999,3 1,89 2,25      

C85 1131,3 1,89 2,3      

C86 1168,8 1,89 2,2      

C87 1033,6 1,91 2,29      

D64 611 1,86 2,06      

D66 668,6 1,85 2      

D67 1387,7 1,88 2,13      

D68 1348,3 1,88 2,22      

D75 1390,6 1,88 2,26      

D76 1404,5 1,8 2,19      

D78 1370,9 1,87 2,18      

D83 1379,7 1,86 2,14      

D84 1515,5 1,88 2,2      

D85 1411,6 1,88 2,22      

D86 1212,9 1,88 2,17      

D87 1308,3 1,88 2,24      

B90 1309,1 1,83 2,17      

C90 1225,1 1,85 2,22      

C91 1257,3 1,88 2,11      

D90 1350,7 1,87 2,24      

D91 1344,4 1,88 2,23      

R60 1136,3 1,87 2,2      

R53 1137,8 1,86 2,13      

R57 1140,6 1,87 2,21      
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ANEXO B -  Tabela 23 - Taxa Frequência dos novos SNPs descritos no 
grupo de casos. SNPnovo1-COL4A3; SNPnovo2-COL4A3; 
SNPnovo3-COL4A3; SNPnovo4-COL1A1 

 

SNPNOVO1 Frequência Porcentagem 
Porcentagem 

válida 
Porcentagem 

cumulativa 

0 24 85,7 96,0 96,0 

1 1 3,6 4,0 100,0 

Total 25 89,2 100   

Omisso 3 10,7     

Total 28 100,0     

	

SNPNOVO2 Frequência Porcentagem 
Porcentagem 

válida 
Porcentagem 

cumulativa 

0 10 35,7 40,0 40,0 

1 9 32,1 36,0 76,0 

2 5 17,9 20,0 96,0 

3 1 3,6 4,0 100,0 

Total 25 89,3 100,0   

Omisso 3 10,7     

Total 28 100,0     

	

SNPNOVO3 Frequência Porcentagem 
Porcentagem 

válida 
Porcentagem 

cumulativa 

0 8 28,6 33,3 33,3 

1 16 57,1 66,7 100,0 

Total 24 85,7 100,0   

Omisso 4 14,3     

Total 28 100,0     

	

SNPNOVO4 Frequência Porcentagem 
Porcentagem 

válida 
Porcentagem 

cumulativa 

1 3 10,7 11,1 11,1 

2 24 85,7 88,9 100,0 

Total 27 96,4 100,0   

Omisso 1 3,6     

Total 28 100,0     
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Apêndice 2 - Termo de consentimento Livre e Esclarecido -controles 
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