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39

O TRATAMENTO CIRÚRGICO DE ENDOMETRIOMA TEM IMPACTO POSITIVO NO RESULTADO DA REPRODUÇÃO ASSISTIDA?
VANESSA DEVENS TRINDADE, MARTA RIBEIRO HENTSCHKE, ALVARO PETRACCO, MARIANGELA BADALOTTI, JOÃO DA ROSA MICHELON

40

O VOLUME DO DILUIDOR PODE INFLUENCIAR NA VIABILIDADE DE AMOSTRAS SEMINAIS CRIOPRESERVADAS?
ANDRESSA MOREIRA GIUSTI, DIEGO LUTZ SIMÃO, YASMIN BEATRISSE KLEIN PATEL, VERA LUCIA LANGARO AMARAL, DAVID TIL

40

PACIENTES COM CRIPTOZOOSPERMIA: ESPERMATOZOIDE EJACULADO OU TESTICULAR?
LEONARDO SELIGRA LOPES, JORGE VINÍCIUS SILVEIRA MENDES, CAMILA NOGUEIRA, MAIRA CRISTINA SILVA

41

PERFIL DIFERENCIAL DE MICRORNAS EM ENDOMÉTRIO EUTÓPICO DE MULHERES INFÉRTEIS COM ENDOMETRIOSE E CONTROLES
DURANTE A JANELA DE IMPLANTAÇÃO
MICHELE G. DA BROI, JESSICA R. PLAÇA, KAMILA C. PERONNI, RUI A. FERRIANI, PAULA ANDREA DE ALBUQUERQUE SALLES NAVARRO

41

EXPRESSÃO DO GENE CXCL12 EM CÉLULAS DO CUMULUS DE MULHERES INFÉRTEIS COM E SEM ENDOMETRIOSE MÍNIMA E LEVE
SUBMETIDAS À ESTIMULAÇÃO OVARIANA CONTROLADA PARA REALIZAÇÃO DE ICSI
LARISSA O. KOOPMAN, CAROLINE M. DA LUZ, JULIANA MEOLA, MICHELE G. DA BROI, PAULA A. DE ALBUQUERQUE SALLES NAVARRO

42

CRIOPRESERVAÇÃO SOCIAL EM ACADÊMICAS DE MEDICINA
CÁSSIA CANÇADO AVELAR, CAROLINE CANÇADO AVELAR, CINTIA FONSECA DE ASSIS SANTANA, JOÃO PEDRO JUNQUEIRA CAETANO

42

MAGNETIC ACTIVATED CELL SORTING (MACS) ANTES OU APÓS O GRADIENTE DE DENSIDADE (GD) PARA CRIOPRESERVAÇÃO
SEMINAL
THALITA S. BERTELI, MICHELE G. DA BROI, WELLINGTON P. MARTINS, RUI A. FERRIANI, PAULA A. DE ALBUQUERQUE SALLES NAVARRO

43

AVALIAÇÃO DA INSERÇÃO DO SISTEMA INTRAUTERINO LIBERADOR DE LEVONORGESTREL EM JOVENS NULÍPARAS
ELAINE CRISTINA FONTES OLIVEIRA, ANA LUIZA LUNARDI ROCHA BARONI, ANA PAULA CALDEIRA BRANT CAMPOS, MYRIAN CELANI

43

DIAGNÓSTICO GENÉTICO PRÉ-IMPLANTACIONAL (PGD) NA ?-TALASSEMIA MINOR: RELATO DE CASO
CEZAR ANTONIO FONTES, RAFAEL B. FONTES, RITA DE CASSIA S. POLEZZI, APARECIDA S. CANHA, TACIANE FERNANDES N. RAMOS

44

PERFIL DE DOADORES VOLUNTÁRIOS OBSERVADO EM UM BANCO DE SÊMEN NO BRASIL
LETÍCIA SCHMIDT ARRUDA, ANA PAULA DE SOUZA KUSSLER, TATIELI MOURA PINHEIRO, TAYSSA KRUGER DE ALMEIDA

44

PADRONIZAÇÃO DO PERIODO DE INCUBAÇÃO ESPERMATICA IN VITRO" EM AMOSTRAS ASTENOZOOSPÉRMICAS DE HOMENS EM
TRATAMENTO DE INFERTILIDADE SUBCLINICA
CAROLINE RANÉA, ROSA A. C. MONTEIRO, JULIANA R. PARIZ, HELOISA FAQUINETI, JORGE HALLAK

45

RELATO DE CASO - SÍNDROME DE SHEEHAN
ANA LUIZA MOREIRA FUCHS, FÁBIO COSTA PEIXOTO, JOÃO PEDRO JUNQUEIRA CAETANO

45

MODELO PARA AUXILIAR AS DECISÕES DURANTE O PROCESSAMENTO SEMINAL PARA INSEMINAÇÃO INTRAUTERINA
ROSANA DE ALMEIDA SANTOS, FREDERICO ANTÔNIO M. DE SOUZA, ALFRED SENN, VERA LUCIA L. AMARAL, MARCEL FRAJBLAT

46

RELATO DE CASO: AMENORREIA SECUNDÁRIA E INFERTILIDADE PRIMÁRIA ASSOCIADAS À TUBERCULOSE PÉLVICA
TAIRANE F. LIMA, LUCIENE S. CARVALHO, THAMARA NATHÁLLYA N. P. DE OLIVEIRA, CLÁUDIO E. BONDUKI, JULIANA B. CANÇADO

46

ENDOMETRIOSE PROFUNDA COM ACOMETIMENTO INTESTINAL: RELATO DE CASO
TATIANA TEXEIRA FERREIRA, YANE KAREN MORAIS DAVID SILVA, BÁRBARA CASTRO MUNIZ

47

FILIAÇÃO, HERANÇA E METÁFORA: UM OLHAR SOBRE OS PROCESSOS FILIATÓRIOS NO CAMPO DA REPRODUÇÃO ASSISTIDA NO
BRASIL
FERREIRA KXC, PERELSON S

47

A ESPESSURA ENDOMETRIAL COMPROMETE SIGNIFICATIVAMENTE O NASCIDO VIVO? RELAÇÃO ESPESSURA ENDOMETRIAL E BAIXO
PESO AO NASCER
DANIELY T. COSTA, ROSALY RULLI COSTA, NATALIA I. ZAVATTIERO TIERNO, YAMARA A. MACEDO, LEILANE GABRIELE NOLÊTO LIMA
ALCANCES E LIMITES DA ATUAÇÃO PSICOLÓGICA NOS TRATAMENTOS DE GESTAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO
CÁSSIA CANÇADO AVELAR, VANYA SANSIVIERI DOSSI, JOÃO PEDRO JUNQUEIRA CAETANO

48
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INVESTIGAÇÃO DOS POLIMORFISMOS -2578 C/A E +936 C/T NO GENE VEGF EM MULHERES COM SÍNDROMES HIPERTENSIVAS
GESTACIONAIS
KAIO RAFFAEL VALOTTA BEZERRA, SARAH CRISTINA S. V. TANAKA, JALLES MARTINS M. FERREIRA, MARLY A. SPADOTTO BALARIN
ENDOMETRIOSIS FERTILITY INDEX PREDIZ CHANCE DE GRAVIDEZ EM PACIENTES SUBMETIDAS A RESSECÇÃO CIRÚRGICA DE
ENDOMETRIOSE PROFUNDA INFILTRAVA
MÁRCIA CRISTINA FRANÇA FERREIRA, DAISY M. RODRIGUES, LECI VEIGA C. AMORIM, IVETE DE ÁVILA, MÁRCIA MENDONÇA CARNEIRO

|
49
49

ESTÁ A POSITIVIDADE DA CULTURA DE ENDOMÉTRIO ASSOCIADO A FALHA DE IMPLANTAÇÃO EMBRIONARIA?
ARIANE TIEKO FRARE KIRA, GUSTAVO GARTER MICHEL, MARTA RIBEIRO HENTSCHKE, ALVARO PETRACCO, MARIANGELA BADALOTTI

50

GESTAÇÃO TARDIA - NOVAS DEMANDAS E POSSIBILIDADES PSICOEDUCATIVAS
ROSE MARIE MASSARO MELAMED, KATIA MARIA STRAUBE

50

TIME TO PREGNANCY AND BIRTH (TTP/B) DURING FERTILITY TREATMENT - A DELPHI CONSENSUS
ERNESTO BOSCH, SALVATORE LONGOBARDI, THOMAS D'HOOGE, PETER HUMAIDAN

51

ANÁLISE LIPIDÔMICA DE ESPERMATOZOIDES DE HOMENS FÉRTEIS E SUB-FÉRTEIS POR MONITORAMENTO DE REAÇÕES MÚLTIPLAS
(MRM-PROFILING)
EDUARDO DOMINGOS BORGES, ALESSANDRA A. VIREQUE, THALITA SOUZA BERTELI, CAMILA BRUNA DE LIMA, CHRISTINA RAMIRES
FERREIRA, PAULA ANDREA DE ALBUQUERQUE SALLES NAVARRO

51

RELATO DE GESTAÇÃO EM PACIENTE COM ÚTERO BICORNO E SISTEMA INTRAUTERINO LIBERADOR DE LEVONORGESTREL
ELAINE CRISTINA F. OLIVEIRA, ANA PAULA C. BRANT CAMPOS, MAYSA T. J. SIMÃO, ROSÂNGELA P. FARONI, CAMILA A. M. SOUZA

52

A SAÚDE LGBT NO AMBIENTE ACADÊMICO: RELATO DE EXPERIÊNCIA
LAÍS C. PINHEIRO, HUGO D. DE MEDEIROS, ALISSON A. SILVA, BÁRBARA DA CÂMARA S. MARINHO, VITÓRIA KELLY DANTAS MONTEIRO

52

ANÁLISE EPIDEMIOLÓGICA DA ASSISTÊNCIA PRESTADA PELA EQUIPE DE REPRODUÇÃO HUMANA NOS AMBULATÓRIOS DE
GINECOLOGIA DO HOSPITAL SÃO LUCAS DA PUCRS
MARTA RIBEIRO HENTSCHKE, ANA LUIZA SIQUEIRA, BARTIRA E. PINHEIRO DA COSTA, ALVARO PETRACCO, MARIANGELA BADALOTTI

53

AVALIAÇÃO DA CRIOPRESERVAÇÃO OOCITÁRIA EM PACIENTES COM E SEM NEOPLASIAS
ARIANE TIEKO FRARE KIRA, MARTA RIBEIRO HENTSCHKE, ALICE TAGLIANI-RIBEIRO, ALVARO PETRACCO, MARIANGELA BADALOTTI

53

EXPRESSÃO GÊNICA DAS PROTEÍNAS CALRETICULINA (CALR) E LIPOCALINA EPIDÍDIMO- ESPECÍFICA (LCN5) EM MODELO SUÍNO DE
HIPOGONADISMO SECUNDÁRIO
TAYNÁ NAUE LOPES, IVAN CUNHA BUSTAMANTE FILHO, ANA PAULA BINATO DE SOUZA, ANNA FLÁVIA TISCHER DA SILVA

54

ASSOCIAÇÃO ENTRE QUALIDADE MORFOLÓGICA EM D3 D5 E D6, E EUPLOIDIA EMBRIONÁRIA DETECTADA POR NGS
RAYSSA ALVES DE LIMA, ADRIANE S. TROVÃO PEREIRA, RÉGIS YUKIO CHO, DÉBORA SCARABOTO, ISADORA TERUMI SARUHASHI

54

CONDUTA EXPECTANTE NA SÍNDROME DA TRANSFUSÃO FETO-FETAL EM GESTANTE COM PRÉ-ECLÂMPSIA SOBREPOSTA: UM
RELATO DE CASO
RAQUEL ANTUNES DE MORAES, KARINA CRISTINA KOPPER, MARIA APARECIDA TURCI

55

IMPACTO DO TRATAMENTO CLÍNICO EM PORTADORAS DE ENDOMETRIOSE INFILTRATIVA PROFUNDA
FERNANDA G. MARCONDES, CARLA G. RODRIGUES, GUSTAVO B. ANTUNES ELIAS, ALBERTO B. PEIXOTO, MARIANA KEFALÁS O. GOMES

55

INFLUÊNCIA DAS CÉLULAS MESENQUIMAIS DERIVADAS DO SANGUE MENSTRUAL NA EXPRESSÃO DE PROTEÍNAS DE MATRIZ
EXTRACELULAR EM UM MODELO DE CO-CULTIVO COM EMBRIÃO DE CAMUNDONGO
ANNA LUIZA LIMA NASCIMENTO, MARIANNA GONÇALVES, MARCEL FRAJBLAT, REGINA GOLDENBERG, TANIA ORTIGA

56

CARACTERIZAÇÃO DAS DOADORAS DE ÓVULOS EM UMA CLÍNICA BRASILEIRA
ANA BEATRIZ SANTE, DANYELE F MACHADO, CAROLINA O NASTRI

56

AUMENTO DOS NÍVEIS SÉRICOS DE FAS EM LINFÓCITOS DE ACORDO COM O ESTADIAMENTO DA ENDOMETRIOSE
ALTINA CASTELO BRANCO A. BARROS, ALIDE CAROLINE L. FONTES, CRISTINA MARIA DOS SANTOS LOPES, LEURIDAN C. TORRES

57

PGT-A EM CASO DE MICRODELEÇÃO DO CROMOSSOMO Y: RELATO DE CASO
MONISE DE CASTRO SANTOS, BIANCA BIANCO, IVAN HENRIQUE YOSHIDA, CAROLINE ZULIM, CAIO PARENTE BARBOSA

57

SÍNDROME DE PRADER-WILLI: UMA CONDIÇÃO NÃO DESCRITA EM SÉRIES DE PACIENTES COM AMENORREIA SECUNDÁRIA
CARLA BASTOS C. ALMEIDA, GABRIELA R. BRANDÃO, DIEGO HENRIQUE TERRA, PAULO RICARDO G. ZEN, RAFAEL FABIANO M. ROSA

58

MATERNIDADE E PATERNIDADE NO CONTEXTO DE HIV/AIDS: ANSIEDADE E DEPRESSÃO
TANIA MARIA CEMIN, LIA MARA NETTO DORNELLES

58

RESULTADO DE TRANSFERÊNCIA DE UM OU DOIS BLASTOCISTOS EM PACIENTE DE BOM PROGNÓSTICO SUBMETIDA À INJEÇÃO
INTRACITOPLASMÁTICA DE ESPERMATOZOIDES (ICSI)
TATIANNA Q. F. RIBEIRO, NATALIA I. Z. TIERNO, VINICIUS M. LOPES, JEAN PIERRE B. BRASILEIRO, DANIELLE KAISER DE SOUZA

59
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USO DE ACETATO DE MEDROXIPROGESTERONA PARA BLOQUEIO DO PICO DE LH EM CICLOS DE FERTILIZAÇÃO IN VITRO
JOÃO PEDRO JUNQUEIRA CAETANO, LECI V. CAETANO AMORIM, LUCIANA C. C. DE PAULA, RICARDO M. MARINHO, ERICA B. S. XAVIER

59

ATUAÇÃO PSICOLÓGICA EM REPRODUÇÃO ASSISTIDA
CÁSSIA CANÇADO AVELAR, DÉBORA MARCONDES FARINATI, JOÃO PEDRO JUNQUEIRA CAETANO

60

IMPACTO DO TRATAMENTO CLÍNICO NA EVOLUÇÃO DE LESÕES DE ENDOMETRIOSE INFILTRATIVA PROFUNDA: AVALIAÇÃO
ULTRASSONOGRÁFICA
GUSTAVO B. A. ELIAS, FERNANDA G. MARCONDES, CARLA GABRIELA RODRIGUES, MARIANA K. O. GOMES, ALBERTO B. PEIXOTO

60

VIVÊNCIAS EMOCIONAIS NAS PERDAS GESTACIONAIS NO PROCESSO DA REPRODUÇÃO HUMANA ASSISTIDA
HELENA PRADO LOPES, HELENA PRADO LOPES, VALÉRIA DE MACÊDO TEIXEIRA

61

CELL SLEEPER: NOVA TÉCNICA DE CONGELAMENTO CONTENDO NÚMERO REDUZIDO DE ESPERMATOZOIDES
VANESSA CRISTINA F. MORENO, SIDNEY VERZA JUNIOR, CAMILA PINHO POMPEU, LUCIANA I. OLIVEIRAS, SANDRO CASSIANO ESTEVES

61

PERFIL DEMOGRÁFICO DAS PACIENTES E ANÁLISE DE DADOS DA CRIOPRESERVAÇÃO DE OÓCITOS ELETIVA EM CLÍNICA DE
REPRODUÇÃO ASSISTIDA
LAURA MARIA A. MAIA, BRUNA B. COIMBRA, MARINA B. DE CARVALHO, HERICA C. MENDONÇA, JOÃO PEDRO JUNQUEIRA CAETANO

62

PREVALÊNCIA DE NASCIDOS VIVOS COM MALFORMAÇÕES E DEFORMAÇÕES CONGÊNITAS NO BRASIL
FERNANDA JULLIANA FREITAS SANTOS, EMANUELLE JAMILLE FREITAS SANTOS, NATÁLIA DE FÁTIMA GONÇALVES AMÂNCIO

62

SUPLEMENTAÇÃO COM LISADO PLAQUETÁRIO PARA MATURAÇÃO OOCITÁRIA
ROBERTA MARCOLINO TESCH, DAVID TIL, RAFAEL ALONSO SALVADOR, JHULY LAURENTINO NUNES, VERA LUCIA LANGARO AMARAL

63

ABORTOS DE REPETIÇÃO E SÍNDROME DE TURNER
CARLA BASTOS C. ALMEIDA, GABRIEL D. ABECH, FRANCIELE MANICA, PAULO RICARDO G. ZEN, RAFAEL FABIANO MACHADO ROSA

63

CARACTERIZAÇÃO DA MICROBIOTA ENDOMETRIAL DE PACIENTES COM FALHA DE IMPLANTAÇÃO SUBMETIDAS A TÉCNICA DE
REPRODUÇÃO ASSISTIDA
VANESSA DEVENS TRINDADE, MARTA RIBEIRO HENTSCHKE, ARIANE TIEKO F. KIRA, ALVARO PETRACCO, MARIANGELA BADALOTTI

64

COMPARAÇÃO ENTRE MEIOS DE CULTURA SEQUENCIAL E CONTÍNUO: UM ESTUDO DE COORTE
IVAN HENRIQUE YOSHIDA, MONISE DE CASTRO SANTOS, LAURA VELLEZ, EMERSON BARCHI CORDTS, CAIO PARENTE BARBOSA

64

SÍNDROME DE KARTAGENER E INFERTILIDADE MASCULINA - RELATO DE CASO
LÍVIA CASTRO VASCONCELLOS, FÁBIO COSTA PEIXOTO, JOÃO PEDRO JUNQUEIRA CAETANO

65

ANÁLISE DE CASOS DE CRIOPRESERVAÇÃO MASCULINA POR CAUSA ONCOLÓGICA
VICTÓRIA F. W. MARINHO, VERÔNICA R. TAVARES, RICARDO M. MARINHO, JOÃO PEDRO JUNQUEIRA CAETANO, ANA LUISA M. CAMPOS

65

MEIOS DE CULTIVO PARA CÉLULAS-TRONCO EMBRIONÁRIAS HUMANAS SUPORTAM DESENVOLVIMENTO EMBRIONÁRIO IN VITRO?
FERNANDO GUIMARÃES, MARIANNA GONÇALVES, LÍVIA GUAPYASSÚ SIQUEIRA, MARCEL FRAJBLAT

66

O PESO AO NASCER DE CRIANÇAS CONCEBIDAS ATRAVÉS DE TÉCNICAS DE REPRODUÇÃO ASSISTIDA DIFEREM DA POPULAÇÃO
GERAL?
PÂMELA DO CARMO M. PEREIRA, DANIELLE K. DE SOUZA, JEAN P. B. BRASILEIRO, NATALIA I. ZAVATTIERO TIERNO, VINICIUS M. LOPES
ARMAZENAMENTO E ESTABILIDADE DE MEDICAMENTOS TERMOLÁBEIS
MARIA REGINA MOREIRA DOS SANTOS DE AQUINO, CRISTIANE ARAUJO DE OLIVEIRA, JOÃO PEDRO JUNQUEIRA CAETANO

66

FATORES FEMININOS DE INFERTILIDADE LIDERAM A BUSCA POR TRATAMENTO DE REPRODUÇÃO HUMANA ASSISTIDA - PERFIL DE
UM CENTRO PARTICULAR
CEZAR ANTONIO FONTES, RAFAEL BERTELI FONTES, RITA DE CASSIA S. POLEZZI, FABIANA MASSARO, MARIANA K. OLIVEIRA GOMES

67

O PERFIL DA PACIENTE SOBRE A EXPRESSÃO DE GENES ENVOLVIDOS NA MATURAÇÃO OOCITÁRIA E NA OVULAÇÃO
FERNANDA SOUZA PERUZZATO, ANDRÉ FONTANA GOETTEN, VALÉRIO MARQUES PORTELA

68

RELATO DE CASO: MICRODELEÇÃO AZFC NO CROMOSSOMO Y
KAZUE H. RIBEIRO, MILA H. RIBEIRO CERQUEIRA, GUSTAVO CERQUEIRA E SILVA, VANESSA N. P. PEREZ, ANA CLARA C. ESTEVES

68

CARACTERIZAÇÃO DO PERFIL DE HOMENS QUE PROCURAM A TÉCNICA DE CRIOPRESERVAÇÃO DE SÊMEN PARA PRESERVAÇÃO DA
FERTILIDADE
KARIN V. DE CARVALHO, FERNANDA MARIA WOLFF BALDI, MARTA R. HENTSCHKE, ALVARO PETRACCO, MARIANGELA BADALOTTI

69

A IMPORTÂNCIA DO ACONSELHAMENTO GENÉTICO REPRODUTIVO NA INDICAÇÃO DE PGT-A SÍNDROME DE KARTAGENER
GUILHERME GASTALDO, TATIANA GUIDA PONCE, BIANCA BIANCO, DENISE MARIA CHRISTOFOLINI, CAIO PARENTE BARBOSA

69

COMPARAÇÃO DO ESTÍMULO DE FASE FOLICULAR E FASE LÚTEA EM PACIENTES SUBMETIDAS A CICLO DE DUOSTIM
CAMILLA GOMES LUNA, MARIA CECÍLIA ERTHAL DE CAMPOS MARTINS, GALLO P, GEORGE QUEIROZ VAZ, MARIA CECÍLIA CARDOSO

70

Anais do 28º Congresso Brasileiro de Reprodução Humana
Sociedade Brasileira de Reprodução Humana- SBRH. Belo Horizonte (MG), Brasil, 2018

67

9

P á g i n a

|

10

O USO DE SÊMEN CRIOPRESERVADO POR CONVENIÊNCIA PREJUDICA O RESULTADO DA FERTILIZAÇÃO IN VITRO?
FABRICIO S. DOS SANTOS, ANA LUISA M. CAMPOS, CAMILA C. DE MORAES, RICARDO M. MARINHO, JOÃO PEDRO JUNQUEIRA CAETANO

70

NÚCLEO DE SEGURANÇA DO PACIENTE: ATRIBUIÇÕES DA EQUIPE DE ENFERMAGEM EM REPRODUÇÃO HUMANA
GLÁUCIA DE FREITAS B. ANDRADE, CRISTIANE A. DE OLIVEIRA, JULIANA CRISTINA DA COSTA, JOÃO PEDRO JUNQUEIRA CAETANO

71

TRATAMENTO HORMONAL DA HIPERPLASIA ENDOMETRIAL COMPLEXA ATÍPICA PARA PRESERVAÇÃO DA FERTILIDADE: RELATO DE
CASO
ADELIA CAROLINA S. R. SILVA, RENATA M. SANTOS, GABRIELA A. M. MOYSES, MARIO VICENTE GIORDANO, LUIZ AUGUSTO GIORDANO

71

QUANDO UTILIZAR ESPERMATOZOIDE TESTICULAR EM PACIENTES COM ESPERMATOZOIDES NO EJACULADO?
CAMILA NOGUEIRA, LEONARDO S. LOPES, DANIEL HENRIQUE B. VIDAL, GUSTAVO HENRIQUE P. R. PONCIANO, IVAN H. YOSHIDA

72

VIABILIDADE DE FOLÍCULOS PRÉ-ANTRAIS MURINOS ISOLADOS DE OVÁRIOS APÓS VITRIFICAÇÃO
JHULY LAURENTINO NUNES, JOSÉ XAVIER S. NETO, ROBERTA M. TESCH, RAFAEL ALONSO SALVADOR, VERA LUCIA LANGARO AMARAL

72

RELATO DE CASO: SÍNDROME DE REGRESSÃO CAUDAL
BÁRBARA LUIZA A. PINTO, RACHEL FREITAS L. NUNES, ANA PAULA MACHADO BOTELHO, ANA CLAUDIA DE ASSIS CAPANEMA BRAGA

73

LEVANTAMENTO SOBRE O PERFIL DE MULHERES QUE OPTAM PELA MONOPARENTALIDADE PROGRAMADA
MÁRCIA PENA, DÉBORA MARCONDES FARINATI, LIA MARA NETTO DORNELLES

73

PROGESTERONA SÉRICA AO FINAL DO ESTÍMULO OVARIANO E TAXA DE GESTAÇÃO CLÍNICA EM CICLOS COM TRANSFERÊNCIA
EMBRIONÁRIA A FRESCO
JULIA SCORIZA, VANESSA HEINRICH B. DE OLIVEIRA, VICTOR LAZAR REGA, ALEXANDRE LIKIER S. LOBEL, PEDRO A. A. MONTELEONE

74

CATEGORIZAÇÃO DE UMA COORTE DE RECEPTORAS DE OÓCITOS FRESCOS EM UMA CLÍNICA NO ESTADO DE SÃO PAULO
DANYELE F MACHADO, ANA BEATRIZ SANTE, CAROLINA O NASTRI

74

SEPTO VAGINAL E ÚTERO DIDELFO: TRATAMENTO PARA INFERTILIDADE SECUNDÁRIA
GABRIEL MONTEIRO PINHEIRO, THOMAS GABRIEL MIKLOS, EDVALDO CAVALCANTE

75

TESTE GENÉTICO PRÉ-IMPLANTACIONAL NA PRÁTICA: INDICAÇÕES E RESULTADOS DAS ANÁLISES EMBRIONÁRIAS
JÉSSICA C. BUCCINI, ANGELICA DANIELLE S. COMIRAN, LARISSA MATSUMOTO, VANESSA H. B. DE OLIVEIRA, LUCAS Y. S. YAMAKAMI

75

AVALIAÇÃO DO GRAU DE DOR NA HISTEROSCOPIA AMBULATORIAL EM PACIENTES INSTRUÍDAS PREVIAMENTE POR MULTIMÍDIA
WALTER ANTÔNIO P. PACE, ANA LUIZA L. PACE, ANDRÉA A. MORATO, JOÃO OSCAR A. FALCÃO JUNIOR, FRANCISCO A. N. PEREIRA

76

AVALIAÇÃO DO PAPEL DO PROCESSAMENTO SEMINAL PELO MÉTODO DE SWIM-UP NA SELEÇÃO DE ESPERMATOZOIDES COM ALTO
POTENCIAL DE FERTILIZAÇÃO E REDUÇÃO DA CARGA BACTERIANA
HELOISA FAQUINETI, ROSA A. C. MONTEIRO, BRUNA O. ZILLIG, JORGE HALLAK, JULIANA R. PARIZ

76

ALTERAÇÕES EMOCIONAIS EM PACIENTES DE REPRODUÇÃO ASSISTIDA: PERCEPÇÃO DOS MÉDICOS
LIA MARA NETTO DORNELLES, VANYA SANSIVIERI DOSSI

77

AVALIAÇÃO DA ANSIEDADE DA PACIENTE E DA EXPERIÊNCIA DO MÉDICO EM RELAÇÃO À PERCEPÇÃO DA DOR EM MULHERES
SUBMETIDAS À HISTEROSCOPIA AMBULATORIAL (HSCA) EM PROPEDÊUTICA DE INFERTILIDADE
ANDRÉA PEGORARO, WALDEMAR A. P. DE CARVALHO, MARCELO ETTRURI SANTOS, RENATO DE OLIVEIRA, CAIO PARENTE BARBOSA

77

O USO DE ESMALTE PODE INFLUENCIAR NO DESENVOLVIMENTO EMBRIONÁRIO?
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GESTAÇÃO EM ÚTERO BICORNO EM USUÁRIA DE DISPOSITIVO INTRA-ÚTERO
DE COBRE: RELATO DE CASO P072 - (cod. 936)
AUTORES
ANA LUÍZA PEREIRA SARAMAGO, LETÍCIA SANCHEZ FERREIRA

INSTITUIÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA

Introdução: As malformações mullerianas tem prevalência estimada de 0.16% a 10%, sendo o útero bicorno responsável por 26%
dos casos e relacionado a aborto espontâneo e parto prematuro. Em relação à contracepção, as distorções da cavidade uterina são
contraindicação ao uso do dispositivo intra-útero (DIU) segundo a Organização Mundial da Saúde. As possíveis razões disso:
dificuldade de inserção, aumento das taxas de perfuração uterina e expulsão, e menor eficácia. Caso: Paciente, MPPB, 31 anos,
G3P3N, usuária DIU de cobre há 3 anos. Realizado diagnóstico de gestação no 1º trimestre, com fio do DIU não visualizado no
colo. À ultrassonografia, evidenciado útero bicorno com DIU normoposicionado em uma das cavidades e embrião na outra. Paciente
evoluiu com gestação e parto vaginal de récemnascido a termo. No puerpério, cursou com sangramento e diagnóstico de restos
placentários, sendo submetida à curetagem uterina guiada por ultrassonografia de um corno e retirada de DIU do corno
contralateral. Comentários dos autores: Atualmente, a raridade da inserção de DIU em útero bicorno ocorre pela evolução dos
métodos de imagem, proporcionando melhor avaliação uterina. Após revisão de literatura, observamos relatos de 13 casos de
inserção de DIU em útero bicorno, sendo que em 7 foi feito diagnóstico de gravidez no corno contralateral; porém não houve
evolução da gestação sem intercorrências. Concluímos que, a inserção de DIU em útero bicorno, pode ocorrer com complicações
associadas. Apesar da nossa paciente ter evoluído com gestação e parto sem intercorrências, no puerpério apresentou restos
ovulares, provavelmente decorrente da presença da malformação.

IMPLEMENTAÇÃO DA CRIOPRESERVAÇÃO DE TECIDO OVARIANO EM UM
CENTRO DE REFERÊNCIA EM ATENDIMENTO EM CÂNCER COM A FINALIDADE
DE PRESERVAÇÃO DA FERTILIDADE P030 - (cod. 789)
AUTORES
CAROLINE MANTOVANI DA LUZ, MICHELE GOMES DA BROI, JACIRA RIBEIRO CAMPOS, LUIS FERNANDO DA SILVA BOUZAS

INSTITUIÇÃO
SETOR DE REPRODUÇÃO HUMANA, DEPARTAMENTO DE GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA, FMRP – USP.
LAB FOR LIFE CENTRO DE REPRODUÇÃO HUMANA. BANCO DE SANGUE DE CORDÃO UMBILICAL E PLACENTÁRIO

Objetivos: A criopreservação do tecido ovariano é a principal opção para a preservação da fertilidade de mulheres pré-púberes e
em idade reprodutiva que necessitam de tratamento oncológico e não podem adiá-lo. Contudo, esta técnica permanece restrita a
poucos serviços especializados em oncofertilidade no Brasil. O objetivo deste estudo foi implementar a técnica de criopreservação
de tecido ovariano em um centro de referência em atendimento em câncer. Método: Estudo experimental utilizando modelo bovino.
O tecido foi fragmentado de maneira que apenas o córtex ovariano fosse preservado (5x5mm e 0,5 a 1mm de espessura). As
amostras foram divididas em 2 grupos: Controle (tecido fresco) e Criopreservado (tecido congelado/descongelado). Para
criopreservação empregou-se o congelamento progressivo lento. A coloração com hematoxilina e eosina (HE) foi realizada para
comparar as características estruturais dos tecidos entre os grupos (N= 30/grupo). Foram avaliadas a integridade, morfologia e
estrutura das células estromais e do folículo. A viabilidade folicular do grupo Criopreservado (N= 20) foi analisada por fluorescência
e os folículos classificados de acordo com Martinez e Madrid (2004). Resultados: A análise por HE não revelou alterações
histológicas estruturais entre os grupos. Quanto a viabilidade do grupo criopreservado, aproximadamente 94% dos folículos foram
considerados viáveis e 6% inviáveis. Conclusões: Os resultados demonstraram que o tecido ovariano criopreservado manteve sua
conformação e viabilidade após o descongelamento. Este trabalho serve como base para futuros estudos que visem oferecer a
preservação da fertilidade, através da criopreservação do tecido ovariano, a pacientes com câncer atendidas neste centro de
referência em atenção em câncer.
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ACONSELHAMENTO GENÉTICO NA SÍNDROME DE VERMA NAUMOFF
E REPRODUÇÃO ASSISTIDA - RELATO DE CASO P005 - (cod.839)
AUTORES
TATIANA GUIDA PONCE, GUILHERME GASTALDO, BIANCA BIANCO, DENISE MARIA CHRISTOFOLINI, CAIO PARENTE BARBOSA

INSTITUIÇÃO
INSTITUTO IDEIA FÉRTIL. FACULDADE DE MEDICINA DO ABC

Resumo: Síndrome de Verma Naumoff (ou SRP-III) é uma displasia esquelética causada por mutação em homozigose ou
heterozigose composta no gene DYNC2H1 ou por mutação bialélica nos genes DYNC2H1 e NEK1. Caracterizada pela caixa
torácica contraída, costelas curtas e ossos tubulares encurtados e polidactilia. (OMIM: 613091). O casal MFFR, 30 anos e ACR, 36
anos, não consanguíneo, procurou aconselhamento genético reprodutivo com histórico de infertilidade secundária, com dois filhos
natimortos, uma menina com 30 semanas em 2014 e um menino de 34 semanas em 2016, diagnosticados com SRP-III. Com 22
semanas de gestação da filha foi notado, por ultrassonografia, encurtamento grave dos ossos longos, tórax estreito, costelas curtas
e polidactilia em mãos e pés. Realizaram cariótipo neonatal com resultado 46,XX e diagnóstico molecular do gene DYNC2H1 da
primeira filha que revelou duas mutações: c.[4699C>G]–p.[Leu1567Val] no éxon 31 e [9844C>T]–Arg3282Ter] no éxon 65, herdada
dos pais. Realizaram um ciclo de FIV/ICSI, com indução de ovulação com doses diárias de 200 unidades de FSH recombinante,
tendo 9 blastocistos biopsiados e analisados para a presença da mutação gênica e aneuploidias (PGT-M e PGT-A), sendo 5
embriões heterozigotos, 2 homozigotos normais (um deles aneuploide) e 2 homozigotos para a mutação. Foi realizada a
transferência do embrião homozigoto normal, resultando em gestação em curso (5 semanas). O relato demonstra a importância do
aconselhamento genético em serviço de reprodução humana, permitindo a casais com histórico reprodutivo negativo a possibilidade
de uma gestação saudável.

ENDOCERVICAL BACTERIAL INFECTION AND ENDOMETRITIS: ARE THEY
ASSOCIATED?
P066 - (cod.934)
AUTORES
RONNEY VIANNA GUIMARAES, JOJI UENO, RITA DE CASSIA CAMARGO PRETO PISCOPO, FABIO IKEDA, MARISE SAMAMA

INSTITUIÇÃO
INSTITUTO GERA DE MEDICINA REPRODUTIVA. HOSPITAL SÍRIO LIBANÊS. DEPT GINECOLOGIA, UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO

Objective: A growing attention has been focused on endometritis recently. Studies on etiology of endometritis provide conflicting
data and it association with repeated implantation failure and miscarriage is still controversy. The aim of this study was to evaluate
the association of the presence of endocervical bacteria and endometritis in women screened for infertility. Methods: Retrospective
cohort study reviewed 92 clinical charts of women undergoing infertility investigation during 2016 and 2017 in a private reproductive
medicine center. Women receiving complete infertility investigation including hysteroscopy with biopsy and endocervical bacteria
screening were included. Biopsies were submitted to histological examinatins performed by the same professional. Endocervical
secretion was evaluated by PCR to identify Chlamydia Trachomatis, Neisseria Gonorrhea, Ureaplasma Urealíticum and Mycoplasma
Hominies. Conventional culture was performed to identify other bacteria. Results: Patients were 36.5±4.9 years of age, had a mean
of 4.0±2.8 years of infertility time, basal FSH of 9.2±6.2 IU/ml and anti-mullerian hormone of 1.9±1.5 pg/ml. The prevalence of
endometritis was 26.1% and endocervical bacteria’s was observed in 25.0% of women, as Ureaplasma Urealíticum 9.8%, Chlamydia
Trachomatis 5.4%, Mycoplasma Hominies 4.3%, Neisseria Gonorrhea 0.0%, other bacteria 12.0%. A similar percentage of bacteria
positive was observed in women with absence (26.5%) or presence of endometritis (20.8%; p=0.478). Conclusions: Ureaplasma
was the most frequent bacteria. We did not find association between endocervical bacterial and endometritis. Those findings should
be interpreted with caution as this is a retrospective study with a small sample size. Larger and prospective studies should be
performed to confirm the results.
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PREVALÊNCIA DE ALTERAÇÕES UTERINAS EM MULHERES SUBMETIDAS À
HISTEROSCOPIA DE ROTINA ANTES DA FERTILIZAÇÃO IN VITRO: A IDADE É
IMPORTANTE E A MAIORIA DOS ALTERAÇÕES NÃO SÃO DETECTADAS AO
ULTRASSOM
P121 - (cod.974)
AUTORES
CECÍLIA DE SOUZA MONTEIRO, INES KATERINA DAMASCENO CAVALLO CRUZEIRO, JÚLIA ALVES DIAS, FRANCISCO DE ASSIS NUNES
PEREIRA, FERNANDO M. REIS

INSTITUIÇÃO
LABORATÓRIO DE REPRODUÇÃO HUMANA PROFESSOR AROLDO CAMARGOS DO HOSPITAL DE CLÍNICAS DA UFMG

Objetivo: Avaliar a prevalência de lesões da cavidade uterina não detectadas à ultrassonografia transvaginal (USTV) e
diagnosticadas por histeroscopia de rotina préfertilização in vitro (FIV). Método: Estudo transversal retrospectivo incluindo 1141
mulheres submetidas à histeroscopia ambulatorial antes da FIV em um centro acadêmico terciário, entre janeiro de 2012 e
dezembro de 2017. Dessas, 180 possuíam e 961 não possuíam evidência ecográfica de lesão da cavidade uterina. A prevalência
de alterações histeroscópicas foi estratificada por faixa etária e a relação entre prevalência de lesões e idade foi analisada pelo
teste de Mantel-Haenzsel para tendência linear. A acurácia diagnóstica da USTV foi avaliada pelo cálculo da sensibilidade,
especificidade e razão de verossimilhança, tendo o diagnóstico histeroscópico como referência. Resultados: Alterações
histeroscópicas estavam presentes em 265 de 961 pacientes com USTV normal (prevalência 27,6%, intervalo de confiança de 95%
(IC95%) 24,8%- 30,5%). A prevalência de leiomioma submucoso não suspeitado aumentou significativamente com a idade (p =
0,005) e atingiu 7,2% (IC95% 3,5%-14,1%) após os 40 anos. A sensibilidade da USTV variou de 8% (IC95% 2%-20%) para
sinéquias uterinas a 41% (IC95% 28%-56%) para leiomioma submucoso, com razão de verossimilhança próxima de 1, que indica
baixa confiabilidade dos resultados negativos. Por outro lado, a especificidade da USTV foi superior a 95% para as diversas lesões
avaliadas. Conclusões: Esses achados sugerem uma alta prevalência de alterações insuspeitas encontradas pela histeroscopia de
rotina pré-FIV, um aumento dependente da idade na frequência de leiomioma submucoso e uma baixa sensibilidade diagnóstica do
USTV para detectar lesões intracavitárias.

METFORMINA DURANTE O INÍCIO DA LACTAÇÃO PREVINE DANOS OXIDATIVOS E
INFLAMATÓRIOS NO EPIDÍDIMO CAUSADOS PELA INGESTÃO DA DIETA
HIPERLIPÍDICA EM RATOS ADULTOS
P075 - (cod.935)
AUTORES
HENRIQUE RODRIGUES VIEIRA, JOSANA KLAGENBERG, STEPHANIE CARVALHO BORGES, CAMILA QUAGLIO NEVES, PAULO CEZAR DE
FREITAS MATHIAS

INSTITUIÇÃO
LABORATÓRIO DE BIOLOGIA CELULAR DA SECREÇÃO - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ - UEM

O presente estudo avaliou se a aplicação da metformina no início da vida consegue prevenir alterações epididimárias devido
ingestão de dieta hiperlipídica em ratos machos adultos. Durante os 12 primeiros dias de vida, ratos machos receberam injeções de
salina (0,9% de NaCl) ou metformina (100mg/kg/dia). Aos 60 dias de idade os animais foram divididos em 4 grupos: salina
normolipídica (SNFD); salina hiperlipídica (SHFD); metformina normolipídica (MNFD); e metformina hiperlipídica (MHFD), sendo os
grupos SHFD e MHFD receberam dieta hiperlipídica (35% de gordura) até aos 90 dias de idade. Aos 90 dias, os animais foram
eutanasiados e os epidídimos coletados e armazenado em -80°C para as análises de lipoperoxidação lipídica (LOOH), superóxido
dismutase (SOD), glutiona reduzida (GSH), glutationa-s-transferase (GST), n-acetil-β-d-glicosaminase (NAG) e mieloperoxidase
(MPO). Ao analisar a cabeça do epididímo, o SHFD apresentou atividade de SOD aumentada e quantidade de GSH reduzida,
quando comparado ao SNFD. O SHFD apresentou redução de GSH e atividade da GST em relação ao MHFD. Na região da cauda
do epidídimo, observou-se diminuição de GSH no SHFD, comparado com aos grupos SNFD e MHFD, enquanto a atividade de GST
foi reduzida no grupo SHFD, comparado com ao SNFD. Quando analisado NAG e MPO, enzimas relacionadas a inflamação, o
SHFD apresentou aumento de ambas enzimas, comparada ao MHFD, e de MPO comparado ao SNFD. Portanto, as alterações
ocorridas no epidídimo podem comprometer a maturação espermática epididimária, sendo a metformina no início da vida capaz de
prevenir danos oxidativos e inflamatórios gerados pela dieta hiperlipídica na vida adulta.
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EXPANSÃO, MASSA CELULAR INTERNA E TROFECTODERMA PODEM
REFLETIR O STATUS CROMOSSÔMICO DO BLASTOCISTO?
P070 - (cod.862)
AUTORES
MONISE DE CASTRO SANTOS, FERNANDA AYRES BRIGIDO COSTA, JANAINA ROMANINI, CAIO PARENTE BARBOSA, IVAN HENRIQUE YOSHIDA

INSTITUIÇÃO
INSTITUTO IDEIA FÉRTIL DE SAÚDE REPRODUTIVA

O objetivo do estudo foi correlacionar a morfologia do blastocisto (expansão, massa celular interna e trofectoderma) com a sua
ploidia. Realizou-se um estudo transversal, onde foram incluídos 126 ciclos de FIV com indicação para PGT-A no período de
dezembro de 2016 a maio de 2018. Foram excluídos os casos em que não houve blastocisto viável para biópsia. A análise
estatística foi feita pelo teste chi quadrado e considerou-se significante os valores de p<0,05. 969 oócitos foram obtidos, dos quais
464 blastocistos foram formados (57,6%). Os blastocistos foram classificados de acordo com Gardner and Schoolcraft; 1999,
considerando sua expansão [1 e 2 (inicial), 3 (intermediária) e 4,5 e 6 (expandido)], massa celular interna (1 – 3), trofectoderma (1 –
3). A análise genética resultou em 45,47% de euploidia (211/464). Os blastocistos com maior expansão apresentaram uma
tendência maior a serem euploides (p=0,011) quando comparados aos intermediários. Os blastocistos iniciais foram mantidos em
cultura até atingir a expansão adequada para ser biopsiado. Tanto a massa celular interna quanto o trofectoderma com melhor
qualidade (A) mostraram-se mais euploides que os demais grupos (p=0,000 e p=0,000, respectivamente). A partir destes
resultados, é possível correlacionar a qualidade morfológica do blastocisto com o seu status cromossômico, bem como ressaltar a
importância da classificação homogênea inter-observadores.

INDICE DE MOSAICISMO NOS RESULTADOS DO TESTE GENÉTICO PRÉ
IMPLANTACIONAL PARA ANEUPLOIDIAS (PGT-A)
P107 - (cod.957)
AUTORES
AUGUSTO AZZOLINI DE MELO, KALINA RENATA NAOMI ENDO, MARIANA ANGELOZZI OLIVEIRA, ALEX MARCEL MOREIRA DIAS, CIRO DRESCH
MARTINHAGO

INSTITUIÇÃO
CHROMOSOME MEDICINA GENÔMICA

Objetivo do estudo foi identificar o índice de mosaicismo em biópsias embrionárias e observar se há relação do índice com a idade
das pacientes. Métodos: Foram biopsiadas de 5 a 10 células do trofectoderma de embriões em estágio de blastocisto, enviadas
para o laboratório de análise genética para determinação das alterações cromossômicas através de sequenciamento de nova
geração (NGS) pelo teste genético pré-implantacional para aneuploidias (PGT-A). Foram realizadas as análises estatísticas de
média e desvio padrão para a idade total das pacientes, agrupadas as faixas etárias das pacientes entre ≤ 29, 30-33, 34-35, 36-37,
38-39, 40-41, 42-43 e ≥ 44 anos e realizada a análise de regressão linear entre as idades e os resultados do PGT-A. Resultados:
Foi realizada a analise de 914 amostras de maio a agosto de 2018 de pacientes com 37 anos em média e desvio padrão de ± de 5
anos. Os resultados das análises de PGT-A foram de 376 (41,1%) normais, 497 (54,4%) alterados, 6 (0,7%) degenerados e 37
(3,8%) possuíam alteração em mosaico, dos quais somente 15 (1,6%) possuíam uma única alteração em mosaico e dentre eles 11
(1,2%) com alterações que não envolviam os cromossomos 13, 18, 21, X e Y. O índice de mosaicismo não apresentou diferença
significante entre as faixas etárias (p = 0,373; 0,107; 0,332; 0,994; 0,715; 0,629; 0,467). Conclusões: o índice geral de mosaicismo
pode ser considerado baixo e raro quando excluídos os resultados de cromossomos com alterações compatíveis com a vida, além
de não haver relação entre a idade e o mosaicismo.
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NORMAL SPERMATOZOA FORMS DECLINE IN A HALF OVER THE PAST 19
YEARS: AN BRAZILIAN RETROSPECTIVE STUDY OF 998 SEMEN SAMPLES
BETWEEN 1995 AND 2013
P112 - (cod.968)
AUTORES
RAQUEL DE LIMA LEITE SOARES ALVARENGA, PATRICIA ANTONINI DUARTE, RODRIGO DE CARVALHO RIBEIRO, MARCELA SANTOS
PROCÓPIO

INSTITUIÇÃO
CEGONHA MEDICINA REPRODUTIVA. DEPARTMENT OF MORPHOLOGY (UFMG). INSTITUTO DE REPRODUÇÃO HUMANA.

After the publication of a broad revision by Carlsen et al (1992), the decline of semen quality has been a recurrent issue of debate.
Therefore, our main objective was to evaluate seminal parameters of Brazilian men investigated for infertility from 1995 to 2013. This
retrospective cohort study was performed in a private fertilization center in the southeast Brazil. The volume, sperm concentration
(SC), total motile sperm (TMS) and percentage of spertmatozoa with normal morphology (NM) of 998 semen samples originating
from men undergoing conventional seminal analysis were analyzed. The samples were organized according to the year of the
sample collection and ordered into four categories: 1995-1999; 2000-2004; 2005-2009 and 2010-2013. Data were expressed as
mean ± standard deviation (SD) for continuous variables, and percentages were used for categorical variables. Statistical analysis
was carried out using D'Agostino & Pearson normality test and Kruskal-Wallis test, considering p value of < 0.05, statistically
significant. Mean male age (MA) was 36.7 ± 7.4 years. Days of abstinence, MA, SC and TMS were similar between the four
categories analysed. However, the percentage of normal spermatozoa decreased significantly from 24% to 12% (p < 0.001),
between 1995- 1999 and 2010-2013. Therefore, in the last 19 years, it was observed a decrease of 50% in spermatozoa normal
forms of Brazilian men investigated of infertility. These data highlight the importance of investigate the eventual influence of lifestyle,
diet, and endocrine disruptors on semen quality, concerning mainly the spermatozoa morphology.

EVALUATION OF SERIAL THAWING-REFREEZING ON HUMAN SPERMATOZOA
RESISTANCE: MITOCHONDRIAL AND DNA INTEGRITY PERSPECTIVE
P021 - (cod.746)

AUTORES
ROSA A. C. MONTEIRO, JULIANA R. PARIZ, CAROLINE RANÉA, BRUNA O. ZILLIG, JORGE HALLAK

INSTITUIÇÃO
ANDROSCIENCE LABORATÓRIO DE ALTA COMPLEXIDADE DE ANDROLOGIA E DE PESQUISA CLÍNICA. DEPARTAMENTO DE UROLOGI DA
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO. INSTITUTO DE ESTUDOS AVANÇADOS DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
.

Introduction: Sperm cryopreservation is an important tool for the preservation of gametes, provide a chance to establish pregnancy
by Assisted Reproduction Techniques (ART). Sample thaw to ART procedures requires some spermatozoa in each cycle, and the
remaining sperm are discarded, since it is believed that the sample becomes nonviable to refreeze. Objective: To evaluate the
resistance rate (motility, cryosurvival, DNA integrity and mitochondrial activity) of human spermatozoa after three refreeze-thaw
cycles. Methods: Were used 22 cryopreserved semen samples with total motility above 52% and cryosurvival rate ≥22%. Fresh
samples were cryopreserved with Test Yolk Buffer in liquid nitrogen by slow freezing. Each sample was submitted to three serial
process of thawing-refreezing. Was evaluated in each step: seminal parameters (World Health Organization, 2010), cryosurvival rate
[(total motile sperm post-thaw) x100/(total motile sperm/tube)], mitochondrial activity (3,3´-diaminobenzidine method) and DNA
fragmentation index (DFI; SCSA method). Groups were compared by paired Student’s T and adopted p<0.05. Results: Post-thawed
results are presented in table 1. Sperm motility, cryosurvival rates and mitochondrial activity decreases significantly when thawingrefreezing two or three times. No difference was observed in DFI between groups. Conclusion: In this study, several injury by
thawing-refreezing was observed, because spermatozoa motility do not resisted to repeated cryopreservation. A possible
mechanism is mitochondrial injury, decreasing consequently sperm motility and cryosurvival rates. Therefore, sperm
cryopreservation of a large number of samples/aliquots is important to improve the patient success chances in ART cycles.
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IMPACTO DOS DIFERENTES GRAUS DA VARICOCELE SOBRE A QUALIDADE
SEMINAL E A FRAGMENTAÇÃO DO DNA ESPERMÁTICO P029 - (cod.737)
AUTORES
MATEUS FELIPE DE SOUZA, ROSANA MARIA DOS REIS, CRISTIANA L MIRANDA-FURTADO, SANDRO CASSIANO ESTEVES, ROSANA MARIA
DOS REIS

INSTITUIÇÃO
DEPARTAMENTO DE GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA – FACULDADE DE MEDICINA DE RIBEIRÃO PRETO-USP. ANDROFERT CLÍNICA DE
ANDROLOGIA E REPRODUÇÃO HUMANA - CAMPINAS
.

O estudo buscou avaliar a qualidade seminal e a fragmentação de DNA espermático em homens com varicocele, subdivididos em
grupos de acordo com o grau da doença, e sua correlação com a idade e IMC. Foi realizado estudo prospectivo do tipo casocontrole, que incluiu amostras de sêmen coletadas de 2016 a 2018 de homens com varicocele (n=32), e homens férteis sem a
doença (n=21). A varicocele foi classificada clinicamente em I, II ou III, de acordo com o sistema de Dubin e Amelar. A qualidade
seminal foi analisada através do espermograma, e a fragmentação de DNA espermático através da técnica de dispersão da
cromatina. As comparações entre os grupos e as correlações entre as variáveis foram realizadas através dos testes não
paramétricos de Mann-Whitney e Kruskall-Wallis, respectivamente (p<0,05). Foram observadas diminuições da concentração
(p=0,0002) e da vitalidade (p=0,0285) espermáticas, e aumento de espermatozoides com alterações morfológicas (p=0,0018) no
grupo com varicocele quando comparado ao grupo controle. Não foi constatada diferença em relação à fragmentação de DNA
espermático entre os grupos. Quando foi realizada análise das variáveis propostas separando os indivíduos de acordo com o grau
da doença, não foram observadas diferenças estatísticas, de forma que a varicocele afetou a qualidade seminal independente da
sua classificação clínica. A idade apresentou correlação positiva com a diminuição da motilidade espermática (p=0,0162). Com
esses dados preliminares, foi evidenciado que a varicocele está relacionada com diminuição da qualidade seminal, independente do
grau da doença e principalmente em homens mais velhos. Embora não sido evidenciado alteração na fragmentação do DNA
espermático, é necessária uma maior casuística para avaliar o real impacto da doença nesse parâmetro.

MEIO CRIOPROTETOR Á BASE DE FOSFATILDILCOLINA E L-CARNITINA
PRESERVA A MOTILIDADE ESPERMÁTICA E INTEGRIDADE DA CROMATINA
DE ESPERMATOZOIDES DE HOMENS ASTENOZOOSPÉRMICOS: ENSAIO
CLÍNICO RANDOMIZADO P036 - (cod.840)
AUTORES
FERNANDA SICCHIERI, ALINE BOMFIM SILVA, ALESSANDRA APARECIDA VIREQUE, RUI ALBERTO FERRIANI, ROSANA MARIA DOS REIS

INSTITUIÇÃO
FACULDADE DE MEDICINA DE RIBEIRÃO PRETO – USP. INVITRA - SUPERA
.

Objetivo: Comparar a eficácia de dois meios de congelamento seminal: TEST Yolk BufferIrvine Scientific – USA (TYB) e o
crioprotetor sintético suplementado com fosfatidilcolina (PC) e antioxidante L-acetilcarnitina (ANTIOX-PC - Invitra Tecnologia de
Reprodução Assistida - Brasil) em preservar a motilidade progressiva e índice de fragmentação de DNA (IFD) de espermatozoides
de homens astenospérmicos. Materiais e Métodos: Realizado ensaio de não inferioridade (fevereiro de 2016 e março de 2018)
com amostras de 58 voluntários com idade entre 18 e 49 anos. Foram incluídas no estudo amostras seminais com volume ≥1,5mL,
concentração de espermatozoides ≥ 15x106 /mL e motilidade progressiva <32%. As comparações entre os dois meios (ANTIOX-PC
e TYB) e o sêmen fresco foi realizada através de contrastes ortogonais utilizando o modelo de regressão linear de efeitos mistos e o
teste t pareado (Programa SAS versão 9.3 considerando o PROC MIXED). Resultados: A motilidade progressiva (P = 0,78) e IFD
(P = 0,06) não foram diferentes entre espermatozoides congelados-descongelados nos meios ANTIOX-PC (12,40 ± 11,49 e 13,33 ±
10,54) e TYB (12,09 ± 11,11 e 15,83 ± 11,04), respectivamente. Conclusão: O meio ANTIOX-PC não pode ser considerado menos
efetivo que o TYB em relação à motilidade progressiva e ao índice de fragmentação do DNA. Parâmetros cinéticos observados em
espermatozoides pós-descongelamento do diluente ANTIOX-PC demonstraram o impacto positivo do tratamento com
fosfolipídios/antioxidantes na criotolerância espermática humana na ausência de aditivos animais.
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PROCESSAMENTO DE IMAGENS DIGITAIS DE BLASTOCISTOS HUMANOS
PARA A PROSPECÇÃO DE VARIÁVEIS MATEMÁTICAS PREDITIVAS DE SUA
QUALIDADE MORFOLÓGICA
P041 - (cod.813)
AUTORES
DÓRIS SPINOSA CHÉLES, JOSÉ CELSO ROCHA, DIOGO LIMA BEZERRA DA SILVA, MARCELO FÁBIO GOUVEIA NOGUEIRA

INSTITUIÇÃO
UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JÚLIO DE MESQUITA FILHO – UNESP
.

Objetivos: Buscar variáveis matemáticas (quantitativas) extraídas de imagens de blastocistos humanos a partir do processamento
de imagens digitais. Após obter as variáveis matemáticas, estas serão utilizadas em software desenvolvido para a classificação da
qualidade de embriões humanos. Método: Este projeto vem sendo desenvolvido desde 2017 até a presente data, por meio de
imagens digitais de blastocistos humanos, fornecidas por uma clínica de reprodução assistida. O software para o processamento de
imagens digitais foi desenvolvido na plataforma MatLab® (Matrix Laboratory), onde as imagens foram padronizadas, segmentadas
e classificadas por meio das texturas, para a posterior extração das variáveis matemáticas. Resultados: Foram obtidas oito
variáveis que representam quantitativamente características de textura, área e excentricidade da massa celular interna; área da
blastocele e expansão do blastocisto. Estas foram utilizadas no programa computacional anteriormente utilizado para a
classificação de embriões de mamíferos. Conclusões: O processamento de imagens digitais mostrou ser um método viável para a
extração de variáveis matemáticas preditivas da qualidade morfológica do blastocisto, as quais serviram de parâmetros de entrada
para o software de classificação de embriões humanos atualmente em desenvolvimento.

MATURAÇÃO OOCITÁRIA EM MEIO DE CULTIVO SUPLEMENTADO COM
PLASMA RICO EM PLAQUETAS
P109 - (cod.949)
AUTORES
ANDRESSA MOREIRA GIUSTI, YASMIN BEATRISSE KLEIN PATEL, VERA LUCIA LANGARO AMARAL, DAVID TIL, RAFAEL ALONSO SALVADOR

INSTITUIÇÃO
UNIVERSIDADE DO VALE DO ITAJAÍ - UNIVALI.

Objetivo: Verificar se a suplementação do meio de cultivo com Plasma Rico em Plaquetas (PRP) altera a taxa de maturação de
oócitos. Método: Para obtenção de PRP, foi coletado sangue humano e realizadas duas centrifugações a 10 minutos cada, sendo
a primeira a 1200 rpm, e a segunda a 800 rpm. Após a primeira centrifugação, separou-se o plasma (sobrenadante) das
hemácias; após a segunda, separou-se o PRP do Plasma Pobre em Plaquetas (sobrenadante). Foram obtidos 54 oócitos em
prófase I de ovários dissecados de 6 fêmeas da linhagem Balb/c. Os oócitos foram selecionados de acordo com sua morfologia, e
então divididos em dois grupos: G1: Meio G1-plus (Vitrolife®) como controle e G2: Meio G1-plus (Vitrolife®) + 10% PRP. Foram
cultivados em incubadora Thermo a 37°C durante 24 horas e decorrido este tempo, avaliou-se o grau de maturação em
microscópio invertido. Resultados: No grupo 1 (G1- plus), dos 27 oócitos selecionados, após 24 horas, 7 permaneceram em
prófase I (P1), 15 maturaram para metáfase I (M1) e 5 para metáfase II (M2). Já no grupo 2 (G1-Plus + 10% PRP), dos 27 oócitos,
24 destes maturaram para M1 e 3 morreram. Conclusão: A inclusão do PRP ao meio de cultivo G1-plus não ativou a maturação
oocitária, sendo assim, um resultado negativo para o seu uso. A realização de um novo teste com um N maior de oócitos é
importante para confirmar os dados obtidos no presente estudo.
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AVALIAÇÃO DO USO DO SISTEMA INTRAUTERINO LIBERADOR DE
LEVONORGESTREL EM PACIENTES JOVENS
P014 - (cod.732)
AUTORES
ELAINE CRISTINA FONTES OLIVEIRA, ANA LUIZA LUNARDI ROCHA BARONI, ANA PAULA CALDEIRA BRANT CAMPOS, MYRIAN CELANI

INSTITUIÇÃO
HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS.

Apesar dos contraceptivos intrauterinos serem classificados como categoria 2 para mulheres jovens, segundo Critérios de
Elegibilidade da Organização Mundial de Saúde (vantagens geralmente superam os riscos), apenas 3% dessas pacientes usam
esses métodos. Foi realizado um estudo prospectivo para avaliar as taxas de manutenção do uso do Sistema Intrauterino
Liberador de Levonorgestrel (SIU-LNG) em 106 pacientes jovens com idades entre 15-24 anos e as razões de descontinuidade do
mesmo, bem como avaliação do grau de satisfação dessas pacientes por um período de 6 meses. As pacientes foram recrutadas
de novembro de 2016 a novembro de 2017. A média de idade das pacientes foi de 22,19 anos. A taxa de manutenção do método
nos primeiros 6 meses de uso foi de 91,5 por cento. Nove pacientes descontinuaram o uso do método nos primeiros 6 meses de
uso. As razões para descontinuação foram: cisto de ovariano roto (1 paciente); expulsão do SIU (2 pacientes); acne + queda de
cabelo +aumento do fluxo menstrual (1 paciente); SIU de implantação baixa (1 paciente); útero bicorno (1 paciente); dismenorreia
(1 paciente); dispareunia + vaginismo + anorgasmia (1 paciente); SIU transverso + gestação bioquímica (1 paciente) . A taxa de
satisfação do método foi alta. Noventa e quatro de 97 (96,9%) mulheres estavam satisfeitas ou muito satisfeitas com o uso do
SIU-LNG. O uso do SIU é um método com alta taxa de satisfação entre jovens e manutenção nos primeiros 6 meses de uso.

LEVANTAMENTO SOBRE AS CARACTERÍSTICAS DA PARENTALIDADE
TARDIA, DO PONTO DE VISTA DE RECEPTORAS DE ÓVULOS P014 - (cod.732)
AUTORES
LIA MARA NETTO DORNELLES, DÉBORA MARCONDES FARINATI, MÁRCIA PENA

INSTITUIÇÃO
PROSER - FERTILIDADE E REPRODUÇÃO ASSISTIDA. FERTILITAT - CENTRO DE MEDICINA REPRODUTIVA.
GENESIS - CENTRO DE ASSISTÊNCIA EM REPRODUÇÃO HUMANA.

Objetivo: caracterizar o contexto em que ocorre a parentalidade tardia, do ponto de vista de mulheres receptoras de óvulos.
Método: levantamento realizado em 2018 por meio do Survey Monkey, com dez questões objetivas de múltipla escolha. O link
das questões foi enviado por email à 12 candidatas à recepção de óvulos, com idade superior a 40 anos, que realizavam
tratamento em clínicas de reprodução assistida. Destas, dez responderam ao instrumento. Resultados: Quase a totalidade da
amostra (90%) referiu ter começado a pensar em ter filhos entre 36 e 41 anos e apenas 10% entre os 30 e 35 anos; 50% das
participantes iniciaram as tentativas para engravidar entre 36 e 40 anos, cuja justificativa foi terem se dado conta que o tempo
havia passado e que pelo método natural não obtiveram sucesso; 60% referiram preocupações quanto ao futuro; 70% sentiramse felizes ao poderem utilizar óvulos de doadora, pois as chances de gravidez aumentariam; 60% consideraram as mães por
ovodoação muito amorosas, pois desejavam intensamente ter filhos. Conclusão: Os resultados corroboram dados da literatura
no que se refere à prioridade dada por algumas mulheres à realização profissional, à estabilidade financeira, à aquisição de bens
e à busca do parceiro adequado antes de pensarem na maternidade. Observou-se que as participantes enfatizam os aspectos
positivos da parentalidade nesse contexto, minimizando a presença dos riscos para a gestante e o bebê. Indicam também a
necessidade de uma maior conscientização acerca da preservação da fertilidade. Palavras-chave: parentalidade tardia;
ovodoação; parentalidade e doação de óvulos.
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ANÁLISE LIPIDÔMICA POR MONITORAMENTO DE REAÇÕES MÚLTIPLAS
(MRM-PROFILING) DE OÓCITOS TRATADOS COM NANOCARREADORES
LIPÍDICOS DURANTE A MATURAÇÃO IN VITRO E/OU VITRIFICAÇÃO
P096 - (cod.961)

AUTORES
DANIEL CARLINO JOAQUIM, ANTONIO CLÁUDIO TEDESCO, RUI ALBERTO FERRIANI, CHRISTINA RAMIRES FERREIRA, ALESSANDRA
APARECIDA VIREQUE

INSTITUIÇÃO
INVITRA. UNIVERSIDADE DE PURDUE. UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

Objetivo: Lipídios intracelulares e de membrana têm função importante na criotolerância celular. Investigamos o perfil lipídico de
oócitos tratados com ativos crioprotetores distribuídos à célula em escala nanométrica por carreadores funcionalizados. Método:
Estudo experimental utilizando oócitos bovinos como modelo. Os oócitos foram tratados com nanocarreadores lipídicos (NL)
durante a maturação in vitro (M-NL), vitrificação (V-NL) ou combinando a exposição aos NL durante a MIV e vitrificação (MV-NL).
Oócitos controles (CTR) foram maturados in vitro e vitrificados utilizando procedimento padrão. Antes da vitrificação os oócitos
foram desnudados e a maturação meiótica confirmada pela presença do primeiro corpúsculo polar. Os lipídios foram extraídos
com metanol puro de pools de 5 oócitos/grupo, em triplicata. Uma lista com mais de 300 espécies lipídicas contendo suas
respectivas massas foi organizada para análise pelo MRM-profiling. Em seguida, amostras dos extratos lipídicos de cada grupo
foram injetadas diretamente no espectrômetro triplo quadrupolo equipado com fonte de íons de electrospray. Os dados foram
submetidos às análises univariada (One-way ANOVA), multivariada (PCA-Principal Component Analysis) e de clusters (Heatmap).
Resultado: doze lipídios de diferentes classes de compostos, incluindo ácidos graxos (AG) C12:1, C18:2, C18:3, fosfatidilserina
(PS) PS(28:1) e PS(30:2), fosfatidilglicerol (PG) PG(34:2), PG(38:4), PG(40:0), PGp(38:6), assim como ésteres de colesterol,
apresentaram maior concentração relativa em oócitos NL quando comparados aos controles (p<0,001) Conclusão: a estratégia
de lipidômica utilizada permitiu a detecção de lipídios envolvidos no metabolismo, sinalização e integridade da membrana celular
em oócitos tratados com nanotecnologia durante a MIV e vitrificação.

OCCURRENCE AND CHARACTERISTICS OF RECOMBINANT HUMAN
FOLLICLE-STIMULATING HORMONE (R-HFSH) DOSE ADJUSTMENTS DURING
OVARIAN STIMULATION IN A REAL-WORLD US DATABASE STUDY OF 33,962
IVF PATIENT CYCLES
P118- (cod.941)
AUTORES
MARY C. MAHONY, BROOKE HAYWARD, KEVIN S. RICHTER, THOMAS D'HOOGE

INSTITUIÇÃO
REPROD. HEALTH & ENDOCRINOLOGY, EMD SERONO. GLOBAL BIOSTATISTICS & EPIDEMIOLOGY, EMD SERONO. SHADY GROVE FERTILITY
REPRODUCTIVE SCIENCE CENTER. GLOBAL MEDICAL AFFAIRS FERTILITY, RESEARCH AND DEVELOPMENT, MERCK KGAA.

Objective: To determine the real-world occurrence of r-hFSH dose adjustments during COS for ART and the demographics and
baseline characteristics of patients who undergo dose adjustments. Methodology: Non-randomized, observational, retrospective
analysis of a large, real-world, electronic de-identified medical records database (IntegraMed America, Inc.), including data from
>15 ART clinics. Data for patients receiving any r-hFSH presentation (GONAL-f® or GONAL-f® RFF Redi-ject®, EMD Serono,
Inc., Rockland, USA) during ART cycles between July 2009 and December 2016 were analyzed. Results: Of the 23,582 patients
undergoing 33,962 IVF cycles, 10,195 (43.2%) patients received ≥1 r-hFSH dose adjustment. In this population, 5915 (58.0%) had
≥1 dose increase, 6434 (63.1%) had ≥1 dose decrease and 2154 (21.1%) had both increases and decreases. Patients treated
with a constant dose were older, had a lower AFC, a lower AMH and a higher day 3 FSH compared with patients with dose
adjustments. Patients treated with a constant dose were more likely to have a diagnosis of diminished ovarian reserve and less
likely to have ovulation disorders/polycystic ovaries compared with patients who received dose adjustments. Conclusions:
Individualized r-hFSH dose adjustment, depending on ovarian response, is highly prevalent (43.2%) during ovarian stimulation in
real-world practice in the US. Dose adjustments are used for all patient types but more frequent in younger patients with higher
ovarian reserve and a diagnosis of ovulation disorders/polycystic ovaries.
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PRIMEIRO CASO RELATADO DE GESTAÇÃO GEMELAR MONOZIGÓTICA
DICORIÔNICA DIAMNIÓTICA APÓS TRANSFERÊNCIA DE ÚNICO BLASTOCISTO
NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE DE BELO HORIZONTE
P123- (cod.1019)
AUTORES
GABRIELA LOIOLA PACE, FERNANDA LUSTOSA CABRAL GOMEZ, ANA LUIZA GONÇALVES SILVA, FRANCISCO DE ASSIS NUNES PEREIRA,
WALTER ANTÔNIO PRATA PACE

INSTITUIÇÃO
FACULDADE CIÊNCIAS MÉDICAS DE MINAS GERAIS. LABORATÓRIO DE REPRODUÇÃO HUMANA PROF. AROLDO F. CAMARGOS - HOSPITAL
DAS CLINICAS DA UFMG

Introdução: A raridade de gestações gemelares monozigóticas (MNZ) dicoriônicas diamnióticas (DCDA) após transferência de
único blastocisto em técnica de reprodução assistida (TRA) é discutível na literatura [1] . Um estudo com 3.519 nascimentos
póstransferência de único blastocisto evidenciou que apenas 35 (0,99%) gestações eram gemelares, dessas apenas 11 (0,31%)
foram DCDA [2] . Relato de Caso: Paciente G.C.P.C., 33 anos, com infertilidade primária há 1 ano e meio, procura laboratório de
TRA. Relata menarca aos 10 anos e ciclos menstruais regulares 28/28 dias. Possui companheiro fixo de 36 anos, hígido. Durante
acompanhamento no serviço, apresentou gestação espontânea, que evoluiu para abortamento espontâneo com 6 semanas. Após
1ª tentativa de fertilização in vitro (FIV), realizou duas transferências de blastocisto mal sucedidas. Em maio de 2018, na 2 a
tentativa de FIV, foram coletados 15 óvulos sendo 11 maduros. Obtevese 11 embriões e 6 desenvolveram-se a blastocistos. Em
Junho/2018, foi realizada a transferência de 1 blastocisto congelado euplóide e o resultado de beta-HCG foi positivo. Ao
ultrassom, foi constatada gestação gemelar DCDA que, até o presente momento da confecção deste resumo, evoluía bem até
sua 16a semana. Comentários: Em 30 anos de serviço na rede pública de Belo Horizonte/MG, este é o primeiro caso relatado de
MNZ DCDA com transferência de um único blastocisto. Um artigo datado de 2011 relatou o primeiro nascimento de gêmeos
nativivos MNZ DCDA após transferência de único blastocisto [3] . A ocorrência de MNZ DCDA nestas condições é, portanto,
incomum e as causas para esse fenômeno devem ser melhor elucidadas.

OPINIÃO DE HOMENS E MULHERES SOBRE REPRODUÇÃO ASSISTIDA POST
MORTEM P080- (cod.928)
AUTORES
JULIANA ROBERTO DOS SANTOS, JULIETA QUAYLE, CAIO PARENTE BARBOSA

INSTITUIÇÃO
INSTITUTO IDEIA FÉRTIL DE SAÚDE REPRODUTIVA

Introdução: A reprodução assistida (RA) trouxe para o cenário atual a chance de realizar desejos antes impossíveis. O uso de
técnicas “post mortem” oferece ao paciente a possibilidade de ter um filho biológico gerado com o gameta da pessoa amada e
falecida. A sociedade, em tempo algum, viveu avanços científicos tão acentuados, uma verdadeira revolução. Esses avanços,
porém, trazem diversas repercussões, do ponto de vista sócio cultural, ético e psicológico. A realização destes desejos de forma
quase mágica, também pode trazer consequências que, merecem atenção dos profissionais da equipe. Objetivo: - Avaliar a
opinião de homens e mulheres sobre RA post mortem (RAPM). Método: Em maio, elaboramos um levantamento de opinião pelo
Facebook® e outro, com as mesmas questões, junto a profissionais da área que participavam de um curso sobre RA.
Resultados: Cento e cinquenta e duas pessoas pelo Facebook® (FB), no curso (C) 42 dos 48 participaram. A maioria constituída
por mulheres (FB=86%; C=80%), pós-graduadas (FB=64%; C=66%). A quase totalidade (FB=94%; C=95%) considera necessário
o consentimento prévio do doador para que o procedimento seja autorizado. Entre os que são contrários (F=11%; C=9%) a
criança nascer com um dos pais mortos é justificativa, bem como “antinatural”. Conclusão: Os dados sugerem que o assunto
ainda remete a tabus e representações sociais negativas, possivelmente pela proximidade percebida com a morte e que, a RAPM
dribla as barreiras tradicionais e associa-se morbidamente à manipulação do destino. Reconhecida como um direito do indivíduo,
há restrições.
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IMPACTO DO AVANÇO DA IDADE PATERNA SOBRE O ÍNDICE DE FRAGMENTAÇÃO DO DNA
ESPERMÁTICO
P026- (cod.770)
AUTORES
LUIZA MEZZOMO DONATTI, BÁRBARA MARIÑO DAL MAGRO, LETÍCIA BARBIERI CAUS, MARTINA CAROLINE STAPENHORST, NILO FRANTZ

INSTITUIÇÃO
NILO FRANTZ MEDICINA REPRODUTIVA

Objetivo: Considerando que a infertilidade masculina pode estar associada a altos índices de fragmentação do DNA espermático
(DFI), foi investigada a relação existente entre o DFI e a idade paterna de pacientes buscando tratamento de infertilidade.
Metodologia: Estudo transversal realizado com amostras de sêmen submetidas ao Teste da Estrutura da Cromatina Espermática
(TECE), através da metodologia de laranja de acridina combinada à citometria de fluxo, entre 2016 e 2018. Foram incluídos no
estudo 120 pacientes de um serviço de Reprodução Assistida que apresentaram as condições necessárias para execução do
TECE e que não realizaram qualquer tipo de terapia prévia visando a diminuição do DFI. Os pacientes foram divididos em três
grupos (< 35 anos; 35 - 45 anos; > 45 anos), considerando valores de DFI superiores a 25% alterados. Resultados: Os
resultados foram normalizados, comparados por ANOVA de uma via e considerados significativos quando p< 35 anos (22,45%) e
os demais avaliados (p 0,0002), porém não foi identificada variação entre os grupos 35-45 anos (33,78%) e > 45 anos (39,72%).
Conclusão: Os dados demonstram que há aumento no DFI espermático conforme o avanço da idade paterna. Homens com
idade acima de 35 anos tendem a apresentar DFI espermático superiores a 25%, o que pode resultar em maior tempo para
gestação natural, possível aumento no número de tentativas de fertilização in vitro e risco de abortamento.

CRIOPRESERVAÇÃO DE OÓCITOS PARA FERTILIDADE FUTURA:
COMPARAÇÃO DA RESPOSTA OVARIANA ENTRE PACIENTES ONCOLÓGICAS
E NÃO ONCOLÓGICAS P063- (cod.933)
AUTORES
CAMILA CRUZ DE MORAES, VICTÓRIA FURQUIM WERNECK MARINHO, ANA LUISA MENEZES CAMPOS, JOÃO PEDRO JUNQUEIRA CAETANO,
RICARDO MELLO MARINHO

INSTITUIÇÃO
PRÓ-CRIAR MEDICINA REPRODUTIVA. FCMMG

Objetivo: Comparar o resultado da estimulação ovariana em pacientes com diagnóstico de câncer com o de mulheres saudáveis
que congelaram oócitos para retardar a maternidade (preservação social). Métodos: estudo retrospectivo, através da análise de
prontuários e comparação da resposta ovariana nos ciclos de estimulação ovariana para criopreservação de oócitos entre os
grupos (oncológico x preservação social), em relação à quantidade de oócitos maduros obtidos para criopreservação no período
de 2010 a 2017. Resultados: Foram analizados os resultados de 218 ciclos realizados em 187 pacientes. Destes, 26 ciclos foram
em pacientes oncológicas e 192 em pacientes com desejo de criopreservação social. Não houve diferença no estado civil (maioria
solteira) nem no peso e IMC dos dois grupos. A maioria das mulheres, nos dois grupos não havia tido nenhuma gravidez
anteriormente ao ciclo de criopreservação. O câncer de mama foi mais frequente nas pacientes oncológicas (50%). Na maioria
dos ciclos, tanto no grupo social como no oncológico foi utilizado o protocolo Antagonista (74,4% e 86,4%, respectivamente). O
número médio de oócitos obtidos, para as pacientes não oncológicas, foi 11,4 ± 8 e 13,8 ± 9 para as pacientes oncológicas
(diferença não significativa). O número médio do oócitos maduros congelados foi 9,7 ± 7 para o grupo não oncológico e 11,2 ±
7,2 para o grupo oncológico (diferença não significativa). A maioria (63,1%) das pacientes estudadas congelou até 10 oócitos por
ciclo. Conclusão: Não houve diferença na resposta ovariana à estimulação ovariana entre pacientes oncológicas e não
oncológicas.
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CONSULTA DE ENFERMAGEM APLICADA EM REPRODUÇÃO ASSISTIDA
P017- (cod.771)

AUTORES
JULIANA CRISTINA DA COSTA, CRISTIANE ARAUJO DE OLIVEIRA, GLÁUCIA DE FREITAS BATISTA ANDRADE, JOÃO PEDRO JUNQUEIRA
CAETANO

INSTITUIÇÃO
PRÓ-CRIAR MEDICINA REPRODUTIVA

Introdução: A consulta de enfermagem consiste em um atendimento integral e de forma sistematizada, ela requer conhecimento
científico e de particularidades institucionais, bem como percepção desse profissional de enfermagem em buscar e englobar
necessidades em todas as etapas do processo de reprodução assistida, e com isso desenvolver um trabalho de acolhimento,
humanização e atenção à saúde da mulher/homem ou casal infértil. Objetivo: Buscar a identificação das situações saúde
/doença dos indivíduos em Reprodução Assistida através da utilização de um método e de uma estratégia de trabalho.
Acompanhar todos os pacientes em tratamento, dando suporte a todas suas necessidades. Proporcionar um elo entre as equipes
multidisciplinares. Materiais e métodos: Realizamos a escolha da Teoria das Necessidades Humanas Básicas (TERORIA DE
WANDA HORTA), que melhor orienta a pratica da enfermagem em Reprodução Assistida (RA). Levantamos as dúvidas mais
frequentes com a equipe médica. Desenvolvemos e implantamos um roteiro a ser abordado e um Check list de todas as etapas
do tratamento. Resultados: Personalização do atendimento, minimizou a dificuldade e a insegurança na administração da
automedicação. Uniformização das informações, o paciente/casal compreende como os procedimentos são realizados e o tempo
de permanência na instituição. Entrega em tempo hábil dos resultados de exames, assim como dos termos de consentimento.
Conclusão: A consulta de enfermagem é uma das etapas de fundamental importância da Sistematização da Assistência de
Enfermagem (SAE), pois através dela podemos direcionar o cuidado que será prestado ao paciente/casal. Ela se faz presente,
necessária e muito abrangente na Reprodução Assistida.

IS THE CLEAVAGE EMBRYO TRANSFER YET APPLICABLE FOR GOOD
PROGNOSIS WOMEN RECEIVING SINGLE EMBRYO TRANSFER IN THE ERA OF
EXTENDED EMBRYO CULTURE? P033- (cod.733)
AUTORES
PEDRO FELIPE MAGALHÃES PEREGRINO, ALECSANDRA GOMES, MARIANA FUJII, TATIANA CARVALHO DE SOUZA BONETTI, PEDRO AUGUSTO
ARAÚJO MONTELEONE

INSTITUIÇÃO
CENTRO DE REPRODUÇÃO HUMANA MONTELEONE. DISCIPLINA DE GINECOLOGIA - DEPARTAMENTO DE OBSTETRÍCIA E GINECOLOGIA.
FACULDADE DE MEDICINA DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO. DEPARTAMENTO DE GINECOLOGIA - ESCOLA PAULISTA DE MEDICINA DA
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO.

Objective: Since the beginning of ART, the cleavage embryo transfer has been successfully employed; nevertheless, the
blastocyst transfer turned the most frequent practice nowadays. The aim of this study was to evaluate clinical outcomes of Single
Embryo Transfer (SET) cycles for good prognosis women when cleavage embryos or blastocyst were transferred. Methods:
Retrospective cohort study evaluated 460 SET cycles for good prognosis patients: women ≤38 years of age, undergoing their first
or second ovarian stimulation cycle, using ejaculated sperm for ICSI and had a fresh embryos transfer. Two groups were
stablished according to stage of embryo transferred: D3- cleavage embryo and D5-blastocysts. Cycles were performed using
standard protocols and a SET was placed. Results: Groups were similar to age (D3:34.8±3.1 vs. D5:34.7±3.6; p=0.732), BMI
(D3:23.3±3.5 vs. D5:23.1±4.0; p=0.702), basal FSH (D3:7.6±7.6 vs. D5:6.6±3.4; p=0.253), dose of gonadotropin administered
(D3:1818.9±473.5 vs. D5:1820.7±343.4; p=0.971) and MII oocytes recovered (D3:6.8±4.7 vs. D5:7.5±4.7; p=0.158). Clinical
pregnancy rate (CPR) was equivalent between D3 (32.7%) and D5 groups (33.9%; p=0.819). The multivariate model have shown
that the chance of clinical pregnancy isn’t affected by blastocyst compared to cleavage embryos transfer (OR:0.938; p=0.982)
adjusted for confounders (women age, preimplantation genetic analysis, elective embryo transfer and top-quality embryo transfer).
Conclusions: Our findings showed no effect of blastocyst transfers compared to cleavage embryo on clinical pregnancy when
fresh cycles for good prognosis women receiving SET were performed. Thus, we may suggest that for good prognosis women
receiving SET, both the cleavage stage embryo or blastocyst can be safety placed.
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MINDFULNESS, OBESIDADE E INFERTILIDADE: ESTUDO RANDOMIZADO
UTILIZANDO MINDFULNESS PARA MODIFICAÇÃO DO ESTILO DE VIDA E
PERDA DE PESO EM MULHERES INFÉRTEIS
P076- (cod.926)
AUTORES
EDNA MARIZ CÂMARA SANT'ANNA; SIMONE FRANÇA NERY; RAPHAEL PEREIRA DOS SANTOS; SARA DE PINHO CUNHA PAIVA; FERNANDO M.
REIS

INSTITUIÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS

Objetivos: Avaliar o impacto de um programa baseado em mindfulness (MBP) sobre a redução voluntária de peso, o padrão de
distribuição de gordura corporal-PDGC e o bem estar geral em mulheres com sobrepeso/obesidade portadoras de infertilidade
e/ou síndrome de ovário policístico (SOP). Método: Ensaio clínico aberto, randomizado. Inclusão: sexo feminino + infertilidade
e/ou SOP + obesidade/sobrepeso. Exclusão: idade < 18 anos Randomização em dois grupos: intervenção (GI), submetido ao
MBP (N=28) e controle (GC), não submetido (N=24). Intervenção: mindfulness 2 horas por semana por 8 semanas. Desfechos:
perda de peso (peso, índice de massa corporal-IMC), PDGC (circunferências de cintura e quadril) e bem estar geral (questionário
Psychological General Well-Being Index-PGWBI). Análise estatística: Teste de Wilcoxon com SPSS 22. Significância: p<0,05.
Resultados: Redução média de 1,8Kg no GI (p=0,002) e 1,0Kg no GC (p=0,022), com redução significativa do IMC nos dois
grupos, sem diferença significativa entre os grupos. Redução média de 1.5cm de cintura (p=0,007) e 2.0cm de quadril (p=0,002)
no GI e, respectivamente, de 0.8cm (p=0.633) e 0.3cm (p=0.100) no GC com mudança no PDGC de “maçã” (maior risco
metabólico e cardiovascular-RMCV) para “pêra” (menor RMCV). O GI apresentou aumento significativo do escore do PGWBI
(p=0.001), mas não o GC (p=0.829). Conclusão: O MBP pode ser usado como intervenção auxiliar para perda de peso e melhora
do bem estar geral em mulheres com sobrepeso/obesidade portadoras de infertilidade e/ou SOP.

ULTRASSONOGRAFIA PRÉ-NATAL DIVERGÊNCIA DIAGNÓSTICA EM
MEDICINA FETAL
P076- (cod.926)
AUTORES
CAROLINA LEÃO DE MORAES, FERNANDA SARDINHA DE ABREU TACON, ROBERTA MACHADO DE OLIVEIRA FROTA CURADO, WALDEMAR
NAVES DO AMARAL

INSTITUIÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS

Objetivos: Avaliar os principais diagnósticos ultrassonográficos discordantes, durante o pré-natal, entre os níveis de atenção
primária e terciária. Métodos: Estudo descritivo, transversal, prospectivo, realizado entre julho de 2017 a junho de 2018, em
ambulatório de medicina fetal com gestantes de fetos com anomalias congênitas (AC). As gestantes atendidas na instituição,
onde a pesquisa foi realizada, são encaminhadas de serviços de atenção primária de saúde de todo o Estado de Goiás, por
receberem o diagnóstico de AC estrutural. As gestantes foram acompanhadas durante a realização do primeiro exame
ultrassonográfico na instituição, que confirmou ou refutou o diagnóstico de AC estrutural recebido na atenção primária. Os dados
foram registrados em planilha do Microsoft Excel® 2010, sendo realizado posteriormente, estatística descritiva. Resultados: No
período estudado, 278 gestantes foram encaminhadas pela atenção primária para um dos serviços terciários de medicina fetal.
Do total, 74,82% (208/278) dos encaminhamentos decorreram em virtude da visualização, através de ultrassonografia pré-natal,
de alguma AC estrutural na atenção primária, porém, 20,19% (42/208) dos diagnósticos não foram confirmados na instituição
terciária. A medida da translucêncianucal (TN) foi o diagnóstico mais frequentemente divergente, apresentando frequência de
47,63% (20/42). As alterações cardíacas fetais representaram 23,81% (10/42) das divergências diagnósticas. Conclusão: Os
principais diagnósticos ultrassonográficos discordantes, durante o pré-natal, entre os níveis de atenção primária e terciária foram:
medição da TN, alterações cardíacas fetais e hidrocefalia fetal 7.14% (3/42) que, traduz-se, na visualização de AC estrutural no
nível primário, que não foi confirmado no nível terciário, sendo o feto, portanto, estruturalmente normal.
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A TÉCNICA DE BIÓPSIA EMBRIONARIA NÃO INFLUENCIA O RESULTADO DO
DIAGNOSTICO GENÉTICO PRÉ IMPLANTACIONAL PARA ANEUPLOIDIAS
(PGT-A)
P092- (cod.938)
AUTORES
AUGUSTO AZZOLINI DE MELO, SANDRO CASSIANO ESTEVES, MARCELLO VALLE, GISLAINE SANTOS PEREIRA, CIRO DRESCH MARTINHAGO

INSTITUIÇÃO
CHROMOSOME MEDICINA GENÔMICA. ANDROFERT - CENTRO DE REFERÊNCIA PARA REPRODUÇÃO MASCULINA.
ORIGEN - CENTRO DE MEDICINA REPRODUTIVA

Objetivo do trabalho foi comparar o papel da técnica de biópsia embrionária em blastocistos com abertura da zona pelúcida no
terceiro dia do desenvolvimento com a biópsia de blastocistos sem a abertura da zona pelúcida no terceiro dia. Métodos foram
biopsiados embriões em estágio de blastocistos em dois centros de reprodução humana distintos, por dois embriologistas
diferentes. No serviço 1, foi induzido a extrusão das células através do hatching no terceiro dia do desenvolvimento, seguida de
biopsia embrionária no estágio de blastocisto. No serviço 2, foi realizada a biópsia diretamente em blastocisto expandido. Foram
quantificadas as amostras dos embriões através de analise por real timer, classificadas de modo relativo de acordo sua
quantificação de células biopsiadas como: suficientes, razoáveis e baixas e analisadas as alterações cromossômicas através de
sequenciamento de nova geração (NGS) para o teste genético pré-implantacional para aneuploidias (PGT-A). Foram realizadas
as análises estatísticas de qui-quadrado para quantificação relativa das amostras, associação entre a técnica de biópsia e o
resultado do PGT-A e as análises estatísticas por ANOVA e post HOC para responder se existe efeito da idade feminina no
resultado de PGT-A. Resultados foram analisados 660 blastocistos, 388 e 272, no serviço 1 e 2 respectivamente de pacientes
com média 39 anos e desvio padrão DP± 2,4 no serviço 1 e média de 38,1 anos DP± 2,3 no serviço 2. A quantificação relativa
dos serviços 1 e 2 não foi significativamente diferente (p=0,776) para a classificação baixa (30 vs. 25), razoável (27 vs. 20),
suficiente (331 vs. 227). As técnicas de biopsia associadas aos resultados do PGT-A não foram significativamente diferentes
(p=0,311) 139 (35,82%) vs. 110 (40,44%) embriões normais, 247 (63,66%) vs.159 (58,46%) alterados, 2 (0,52%) vs. 3 (1,10%)
embriões com o DNA degenerado entre os serviços 1 e 2 respectivamente. Conclusões a técnica de biopsia embrionária não
altera a quantificação das amostras e também não altera o resultado do PGT-A e como já é estabelecido há associação entre a
idade e o resultado do PGT-A
.

A VIA DE SINALIZAÇÃO DO PEPTÍDEO NATRIURÉTICO TIPO-C (CNP) EM
FOLÍCULOS PERIOVULATÓRIOS HUMANOS: A RESPONSÁVEL PELA
CORRETA FINALIZAÇÃO DA MEIOSE OOCITÁRIA?
P093- (cod.1010)
AUTORES
MAÍRA CASALECHI BADIN TELLES, LORENA PINTO VELOZO, VERÔNICA NERY DE MAGALHÃES LOBACH, CYNTHIA DELA CRUZ DE FREITAS,
FERNANDO M. REIS

INSTITUIÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS

Estudos em animais sugerem que a via CNP-NPR2-cGMP relacionase com foliculogênese e inibição da retomada meiótica
precoce dos oócitos. Este estudo avaliou a possível correlação entre a expressão de CNP em folículos periovulatórios humanos
com o estágio de maturação dos oócitos coletados para ICSI. Após assinatura do TCLE aprovado pelo Comitê de Ética da
Instituição, fluido folicular (FF, n=41), células da granulosa luteinizadas (CGL, n=42) e células do cumulus (CC, n=67) foram
coletadas de 91 folículos puncionados individualmente de 37 pacientes submetidas a hiperestímulo ovariano controlado. O nível
de CNP foi mensurado no FF por ensaioimunoenzimático. A expressão gênica do NPPC (precursor do CNP) e do NPR2 foi
avaliada nas CGL e nas CC por qPCR. CNP foi detectado em todas as amostras de FF (0,13-1,0ng/mL) em concentrações
semelhantes nos folículos contendo oócitos em metáfase-II (MII), em metáfase-I (MI), em prófase-I/vesícula-germinativa (VG) e
em folículos sem oócitos. A expressão de NPPC nas CGL de folículos contendo MI foi 1,9 vezes maior que nas de folículos
contendo MII e contendo VG, e a expressão de NPR2 não variou em função da maturidade oocitária. Nas CC oriundas de MI, a
expressão de NPPC e de NPR2 foi maior que nas de MII (2,4 e 1,7 vezes, respectivamente) e que nas de VG (1,7 e 1,7vezes).
Os dados indicam que a expressão de NPPC e de NPR2 ocorre principalmente no estágio MI e sugerem uma ação parácrina na
sinalização do CNP folicular que leva à parada meiótica durante a maturação oocitária em humanos.
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COMPARAÇÃO DA EFICIÊNCIA DA CRIOPRESERVAÇÃO SEMINAL COM
PALHETAS NA HORIZONTAL X VERTICAL P099- (cod.984)
AUTORES
JOSÉ XAVIER DA SILVA NETO, JHULY LAURENTINO NUNES, RAFAEL ALONSO SALVADOR, VERA LUCIA LANGARO AMARAL, DAVID TIL

INSTITUIÇÃO
UNIVERSIDADE DO VALE DO ITAJAÍ – UNIVALI

Objetivo: Comparar a eficiência entre criopreservação seminal com palhetas em posição horizontal e vertical. Método: Oito
amostras seminais normozoospérmicas foram selecionadas e criopreservadas em palhetas de 0,5 mL com diluidor Ingá Sperm
Freezing (Ingámed®) na proporção 1:1 (sêmen + diluidor). Cada amostra foi dividida em 2 grupos. O grupo controle (G1)
permaneceu 20 minutos sob refrigeração (4±2°C), sendo em seguida exposto por 10 minutos ao vapor de nitrogênio líquido (80ºC) à 5 cm de altura, em posição horizontal, antes de serem imersas em nitrogênio. O grupo experimental (G2), permaneceu 20
minutos sob refrigeração (4±2°C), sendo em seguida exposto por 10 minutos ao vapor de nitrogênio líquido (-80ºC) em posição
vertical, antes de serem imersas em nitrogênio. Após a criopreservação, as amostras foram aquecidas durante 25 minutos (37ºC)
e desenvasadas em meio aquecido Washing mHTF (Life Global®) suplementado com Soro Ingámed (Ingámed®), centrifugadas
durante 5 minutos a 1500 rpm, retirado o sobrenadante e ressuspendidas no mesmo meio (0,5mL). Após incubação a 37°C por 5
minutos, foram analisados os parâmetros motilidade e vitalidade espermatica. Resultado: As taxas médias de recuperação da
motilidade total foram de 38,09% para o grupo G1 e de 25,89% para o grupo G2, porém não apresentam diferença estatística
(p>0,05). No entanto, as taxas de recuperação de vitalidade foram estatisticamente superiores (p<0,001) no grupo G1 (41,28%)
quando comparado ao grupo G2 (28,42%). Conclusão: A criopreservação em posição vertical interfere negativamente na taxa de
recuperação da vitalidade pós-criopreservação no grupo G1 (41,28%) quando comparado ao grupo G2 (28,42%).

COMPARAÇÃO DAS TAXAS DE NASCIDOS VIVOS APÓS A TRANSFERÊNCIA
DE EMBRIÕES EM D3 OU D5 EM PACIENTES COM IDADE IGUAL OU SUPERIOR
A 40 ANOS P100- (cod.947)
AUTORES
AMANDA EVELYN CRUVINEL GOULART, VINICIUS MEDINA LOPES, NATALIA IVET ZAVATTIERO TIERNO, ROSALY RULLI COSTA, CHRISTINA DE
ALBUQUERQUE DA ROCHA

INSTITUIÇÃO
INSTITUTO VERHUM. HOSPITAL MATERNO INFANTIL DE BRASÍLIA

Comparar a taxa de nascidos vivos após a transferência de embriões em D3 ou D5 em pacientes com idade ≥ 40 anos. Estudo
multicêntrico retrospectivo transversal que avaliou os resultados de ciclos de fertilização in vitro (FIV) e/ou injeção
intracitoplasmática de espermatozóides (ICSI) no período de Janeiro/2014 a Outubro/2017. Incluídas pacientes com idade ≥ 40
anos submetidas a FIV/ICSI, transferência de embriões a fresco em D3 (grupo A) ou D5 (grupo B). Variáveis analisadas:
paridade, fator de infertilidade, média de MII captados, média de embriões transferidos, taxa de abortamento e taxa de nascidos
vivos. Excluídos todos os ciclos com necessidade de biopsia/punção testicular, sem transferência embrionária a fresco e ausência
de oócitos captados. A análise estatística foi realizada pelo teste não paramétrico de Mann-Whitney, teste Qui-quadrado de
Pearson e regressão logística binária múltipla. Foram 123 mulheres, com média de idade de 41,3 e 41,1 anos para os grupos A e
B. O fator tuboperitoneal foi mais prevalente no grupo B, 40,2% x 13,9% (p=0,005). A média de MII captados foi maior no grupo B,
7,4 x 3,6 (p=0,001). A taxa de implantação foi de 8,61% e 11,36% (p=0,659) e de nascido vivos 19,44% e 28,7% (p=0,620) para
os grupos A e B respectivamente, com p=0,817 após aplicação da regressão logística para nascido vivo. A taxa de gravidez
aumentou 1,9 vezes por cada embrião transferido (p=0,02), independente do dia de transferência. Concluímos que o dia da
transferência (D3 ou D5) não alterou a taxa de nascido vivo no presente estudo.
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CERVICAL ECTOPIC PREGNANCY AFTER IN VITRO FERTILIZATION: CASE
REPORT SUCCESSFULLY TREATED WITH CERVICAL ELECTRIC ASPIRATION
P155- (cod.998)

AUTORES
JEFFERSON DREZETT, DINAH MARQUES, ROBERTA OTTOBONI, ARTUR DZIK, MARIO CAVAGNA

INSTITUIÇÃO

DEPARTMENT OF HUMAN REPRODUCTION - PÉROLA BYINGTON HOSPITAL. SCHOOL OF PUBLIC HEALTH. UNIVERSITY OF SÃO PAULO

Introduction: Cervical ectopic gestation is a serious and potentially lethal condition considered exceptional in in vitro fertilization.
Early diagnosis is critical to successful treatment and preservation of fertility. We report a rare case of cervical pregnancy after in
vitro fertilization and embryo transfer, successfully treated exclusively with electrical aspiration. Case report: A 36-year-old patient
attended the Department of Human Reproduction at Pérola Byington Hospital in 2015 due to primary infertility with no apparent
cause for seven years. Subjected to ovulation induction with recombinant depot FSH and GnRh analogue, triggered with chorionic
gonadotropin. It evolved with the collection of ten oocytes and transfer of two embryos, with cryopreservation of the remaining
ones. The control with serial ultrasound showed a gestational sac in uterine cervix topography, indicating gestation of six weeks,
confirmed after 24 hours by a second operator. The treatment was successfully performed by electric aspiration with an EasyGrip®
cannula of 6 mm in diameter, without the occurrence of hemorrhage or the need for other procedures. Early diagnosis allowed
successful conservative treatment with only cervical aspiration. The literature review confirms the rarity of the case, but does not
indicate consensus on the best treatment of cervical ectopic pregnancy.
.

CONTROLE DE QUALIDADE EXTERNO ON LINE PARA LABORATÓRIO DE
REPRODUÇÃO ASSISTIDA E ANDROLOGIA P101- (cod.967)
AUTORES
ALFRED SENN, VERA LUCIA LANGARO AMARAL, DAVID TIL, RAFAEL ALONSO SALVADOR, MARCEL FRAJBLAT

INSTITUIÇÃO
UNIVERSIDADE DO VALE DO ITAJA. FERTAS BRASIL. UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO

Introdução: As análises seminais estão sujeitas à apreciação subjetiva dos observadores. O presente estudo teve como objetivo
utilizar um software para comparar e certificar profissionais que realizam espermogramas. Métodos: as imagens dos gametas
foram apresentadas em um sistema on line para os usuários, permitindo contagens e avaliações da concentração espermática,
motilidade, morfologia e vitalidade. Vinte profissionais treinados em andrologia foram convidados a participar anonimamente. Os
dados foram armazenados online e usados para análises comparativas. Coeficientes de variação (CV) foram utilizados para
determinar a dispersão das valores registrados. Resultados: Os CVs foram de 12,7% para concentração, 7,6% para motilidade
progressiva, 74,8% para morfologia, 5,3% para vitalidade. Conclusões: Os dados demonstram que a morfologia apresenta um
CV maior entre os parâmetros analisados, indicando que este instrumento é capaz de identificar as disparidades existentes intrae inter-laboratoriais.
.

Anais do 28º Congresso Brasileiro de Reprodução Humana
Sociedade Brasileira de Reprodução Humana- SBRH. Belo Horizonte (MG), Brasil, 2018

P á g i n a

|

27

DISGENESIA GONADAL PURA EM GÊMEAS MONOZIGÓTICAS: RELATO DE
CASO
P103- (cod.1015)
AUTORES
TAIRANE FARIAS LIMA, LUCIENE DA SILVA CARVALHO, CHAYANE DEDONATTO, THAMARA NATHÁLLYA NONATO PAIVA DE OLIVEIRA, CLÁUDIO
EMÍLIO BONDUKI

INSTITUIÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO

Introdução: As disgenesias gonadais puras, são condições patológicas raras, afetando 1 a cada 100000 nascidos vivos. Nelas,
as gônadas presentes são disgenéticas e não-funcionantes, consequentemente não há compatibilidade entre o sexo genético e o
fenotípico. A seguir descreveremos um caso de irmãs gêmeas com quadros clínicos semelhantes e sugestivos de disgenesia
gonadal pura XY. Síntese: A.C.P.B e A.B.P.B, irmãs gêmeas monocoriônicas diamnióticas, 15anos, solteiras, residentes em São
Paulo, encaminhadas ao Serviço de ambulatorial de ginecologia endócrina por quadro de amenorréia primária e
hipodesenvolvimento de caracteres sexuais secundários. Foi relatado adequado desenvolvimento neuropsicomotor e bom
rendimento escolar das pacientes, sem outros antecedentes pessoais ou familiares dignos de nota. Ao exame físico: ambas
apresentavam estádio puberal de Tanner M1P2, sem outros comemorativos (vaginometria não realizada). Exames subsidiários
laboratoriais de A.B.P.B: FSH 95,8 mIU/ml, LH 35,1 mIU/ml, Estradiol 16,8 mIU/ml e A.C.P.B: FSH 92,1 mIU/ml, LH 36 mIU/ml,
Estradiol 12,9 mIU/ml. Cariótipo de ambas: 46 XY. Realizado ressonância magnética de pelve das pacientes A.C.P.B e A.B.P.B
sendo descritos: útero anteversoflexão com volume 5cc e útero anteversoflexão e volume 4,3cc, respectivamente, não sendo
visibilizados ovários nos exames. Optado por iniciar o tratamento das pacientes com terapia hormonal estrogênica para
inicialmente favorecer o desenvolvimento de caracteres sexuais secundários, posteriormente introduzir terapia hormonal
estroprogestogênica para proteção cardiovascular e óssea, investigação e exérese das gônadas disgenéticas por
videolaparoscopia, seguimento psicológico e esclarecimento sobre o futuro reprodutivo das pacientes por ovodoação.
Comentários: As disgenesias gonadais puras XY associam-se à importantes impactos em âmbito social, psicológico e
reprodutivo das pacientes, sendo de suma importância o diagnóstico precoce assim como o adequado e oportuno tratamento
multidisciplinar. Fazem parte da esfera de tratamento a terapia hormonal, a gonadectomia das gônadas não-funcionantes pelo
potencial risco de malignização no futuro e seguimento psicológico para conformidade plena com o sexo social.
.

QUAL O IMPACTO DA ENDOMETRIOSE NOS RESULTADOS DO PRIMEIRO
CICLO DE FIV?
P125- (cod.1009)
AUTORES
LEONARDO MATHEUS RIBEIRO PEREIRA, RICARDO MELLO MARINHO, GABRIELA GONTIJO VIEIRA, JOÃO PEDRO JUNQUEIRA CAETANO

INSTITUIÇÃO
PRÓ-CRIAR MEDICINA REPRODUTIVA. FACULDADE DE CIÊNCIAS MÉDICAS DE MINAS GERAIS

Objetivo: Mulheres com menos de 40 anos e infertilidade por endometriose apresentam menor taxa de gravidez no primeiro ciclo
de fertilização in vitro (FIV) quando comparadas as mulheres da mesma idade e submetidas ao mesmo tratamento devido
salpingotripsia bilateral (STB) anterior? Métodos: Estudo de coorte retrospectivo avaliando o primeiro ciclo de FIV com protocolo
antagonista de pacientes de janeiro de 2015 a julho de 2018 em um centro de Medicina Reprodutiva. Mulheres abaixo de 40 anos
foram divididas em dois grupos sendo: endometriose (n=43) e STB (n=62).P< 0,05 foi considerado com significância estatística.
Resultados: Não houve diferença estatística nas características dos grupos como idade feminina (34,0 x 33,9, p = 0,987), IMC
(24 x 23,5, p= 0,896), FSH (8,8 x 8,3, p=0,794) e o tempo médio de infertilidade no grupo estudo foi de 37,9 meses. Nos
resultados relacionados ao ciclo, também não houve diferença estatística como número de ampolas de gonadotrofina (28,9 x
27,8, p=0,495), dias de estímulo (10,6 x 10,5, p=0,888), número de oócitos coletados (12,7 x 14,7, p=0,238), número de oócitos
maduros (9,7 x 11, 1, p0,298) e número de embriões transferidos (2,16 x 2,10, p=0,092). Quanto à taxa de gravidez (17/43 39,5% x 25/62 – 40,3%, p=0,728) e taxa de aborto (10,4% x 11,3%, p=0,976) também não houve diferença estatística.
Conclusão: Mulheres com infertilidade por endometriose apresentam taxa de gravidez e aborto semelhantes às mulheres com
STB no primeiro ciclo de FIV.
.
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COMPARAÇÃO ENTRE PARÂMETROS ESPERMÁTICOS EM AMOSTRAS
CRIOPRESERVADAS COM DOIS MEIOS GEMA-FREE COMERCIALMENTE
OFERECIDOS
P046- (cod.844)
AUTORES
RAYSSA ALVES DE LIMA, DÉBORA SCARABOTO, ISADORA TERUMI SARUHASHI, RÉGIS YUKIO CHO

INSTITUIÇÃO
ANDROLAB CLÍNICA E LABORATÓRIO DE REPRODUÇÃO HUMANA E ANDROLOGIA

Objetivos: Comparar os parâmetros espermáticos concentração de espermatozoides e porcentagem de espermatozoides móveis
progressivos antes e após submeter amostras seminais ao processo de congelamento semi-lento com dois crioprotetores gemafree oferecidos comercialmente. Métodos: foram incluídas neste estudo amostras normais e alteradas de homens de 18 a 50
anos de idade que procuraram laboratório privado para o exame de espermograma e concordaram com a pesquisa. Foram
consideradas normais amostras com concentração igual ou superior a 15 milhões de espermatozoides/mL e motilidade igual ou
superior a 32% de móveis progressivos, e alteradas amostras que não se encaixaram nas normais. Os parâmetros foram
analisados em câmara de Makler em tempo inferior a sessenta minutos após a coleta do material. Foram excluídas do estudo
amostras com volume inferior a 1 mL. Cada amostra foi criopreservada em palhetas de 0,5mL para tratamentos-teste com os
crioprotetores Gema-free Global® e Ingámed®. Passados trinta minutos do congelamento, as amostras foram descongeladas e
os parâmetros seminais analisados. Os protocolos de congelamento e descongelamento foram seguidos de acordo com as
instruções dos fabricantes. As amostras pré e pós congelamento foram analisadas pelo mesmo técnico. Resultados: Não foi
observada diferença estatística entre os parâmetros seminais concentração e motilidade dos dois meios gema-free
comercializados quando comparados os dados pré e pós congelamento, tampouco quando comparados os dados dos diferentes
crioprotetores entre si. Conclusão: Os dois crioprotetores gema-free comercialmente disponíveis ofereceram resultados similares
quando testados os parâmetros concentração de espermatozoides por mL e motilidade progressiva nas amostras analisadas à
fresco e após o descongelamento.

ESTUDO PARA APLICAÇÃO DE SORO DE QUEIJO EM
MICROENCAPSULAMENTO DE MOLÉCULAS BIOATIVAS

P069- (cod.880)

AUTORES
ANNA FLÁVIA TISCHER DA SILVA, IVAN CUNHA BUSTAMANTE FILHO, CLAUCIA FERNANDA VOLKEN DE SOUZA, ANA JÚLIA FÜHR
TAYNÁ NAUE LOPES

INSTITUIÇÃO
UNIVERSIDADE DO VALE DO TAQUARI-UNIVATES

O processamento do sêmen é uma etapa importante para sua utilização em técnicas de reprodução assistida. A adição de novas
moléculas visam melhorar a qualidade celular e objetivam potencializar a fertilização. Em suínos, é comum o uso de
antimicrobianos nas doses de sêmen que visam diminuir contaminações e a transmissão de doenças venéreas. Entretanto
antimicrobianos vêm sendo proibidos em países da comunidade Europeia e das Américas, levando à pesquisa de novos meios de
veiculação de moléculas com atividade antimicrobiana. O objetivo deste trabalho é testar a viabilidade do soro de queijo como
matriz para elaboração das microcápsulas que poderão ser utilizadas para veicular moléculas bioativas. Para tanto, é necessário
determinar se o soro de queijo possui efeito citotóxico ao espermatozoide suíno. Utilizou-se cinco amostras coletadas em rotina
de uma central de produção de sêmen suíno, tratadas com diferentes concentrações do soro de queijo em pó: 0,1%; 0,5%; 1%;
2% 5%; 10% e 20% (p/v), avaliando os padrões de motilidade por sistema computadorizado (AndroVision, Minitube) e de
morfologia através do uso de sondas de fluorescência empregadas na Citometria de Fluxo. Os dados foram analisados por
ANOVA de uma via seguido de Tukey. Observou-se que o soro de queijo não alterou os padrões de motilidade quando
adicionado até 10%. Ao adicionar 20% houve uma redução significativa da motilidade total. Conclui-se que a adição de soro de
queijo não apresenta efeito deletério para a motilidade espermática em concentrações até 10%. Novos experimentos com
citometria confirmarão a segurança do seu uso no sêmen.
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PGT-M EM CASO DE MUTAÇÃO FAMILIAR NO GENE ATXN1: RELATO DE CASO
P083- (cod.876)

AUTORES
MONISE DE CASTRO SANTOS, DENISE MARIA CHRISTOFOLINI, IVAN HENRIQUE YOSHIDA, EMERSON BARCHI CORDTS, CAROLINE ZULIM

INSTITUIÇÃO
INSTITUTO IDEIA FÉRTIL DE SAÚDE REPRODUTIVA

As Ataxias Espinocereberales (AEC) são doenças genéticas neurodegenerativas, de herança autossômica dominante com
importante prevalência mundial como no caso da Doença de Machado-Joseph (AEC 3) frequente no Brasil, em Santa Catarina.
São caracterizadas por perda progressiva dos movimentos da marcha, das mãos, olhos e dificuldade na fala. Apresentam uma
grande heterogeneidade genotípica e fenotípica, e o diagnóstico por PCR permite identificar diferentes formas da doença e os
genes associados a elas. As formas 1, 2, 3 e 6 são mais frequentes na população mundial. A alteração genética associada a
estas formas de ataxia é a expansão de trinucleotídeos CAG nos genes ATXN1 (AEC1), ATXN2 (AEC2), ATXN3 (AEC3) ou
CACNA1A (AEC6). Paciente de 28 anos e seu cônjuge de 39 anos, com ausência de fator masculino, procuraram o serviço de
aconselhamento genético para seleção embrionária, pois um dos genitores da paciente é portador de mutação no gene ATXN1. A
indução da ovulação foi realizada com gonadotrofinas recombinantes (200 UI/dia). 16 oócitos foram recuperados e fertilizados por
ICSI; 12 embriões evoluíram até a fase de blastocisto expandido e foram biopsiados, sendo posteriormente, vitrificados. A análise
genética foi realizada por PCR para a mutação e por NGS para screening cromossômico. Dois blastocistos eram euplóides e não
mutados. Um deles, blastocisto 5AA, foi transferido em ciclo subsequente, resultando em gestação. Os descendentes de
indivíduos portadores das AEC apresentam 50% de risco de herdar a mutação, portanto, a realização do PGT-M é de extrema
importância nesses casos.

DIFERENTES PROTOCOLOS DE VITRIFICAÇÃO INFLUENCIAM O PERFIL
LIPÍDICO DE OÓCITOS CRIOPRESERVADOS
P102- (cod.960)
AUTORES
DANIEL CARLINO JOAQUIM, EDUARDO DOMINGOS BORGES, RUI ALBERTO FERRIANI, CHRISTINA RAMIRES FERREIRA, ALESSANDRA
APARECIDA VIREQUE

INSTITUIÇÃO
INVITRA. UNIVERSIDADE DE PURDUE. UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

Objetivo: Uma prática comum para reduzir a toxicidade dos crioprotetores é encurtar o tempo de exposição das células às
soluções de vitrificação e aquecimento. No entanto, um equilíbrio é importante para prevenir a ocorrência de estresse osmótico e
a formação de gelo intracelular. Investigamos se o tempo de exposição às soluções crioprotetoras durante a fase de vitrificação
influencia o perfil lipídico do oócito. Método: Estudo experimental utilizando oócitos bovinos como modelo. Oócitos maturados in
vitro foram vitrificados após diferentes tempos de exposição às soluções de equilíbrio (ES) e vitrificação (VS): protocolo curto - PC
(ES: 3min; VS: 60s) ou protocolo longo - PL (ES: 11min; VS: 90s). Após o aquecimento e estabilização dos oócitos, os lipídios
foram extraídos com metanol puro (pools de 5 oócitos/grupo em triplicata). Amostras contendo os extratos obtidos de cada grupo
foram injetadas diretamente no espectrômetro triplo quadrupolo equipado com fonte de íons de electrospray. Diferentes classes
lipídicas foram analisadas pelo método de monitoramento de reações múltiplas (MRM-profiling) e os valores das intensidades
relativas dos íons avaliados usando análise univariada (Change fold, Teste-t, VolcanoPlot), estatística multivariada (PCA) e
análise de clusters (Heatmap). Resultado: pela análise de fold change observou-se aumento de 2,01 em um triacilglicerol
(TAG54:3_FA18:1) em oócitos PL. O teste-t indicou 46 lipídios, predominantemente TAG e acilcarnitinas, com maior concentração
relativa nos oócitos do grupo PL em comparação com o PC. Conclusão: O tempo de exposição às soluções ES e VS é um
parâmetro capaz de influenciar o perfil lipídico de oócitos submetidos à vitrificação.
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O JOGO PAPO RETO PARA A ABORDAGEM DA SEXUALIDADE NA
ADOLESCÊNCIA E SUA VALIDAÇÃO POR ESPECIALISTAS
P113- (cod.953)
AUTORES
VANIA DE SOUZA, KEYLA CARLA RAMOS, FERNANDA PENIDO MATOZINHOS

INSTITUIÇÃO
ESCOLA DE ENFERMAGEM DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS

Objetivo: Validar o jogo on-line Papo Reto para a abordagem do tema sexualidade na adolescência segundo as categorias
aspectos técnicos e estéticos, dinâmica, ludicidade, conteúdo e potencial pedagógico. Método: Estudo descritivo, finalizado em
2017 pósdisponibilização do Jogo e do instrumento de coleta on-line, com 85 variáveis, ao Grupo Especialista (GE). Amostra de
12 avaliadores – titulação mínima de doutorado e atuação por áreas afins como adolescência, jogos e gênero. Dados tratados
com o Stata 14.0 e analisados pelo Índice de Validade de Conteúdo (IVC) e coeficientes Alfa Padronizado (α P ), Alfa de
Cronbach (α). Resultados: Foram validadas as 33 variáveis quanto aos aspectos técnicos e estéticos. Verificou-se alta
confiabilidade de α=0,86 e baixa variação das respostas α P =0,20; as 7 variáveis referentes à Ludicidade, com muito alta
confiabilidade α=0,95 e baixa variação das respostas α P =0,18; as 10 alusivas ao Conteúdo, com alta confiabilidade α=0,79 e
alta variação das respostas α P =0,87; as 19 relativas ao Potencial Pedagógico, com alta confiabilidade α=0,89 e moderada
variação das respostas α P =0,65. Das 16 variáveis sobre a Dinâmica do Jogo, 15 foram validadas, apresentando alta
confiabilidade α=0,81 e moderada variação das respostas α P =0,37. A impossibilidade da/o jogador/a poder alterar suas
respostas publicadas no Jogo foi a variável não validada, tendo sido mantida, no entanto, pela necessidade de análise do
aprofundamento e amadurecimento da/os jogadora/es no decorrer das partidas. Conclusão: A diversidade dos métodos de
validação adotados e das áreas de atuação do GE contribuiu para maior confiabilidade ao resultado, aferindo, ao Jogo, melhor
legitimação no conjunto das categorias analisadas.

ANÁLISE DE POLIMORFISMOS NOS GENES CYP11B2 E ACE RELACIONADOS
À PRÉ-ECLAMPSIA EM MULHERES COM SÍNDROMES HIPERTENSIVAS NA
GESTAÇÃO P007- (cod.791)
AUTORES
KAIO RAFFAEL VALOTTA BEZERRA, SARAH CRISTINA SATO VAZ TANAKA, MARLY APARECIDA SPADOTTO BALARIN
FERNANDA CAROLINE SOARDI

INSTITUIÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIÂNGULO MINEIRO

Investigar a contribuição do polimorfismo de inserção/deleção do gene ECA e do polimorfismo - 344 C/T do gene CYP11B2 no
desenvolvimento de hipertensão gestacional (HAG) e préeclâmpsia (PE). Trata-se de um estudo caso controle, realizado entre
Agosto de 2011 a Julho de 2012, composto por 298 mulheres, divididas em grupo controle (199), PE (77) e HAG (22). Foram
excluídas desse trabalho mulheres com diabetes gestacional, hipertensão arterial crônica e que apresentaram intercorrências
durante a gestação. A genotipagem do polimorfismo do gene ECA foi realizada por PCR com primers específicos. A genotipagem
do polimorfismo -344 C/T do gene CYP11B2 foi realizada por PCR alelo específica. Para avaliar se os polimorfismos investigados
estavam associados com PE e/ou HAG e para testar o Equilíbrio de Hardy Weinberg (EHW) nos grupos estudados, foi utilizado o
teste de qui-quadrado (χ²). Não houve diferença estatisticamente significativa entre o polimorfismo do gene ECA e os grupos
analisados (χ²= 4,30; p= 0,36). Apenas o grupo PE não estava em EHW (χ²= 6,84; p= 0,0089). Houve diferença estatisticamente
significativa para o polimorfismo -344 C/T do gene CYP11B2 (χ²= 12,806; p<0,001). Todos os grupos não estão em EHW
(Controle: χ²= 22,10; p= 0,001; HAG: χ²= 10,52; p= 0,001; PE: χ²= 45,03; p= 0,001). O presente estudo concluí que não há
associação entre o polimorfismo do gene ECA e PE e HAG. O polimorfismo -344 C/T do gene CYP11B2 está associado ao
desenvolvimento de PE e HAG.
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AVALIAÇÃO DAS TAXAS PÓS-DESCONGELAMENTO DE BLASTOCISTOS
VITRIFICADOS NO DIA 7 DE CULTIVO P057- (cod.931)
AUTORES
ANA LUISA MENEZES CAMPOS, ERICA BECKER DE SOUSA XAVIER, BÁRBARA CRISTINA LINHARES GUIMARÃES
FABRICIO SANTANA DOS SANTOS, JOÃO PEDRO JUNQUEIRA CAETANO

INSTITUIÇÃO
CLÍNICA PRÓ CRIAR

Objetivo: Avaliar as taxas de gravidez pós descongelamento com embriões no estágio de blastocisto que foram vitrificados no dia
07 de cultivo. Materiais e métodos: Foi realizado uma análise retrospectiva dos casos de congelamento realizados no período de
2011 até 2018. Foram incluídas no estudo as pacientes que obtiveram blastocistos vitrificados em D7 de cultivo. Na análise das
taxas, foram excluídas as pacientes que transferiram blastocistos em dias distintos de congelamento (D5/D6) junto com embrião
de D7. Foram realizados 84 ciclos com congelamento de pelo menos um blastocisto em D7. Foram descongelados 50
blastocistos D7, com uma taxa de sobrevida de 94%. Para análise, foram considerados apenas os 40 ciclos onde foram
transferidos exclusivamente embriões de D7. A idade média das pacientes foi de 35,5 anos. O número médio de embriões
transferidos foi de 1.15 e a taxa de gravidez de 23%. Conclusão: Os embriões vitrificados em D7 apresentam boa taxa de
sobrevida, comparáveis as taxas descritas na literatura para embriões de D5/D6. Apesar das nossas taxas de gravidez em D7
serem inferiores às relatadas para descongelamento e transferência em D5/D6, estes embriões possuem um considerável
potencial de implantação. Essa análise nos mostra que embriões de D7 podem ser viáveis, justificando o seu congelamento para
posterior transferência, aumentando a taxa cumulativa de gravidez.

PROGRAMA BASEADO EM MINDFULNESS PARA REDUÇÃO DO ESTRESSE EM
MULHERES INFÉRTEIS: ENSAIO CLÍNICO RANDOMIZADO
P084- (cod.925)
AUTORES
SIMONE FRANÇA NERY, SARA DE PINHO CUNHA PAIVA, EDNA MARIZ CÂMARA SANT'ANNA, ANDRESSA BIANCHI BARBOSA
FERNANDO M. REIS

INSTITUIÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS

Objetivos: Avaliar os efeitos de um programa baseado em mindfulness (MBP) sobre estresse, depressão e bem-estar geral
(BEG) em mulheres inférteis. Método: Ensaio clínico aberto, randomizado, conduzido entre outubro/2013 e junho/2016. Inclusão:
sexo feminino + infertilidade com indicação de fertilização in-vitro. Exclusão: idade 50 anos. Randomização em dois grupos: MBP
ou nenhuma intervenção (GC). Intervenção MBP: mindfulness 2h/semana por 8 semanas. Desfechos: intensidade e número de
sintomas de estresse (Inventário de Sintomas de Stress de Lipp - ISSL); sintomas de depressão (Inventário de Depressão de
Beck - BDI); BEG (Inventário Psicológico de Bem-Estar Geral - PGWBI). Análise estatística: princípio da intenção de tratar
modificado (N = 62 no MBP e 38 no GC), ANOVA com interação tempo x grupo, SPSS22. Significância: p<0,05. Resultados:
Idade (37 anos) e tempo de infertilidade (7 anos) semelhantes nos grupos. No grupo MBP, depois X antes: redução da
intensidade do estresse (ISSL) da fase 2 (estresse ruim) para a fase 1 (estresse bom), p<0,05 redução dos sintomas de estresse
crônico (ISSL-sintomas do mês anterior de 6 [2-9] para 2 [1-4]), p<0,001 redução dos sintomas de depressão (BDI de 12,0 [6,317,0] para 6,5 [1,5-10,8]), p=0,001; aumento do BEG (PGWBI de 82 [67-97] para 98 [84-107]), p=0,003. Sem alterações
significativas no grupo controle. Conclusão: O MBP foi eficaz em reduzir o estresse (intensidade e número de sintomas crônicos),
diminuir os sintomas de depressão, e aumentar o BEG em mulheres inférteis.
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GRAVIDEZ E PRESERVAÇÃO DA FERTILIDADE EM PACIENTES
HOMOSSEXUAIS, TRANGÊNERO E TRANSEXUAIS P105- (cod.946)
AUTORES
ALINE ALINE FOLTRAN DE VASCONCELLOS, TAYNNA EL CURY SILVA, FERNANDO M. REIS, JHENIFER KLIEMCHEN RODRIGUES

INSTITUIÇÃO
DEPARTAMENTO DE GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA - UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS.
IN VITRO EMBRIOLOGIA CLÍNICA E CONSULTORIA. BRAZILIAN AND LATIN AMERICA ONCOFERTLITY NETWORK

Introdução: Trangêneros e transexuais, usualmente submetidos a tratamento hormonal e/ou cirúrgico pela disforia de gênero, estão cada vez
mais buscando as técnicas de Reprodução Humana Assistida, para auxiliar na preservação de seus gametas e embriões, uma vez que os
tratamentos hormonais e/ou cirúrgicos podem levar a infertilidade. Atualmente, tem se discutido cada vez mais sobre a preservação da
fertilidade de pessoas LGBTS, tanto em termos sociais quanto relacionados a doenças. Porém, a discussão sobre preservação de gametas por
motivos de doença - como o câncer e doenças auto-imunes - ainda é bastante limitada quando comparado a motivos sociais. A situação se
agrava ainda mais quando se trata da preservação da fertilidade em pacientes oncológicos LGBT, pois, além da doença, precisam lidar com
pressões sociais, familiares e psicológicas relacionadas à aceitação e ao preconceito.Objetivo: O objetivo do presente estudo foi realizar uma
revisão da literatura sobre a utilização de técnicas de RHA em indivíduos LGBT, com enfoque na gravidez e preservação de fertilidade, por
razões sociais ou ligadas a doença, incluindo discussão sobre questões éticas, políticas e sociais envolvidas. Material e métodos: Os artigos
encontrados foram selecionados primeiramente a partir do título e do resumo e, após a leitura, pela relevância dos temas abordados para esta
revisãobibliográfica.Resultados: Até o momento, foram encontrados 12 artigos, nos idiomas português e inglês, publicados entre os anos de
2011 e 2016. Os estudos discutem e demonstram que esta forma de preservação de fertilidade é indicada para pacientes adultos e muito
apropriada para os homens transexuais que já possuem um parceiro do sexo masculino, possibilitando que o embrião seja filho biológico de
ambos.A preservação da fertilidade também é possível através da utilização de espermatozoides obtidos através de banco de sêmen para
homens transexuais que possuem parceira do sexo feminino, não possuem parceiros, entre outros casos. Conclusão: Muitos, ainda jovens,
nem pensaram sobre a possibilidade de serem mães ou pais no futuro, e muitos ainda estão por compreender sua sexualidade em sua
totalidade. No entanto, diante do diagnóstico da doença, ou mesmo da constatação da transexualidade e opção por tratamentos hormonais, a
discussão sobre a potencial infertilidade é necessária. Nestes casos, uma equipe multidisciplinar - incluindo psicólogos e médicos bem treinados
- é essencial, uma vez que serão inúmeras questões a serem discutidas que envolvem a sexualidade do paciente, por muitas vezes reprimida,
além da potencial infertilidade. Existe, portanto, a grande necessidade de se estudar o tema, preparar as clínicas - oncológicas e de reprodução
assistida -, médicos e outros profissionais para que o tratamento de preservação de fertilidade, relacionado ou não à um diagnóstico de câncer,
seja oferecido de forma adequada à situação de cada um dos pacientes.

EFEITO BENÉFICO DO RESVERATROL SOBRE O ÍNDICE DE GESTAÇÃO E OS
PARÂMETROS ESPERMÁTICOS OBTIDOS DE RATOS ADULTOS COM
VARICOCELE EXPERIMENTAL ESQUERDA, INDUZIDA NA PERIPUBERDADE
P019- (cod.786)

AUTORES
TALITA BIUDE MENDES, JOANA N. SIMAS, CAMILA CICCONI PACCOLA, VANESSA VENDRAMINI, SANDRA MARIA MIRAGLIA

INSTITUIÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO

Introdução: O gene SRY é a região de diferenciação testicular. Na ausência do gene, ocorre o desenvolvimento dos ductos de
Müller, que formarão útero, tubas e o terço superior da vagina. Portanto, o tratamento para alcançar a gestação é a fertilização in
vitro (FIV) com ovodoação. Relato de Caso: VDR, 26 anos, fenótipo feminino, nuligesta, encaminhada em 2008, para
investigação do cariótipo 46XY. Submetida a gonadectomia bilateral em 2009 e terapia hormonal. Foi encaminhada para
ovodoação em 2016. Utilizou estradiol oral (6mg/dia), para preparo endometrial. Recebeu 11 oócitos doados, que foram
inseminados com o sêmen do parceiro, com taxa de fertilização de 91%, com desenvolvimento de 3 blastocistos. Realizada
transferência a fresco de 2 blastocistos e congelado 1 embrião. Evoluiu com gravidez de feto único, ganho de peso na gravidez de
9 kg, ultrassons e exames laboratoriais sem alterações. Foi submetida a cesariana a pedido, com 39 semanas. RN apresentou
APGAR 9/10, peso 2760g, circunferência cefálica 34cm, estatura 48cm, teve alta 46 horas após o parto em ótimas condições.
Paciente apresentou puerpério fisiológico e aleitamento exclusivo até os 6 meses. Comentários: A deleção do gene SRY na
população é de 1:20.000 indivíduos. Este caso aborda paciente com genótipo masculino e fenótipo feminino, que conseguiu
através da FIV engravidar e amamentar. No entanto, a ovodoação tem sido associada a aumento de doenças hipertensivas,
sangramento do primeiro trimestre, parto prematuro e cesariana. O relato em questão reforça a importância de uma investigação
completa desses casos para se alcançar o diagnóstico e tratamento específico.
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EXPRESSÃO DOS GENES CCL20, CXCL2 E CXCL3 EM CÉLULAS DO CUMULUS
DE MULHERES INFÉRTEIS COM E SEM ENDOMETRIOSE MÍNIMA E LEVE
SUBMETIDAS À ESTIMULAÇÃO OVARIANA CONTROLADA
P022- (cod.772)
AUTORES
CAROLINE MANTOVANI DA LUZ, MICHELE GOMES DA BROI, LARISSA DE OLIVEIRA KOOPMAN, JULIANA MEOLA
PAULA ANDREA DE ALBUQUERQUE SALLES NAVARRO

INSTITUIÇÃO
SETOR DE REPRODUÇÃO HUMANA - DEPARTAMENTO DE GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA DA FACULDADE DE MEDICINA DE RIBEIRÃO PRETO
DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

Objetivos: A endometriose tem um efeito prejudicial à qualidade oocitária. Por desempenharem um papel crucial no
desenvolvimento do oócito, as células do cumulus (CCs) são consideradas biomarcadores indiretos de competência oocitária. As
quimiocinas CCL20, CXCL2 e CXCL3 promovem o recrutamento de células imunológicas e atuam na proliferação das células da
granulosa, no crescimento folicular, na concentração de receptores gonadotróficos e na esteroidogênese. No fluído folicular níveis
elevados de CCL20 foram correlacionados com aumento do número de oócitos maduros. Portanto, o objetivo deste estudo foi
comparar a expressão dos genes CCL20, CXCL2 e CXCL3 nas CCs de mulheres inférteis com e sem endometriose mínima/leve
(EI/II). Método: Estudo caso-controle. CCs de pacientes controle (fator masculino e/ou tubário; N= 16) e EI/II (N= 20) foram
coletadas durante a captação oocitária após estimulação ovariana controlada para ICSI. A quantificação dos genes foi realizada
por RT-qPCR utilizando o método 2 -ΔΔCT. Os dados foram comparados pelo teste Mann-Whitney (p<0,05) e apresentados em
mediana e intervalo interquartil. Resultados: Não foram observadas diferenças significativas nos valores de expressão dos genes
avaliados em CCs no grupo EI/II comparado ao controle: CCL20 (0,69 - 0,27/3 versus 1,55 - 0,33/5,51), CXCL2 (0,39 - 0,23/1,57
versus 0,70 - 0,43/2,35) e CXCL3 (0,52 - 0,25/2,44 versus 0,75 - 0,16/3,33). Conclusões: Não foram encontradas alterações na
expressão dos genes CCL20, CXCL2 e CXCL3 em CCs de mulheres inférteis com e sem EI/II. Contudo, estudos com maiores
casuísticas são necessários para confirmar ou modificar estes achados, os quais serão úteis na definição do tamanho amostral.

L-CARNITINA E ÁCIDOS GRAXOS ÔMEGA-3 PREVINEM DANOS MEIÓTICOS
INDUZIDOS POR FLUIDO FOLICULAR DE MULHERES INFÉRTEIS COM
ENDOMETRIOSE EM ESTÁGIOS INICIAIS E AVANÇADOS EM OÓCITOS
BOVINOS P034- (cod.731)
AUTORES
VANESSA SILVESTRE INNOCENTI GIORGI, PAULA LUIZA MUZETTI DE CHICO, RUI ALBERTO FERRIANI
PAULA ANDREA DE ALBUQUERQUE SALLES NAVARRO

INSTITUIÇÃO
DEPARTAMENTO DE GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA DA FACULDADE DE MEDICINA DE RIBEIRÃO PRETO DA UNIVERSIDADE DES ÃO PAULO

Objetivo: Avaliar se a L-carnitina(LC) e ácidos graxos ômega-3(n3) são capazes de prevenir danos meióticos induzidos por fluido
folicular(FF) de mulheres inférteis com endometriose em estágios iniciais(I/II) e avançados(III/IV) em oócitos bovinos durante a
maturação in vitro(MIV) utilizando microscopia confocal. Métodos: Doadoras de FF foram mulheres inférteis submetidas à
estimulação ovariana controlada para ICSI. 32 amostras de FF foram obtidas [8 controles(FFC), 8 com endometriose I/II(FFEI/II),
16 com endometriose III/IV sendo 8 sem (FFEIII/IV) e 8 com endometrioma(FFEendometrioma)] e utilizadas individualmente em
cada replicata. Oócitos bovinos foram submetidos à MIV em meio sem FF(sem-FF), contendo FF e/ou LC+n3. Após a MIV, os
oócitos foram marcados com imunofluorescência(fuso e cromatina). Os dados foram analisados por qui-quadrado (p<0,05).
Resultados: Um total de 1401 oócitos foram analisados por confocal. O grupo FFEendometrioma apresentou a menor taxa de
metáfase II (MII) (69,3%) comparado aos demais grupos (p<0,027). O grupo sem-FF (87,2%) e FFC (87,2%) apresentaram a
maior taxa de MII com fuso normal comparado aos grupos FFEI/II (62,2%, p<0,0006) ), FFEIII/IV (70,2%, p<0,016) and
FFEndometrioma (72,7%, p<0,049) ). Adição de LC+n3 aumentou a taxa de maturação no grupo FFEendometrioma (86,4% vs
69,3%, p=0,0004), e aumentou taxa de MII normal nos grupos FFEI/II (p=0,002) e FFEIII/IV (p=0,049). Conclusões: FF de
mulheres inférteis com endometriose (inicial e avançada) provoca anormalidades de fuso em oócitos bovinos em MII, e FF de
mulheres com endometrioma compromete a maturação nuclear. LC+n3 preveniram esses danos, sugerindo o papel do estresse
oxidativo e da βoxidação na piora da qualidade oocitária de mulheres com endometriose.
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AMENORREIA SECUNDÁRIA E ANORMALIDADES CROMOSSÔMICAS:
FREQUÊNCIA E TIPOS DE ALTERAÇÔES OBSERVADAS P051- (cod.857)
AUTORES
CARLA BASTOS DA COSTA ALMEIDA, AMANDA THUM WELTER, GABRIELA RANGEL BRANDÃO, PAULO RICARDO GAZZOLA ZEN
RAFAEL FABIANO MACHADO ROSA

INSTITUIÇÃO
UFCSPA

Objetivos: avaliar a frequência e os tipos de alterações cromossômicas (ACs) detectadas através do cariótipo em uma amostra
de pacientes com amenorreia secundária (AS). Método: estudo retrospectivo, onde a amostra foi constituída de pacientes com
AS avaliadas no período de 1975 a 2007. Os dados clínicos e do cariótipo foram obtidos através de revisão dos prontuários das
pacientes. Todas foram submetidas ao cariótipo por bandas GTG no mesmo laboratório. Utilizou-se o teste exato de Fisher para
comparação das frequências. Resultados: a amostra foi constituída de 43 pacientes, idades na primeira avaliação variando entre
17 e 47 anos (média de 28,8 anos). Nove pacientes (20,9%) apresentavam alterações clínicas adicionais, além da AS. ACs foram
identificadas em 14 pacientes (32,6%). Estas consistiram de del(Xq) (n=3), 45,X (n=2), 46,X,r(X)/45,X (n=2), 46,XX/45,X (n=1),
46,X,i(q10)/45,X
(n=1),
47,XXX
(n=1),
46,XX/47,XXX
(n=1),
46,XX/47,XX,+mar
(n=1),
45,XX,trob(13;14)(q10;q10)/46,XXX,trob(13;14)(q10;q10) (n=1) e 46,XX,t(2;21)(q23;q11.2) (n=1). Seis pacientes (14%) receberam
o diagnóstico de síndrome de Turner e 3 (7%) de triplo X. Seis pacientes com ACs (42,9%) não apresentavam achados clínicos
adicionais, fora a AS. Contudo, estes achados foram mais observados entre pacientes com ACs do que no restante da amostra
(P=0,0021). Não houve diferença entre a média de idade da AS entre pacientes com e sem ACs (P=0,268025). Conclusões: ACs
são comuns entre pacientes com AS. Os achados de nosso estudo chamam a atenção para o fato de que estas pacientes,
mesmo com ACs, podem apresentar a AS como seu único achado clínico [especialmente as portadoras de del(Xq) e triplo X].

SENTIMENTOS DE MULHERES USUÁRIAS DE UM SERVIÇO DE GINECOLOGIA
E OBSTETRÍCIA DE UM HOSPITAL DE ENSINO FRENTE AO PARTO DESEJADO
E REALIZADO
P086- (cod.911)
AUTORES
JOSÉ MAURO MADI, MONICA CAINELI VEDOVELLI, LIA MARA NETTO DORNELLES, ALICE MAGGI

INSTITUIÇÃO
UNIVERSIDADE DE CAXIAS DO SUL

A escolha do tipo de parto a ser realizado é um tema que inquieta a muitas gestantes, visto que o momento do nascimento é
repleto de significados na vida da mulher, do neonato e da família. Objetivo: Identificar se o tipo de parto desejado pelas
mulheres coincide com o realizado. Método: Este projeto foi submetido e aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa de uma
universidade, sob o protocolo CAAE 60365916.8.0000.5341. É uma pesquisa descritiva quali-quantitativa com 20 mulheres
primigestas, idade média de 20,95 anos, internadas num centro obstétrico de um hospital de ensino, entrevistadas em dois
momentos: em trabalho de parto ativo e após o nascimento do concepto. As entrevistas no pré-parto contemplavam o parto
desejado e justificativa; conhecimento sobre os tipos de parto, aspectos positivos e negativos do tipo de parto escolhido. No pósparto, abordava a experiência do parto; a avaliação dos cuidados recebidos; aspectos positivos e negativos do parto realizado;
sentimentos diante da maternidade. As entrevistas foram gravadas, transcritas, revisadas e submetidas à análise de conteúdo.
Resultados: Houve coincidência em 75% dos casos entre o parto desejado e o realizado. O desejo de realizar parto vaginal (18
mulheres) foi atribuído à crença em uma recuperação mais rápida e à preocupação em assumir prontamente a nova rotina. As
que idealizaram o parto cesáreo acreditavam ser esse menos doloroso. Conclusões: Essa pesquisa alinha-se com os
pressupostos da psicologia, intervenção e ação comunitárias, uma vez que escuta as mulheres envolvidas no contexto e
contempla as políticas públicas de saúde.
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TRANSFERÊNCIA DE EMBRIÕES E GESTAÇÕES MÚLTIPLAS: AVALIAÇÃO DE
TENDÊNCIAS ENTRE O ANO 2000 E 2016
P089- (cod.877)
AUTORES
MARIANGELA BADALOTTI, LILIAN OKADA, MARTA RIBEIRO HENTSCHKE, ALVARO PETRACCO

INSTITUIÇÃO
FERTILITAT-CENTRO DE MEDICINA REPRODUTIVA

Objetivo: Avaliar a relação entre número de embriões transferidos em ciclos de fertilização in vitro (FIV) e gestação múltipla.
Métodos: Estudo transversal retrospectivo, realizado em uma clínica de reprodução assistida entre o ano 2000 e 2016. Foram
incluídas de mulheres com até 40 anos de idade, que usaram óvulos próprios e frescos; assim como, espermatozoides frescos do
ejaculado para inseminação. Resultados: A amostra foi composta por 4190 transferências embrionárias. O percentual de
transferências de 4 embriões caiu de 54,9% em 2000-2004 para 1,3% em 2015-2016; e o de 3 embriões caiu de 24,8% para
10,1%, no mesmo período. Por outro lado, o percentual de transferência de 2 embriões aumentou de 13,5% para 54,6%; assim
como, o de transferências de embrião único, que passou de 6,7% para 34% %, neste mesmo período. Em relação ao índice de
gestações múltiplas, observou-se uma queda no índice de gestação trigemelar de 5,9% para 0%; gemelar de 33,1% para 14,5%;
já a taxa de gestação única aumentou de 60,5% para 85,5%. Conclusões: Com o aprimoramento das técnicas de reprodução
assistida, observa-se uma tendência mundial em se transferir um número cada vez menor de embriões em pacientes submetidas
à FIV, o que por sua vez, leva a uma queda no número absoluto de nascimentos a partir de gestações múltiplas. Os dados
apresentados parecem confirmar essa tendência ao mostrarem uma queda no percentual de ciclos em que foram transferidos 3
ou 4 embriões, e aumento naqueles que foram transferidos 1 ou 2 embriões. Paralelamente observa-se uma redução nos índices
de gestação múltipla, o que se acredita diminuir morbimortalidade materna e fetal e deve ser estimulada.

IMPACTO DA CRIOPRESERVAÇÃO DE ESPERMATOZOIDES ORIUNDOS DE
PESA NO PROGNÓSTICO DA ICSI. RESULTADO DE UM ESTUDO
MULTICÊNTRICO
P106- (cod.988)
AUTORES
TEMIZIO RODRIGUES PEREIRA, VINICIUS MEDINA LOPES, NATALIA IVET ZAVATTIERO TIERNO, THAISA SANT'ANNA LACERDA
JANAINA JARDELHA MENDES MACIEL

INSTITUIÇÃO
INSTITUTO VERHUM - BRASÍLIA. CENAFERT – SALVADOR

Objetivo: Avaliar os resultados de casais submetidos a ciclos de fertilização in-vitro com ICSI, usando espermatozoides oriundos
de PESA congelados (grupo1) e a fresco (grupo2). Método: Análise dos ciclos de tratamento do escopo de janeiro/2014 a
janeiro/2018 em dois centros de reprodução assistida. Espermatozoides: coletados por PESA e congelados usando meio YOUKBUFFERIIrvine ou utilizados a fresco, processados por técnica de mine gradiente de densidade diferente, lavados em meio de
cultura, submetidos à ICSI. Critérios: mulheres ≤40 anos com óvulos próprios (inclusive doadoras) reserva ovariana normal e
receptora sem restrição de idade. Transferência: no 5º dia de desenvolvimento embrionário. Suporte de fase lútea: progesterona
600mg/dia via vaginal e estradiol 6mg/dia via oral. Avaliação de médias: Idade das mulheres, óvulos por grupo, óvulos fertilizados,
blastocistos, embriões transferidos e congelados, taxas de gestação (βHCG positivo), perda gestacional e gravidez evolutiva (12ª
semana de gestação), por meio do teste t e do teste exato de fisher para comparação dos resultados. Resultados: dos
grupos1(n=28) e grupo2(n=16) respectivamente: idade das mulheres 31,78(±3,67) x 35,25(±4,12)(p-0,009), óvulos fertilizados 167/236-5,96 (±2,34) x 117/167-7,31(± 2,57) (p-0,089), blastocistos - 3,21(±1,66) x 4,5(± 1,82) (p-0,027), embriões transferidos 1,89(± 0,49) x 2,31(± 0,47) (p0,009) e embriões congelados - 1,32(± 1,49) x 2,18(± 1,72) (p-0,103); taxas de gravidez, de perda
gestacional e de gravidez evolutiva de 53,71% (15/28) e 56,25% (09/16) (p-0,8825), 26,66% (04/15) e 11% (n=01/09) (p-0,7308),
38,28% (11/28) e 50% (08/16) (p-0,4847). Conclusões: Não houve diferença significativa quando comparada a utilização de
espermatozoides originados de PESA a fresco ou congelados.
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O TEMPO DE ARMAZENAMENTO DE AMOSTRAS SEMINAIS
CRIOPRESERVADAS EM DRY SHIPPER PODE AFETAR A QUALIDADE
ESPERMÁTICA? P115- (cod.951)
AUTORES
ANDRESSA MOREIRA GIUSTI, CRISLAINE APARECIDA DOS SANTOS PORTES, ALFRED SENN, ANDRE MASSAYUKI HIROSE
VERA LUCIA LANGARO AMARAL

INSTITUIÇÃO
UNIVERSIDADE DO VALE DO ITAJAÍ

Objetivo: Avaliar a qualidade espermática após a criopreservação e armazenamento em Dry Shipper durante 24h e 72h. Método:
Quinze amostras normozoospérmicas foram criopreservadas com meio TYB (Test Yolk Buffer - Irvine Scientific®) na proporção
1:1, envasadas em palhetas de 0,5 mL, mantidas durante 20 minutos à 4ºC (± 2ºC), sendo posteriormente expostas ao vapor de
nitrogênio líquido (-80ºC) por 10 minutos e armazenadas em botijão criogênico. As palhetas foram divididas em 3 grupos: G1
(Controle): mantidas em nitrogênio líquido; G2: foram transferidas para o Dry Shipper e permaneceram durante 24 horas; G3:
foram transferidas para o Dry Shipper e permaneceram durante 72 horas. Para o aquecimento, as palhetas foram mantidas a
35ºC (± 2ºC) por 30 minutos, desenvasadas em meio mHTF (Life Global®) suplementado com 10% de HSA (Life Global®)
aquecido, centrifugadas a 1500 rpm por 8 minutos e ressuspendidas com o mesmo meio. Foram analisadas quanto à motilidade e
vitalidade, sendo as taxas de recuperação calculadas e comparadas por análise de variância ANOVA. Resultados: Quanto a taxa
de recuperação da motilidade total não houve diferença entre os grupos G1 (63,7 ± 28,9), G2 (51,8 ± 22,5) e G3 (54,9 ± 23,5),
assim como na vitalidade G1 (58,1 ± 12,7), G2 (54,8 ± 16,4) e G3 (52,2 ± 11,7). Conclusão: A manutenção de amostras
criopreservadas em Dry Shipper por 24h ou 72h não altera a qualidade espermática quanto a estes parâmetros.

USO DO MOUSE EMBRYO ASSAY PARA CONTROLE DE QUALIDADE DE
MEIOS DE CULTIVO EMBRIONÁRIO HUMANOS
P135- (cod.977)
AUTORES
MATHEUS PALOMBO DE SOUSA, ANDRESSA MENDES GONÇALVES LEAL, HILLARI CARDOSO SILVA
MICHELLE GUIMARÃES DOS SANTOS CUNHA, MARCEL FRAJBLAT

INSTITUIÇÃO
UNIVERSIDADE DO RIO DE JANEIRO

O ensaio com embriões de camundongo (Mouse Embryo Assay - MEA) é possivelmente o método de controle de qualidade mais
sensível para meio de cultivo embrionário humano. Os laboratórios que produzem meios comerciais para reprodução humana
constantemente testam seus produtos por meio do MEA. Estes testes são realizados a cada lote mas também podem ser
realizados após o envio dos meios por longas distâncias para assegurar a qualidade durante o transporte (meio aprovado quando
a taxa de blastocisto é maior ou igual a 80%). O objetivo deste trabalho foi realizar o MEA em um meio recentemente introduzido
no mercado brasileiro (Gain MediumTM , Fertipro) e comparar com um meio já estabelecido neste mercado (Early Cleavage
MediumR , Irvine Scientific). Embriões de camundongo no estágio de duas células foram coletados e colocados em gotas de 40
µl dos meios testados. Após um dia, os embriões foram transferidos para as gotas sequenciais de cada meio e o
desenvolvimento embrionário foi acompanhado até o estágio de blastocisto. Não houve diferença entre as taxas de blastocisto
nos dois meios testados (83% e 85% para os meios Gain Medium e Early Cleavage, respectivamente). Estes resultados indicam
que os dois meios testados apresentara taxas de blastocisto acima do recomendado pelo MEA o que indica sua qualidade após a
importação e transporte para o Brasil. O MEA é um teste reconhecido e que pode ser realizado no controle de qualidade de meios
de cultivo, nos testes de procedimentos laboratoriais e no desenvolvimento de novos meios de cultivo embrionário.
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AS PRIMEIRAS FERIDAS NA SEXUALIDADE E A INFLUÊNCIA DOS AMBIENTES
P001- (cod.822)

AUTORES
JOÃO MOREIRA JÚNIOR, JOSÉ RAFAEL SOLANO DURAN

INSTITUIÇÃO
PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO PARANÁ

O presente trabalho tem por objetivo expor como o contingenciamento psíquico pode influenciar o ser, fazendo com que este
venha apresentar feridas sexuais significativas, pelo processo psicossocial. Neste sentido, salienta-se que desde o momento da
nossa concepção somos verdadeiras “esponjas”, por sua vez, absorvemos tudo o que vem a nós, e recebemos incalculavelmente
todas as emoções, sentimentos, e realidades que nos circundam. O método de pesquisa pautou-se na observação exploratória
longitudinal prospectiva, tendo como foco o estudo fenomenológico da sexualidade de indivíduos de diferentes faixas etárias,
verificando a causa e efeito das feridas sexuais e a influência do ambiente. Como resultado, observou-se que os ambientes
possuem fortes influências no processo de desenvolvimento psicosexual, e por sua vez impactam a sexualidade dos indivíduos.
Nesse sentido, constatou-se que uma vez que iniciamos nossa vida sexual, empreendemos um caminho de comunicação direto e
relevante com todos os que se aproximam de nós, e as adversidades sexuais provenientes deste ambiente produzem em nós
uma quebra na sexualidade, enquanto força, e quando não tratadas podem causar nas vítimas sérios problemas psíquicos e
grande dificuldade em se relacionar. Por fim, conclui-se que de fato pessoas bem resolvidas sexualmente souberam crescer e
vivenciar a grandeza desta força como dom, souberam aos poucos se deixar conduzir, e mais importante, souberam curar as
feridas que a vida foi deixando neste campo.

A TRANSFERÊNCIA DE EMBRIÕES NO ESTÁGIO DE MÓRULA PODE SER UMA
ALTERNATIVA À TRANSFERÊNCIA DE BLASTOCISTO INDEPENDENTE DO
NÚMERO DE EMBRIÕES TRANSFERIDOS? P048- (cod.878)
AUTORES
LETÍCIA SCHMIDT ARRUDA, LUCIA VON MENGDEN, CARLOS ALBERTO LINK, MARCO ANTÔNIO DE BASTIANI
LAUREN DORNELES REBELLO

INSTITUIÇÃO
PROSER-FERTILIDADE E REPRODUÇÃO ASSISTIDA. UFRGS UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL

Objetivo: Avaliar a influência do dia da transferência embrionária e do número de embriões transferidos na taxa de implantação e
aborto de acordo com a idade das pacientes. Método: Foi realizado uma análise de regressão múltipla em 739 transferências de
embriões à fresco no período de janeiro de 2015 à agosto de 2018. As transferências foram realizadas no quarto e quinto dia de
cultivo embrionário, sendo que ambos os grupos foram divididos em transfência de um ou dois embriões. As diferenças entre os
grupos experimentais foram determinados por análise de variância unidirecional (ANOVA), utilizando como valor de significância
p<0,05. Resultados: Dentre os parâmetros avaliados, não foi observado diferença estatística entre o dia da transferência
embrionária (p=0,64) e número de embriões transferidos (p=0,49) na taxa de gestação. Conforme o esperado, o fator idade
apresentou alta correlação negativa com a taxa de gestação (p=4,03E). Não foi observada correlação entre a taxa de aborto e o s
demais parâmetros avaliados. Conclusão: Sugere-se que a transferência de embriões no dia 4, em estágio de mórula, apresenta
taxas semelhantes de gestação e aborto comparadas à transferência de blastocisto (dia 5), independente do número de embriões
transferidos. Desta forma, a transferência em dia 4 pode ser implementada visando reduzir o período de cultivo embrionário e
flexibilizar a rotina da clínica sem afetar a taxa de sucesso. Aliado a isso, deve-se preconizar a transferência de um único
embrião, evitando os problemas ocasionados devido à gestação múltipla.
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METILAÇÃO GLOBAL DO DNA EM PACIENTES COM FALÊNCIA OVARIANA
PREMATURA
P037- (cod.826)
AUTORES
MATHEUS CREDENDIO EIRAS, CRISTIANA L MIRANDA-FURTADO, ROSANA MARIA DOS REIS

INSTITUIÇÃO
DEPARTAMENTO DE GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA DA FACULDADE DE MEDICINA DE RIBEIRÃO PRETO
DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO. FIOCRUZ

Objetivos: Avaliar os níveis de metilação global do DNA e os níveis séricos de proteína c-reativa (PCR), estradiol,
androstenediona e testosterona em mulheres com Falência Ovariana Prematura (FOP). Metodologia: No estudo caso-controle,
foram incluídas 46 pacientes com FOP (FSH > 40 IU/l) e 72 controles, entre 18 e 37 anos, independente da raça, classe social ou
paridade. Foram excluídas pacientes com fenótipo sindrômico de FOP, portadores de doenças autoimunes ou recentes casos de
caxumba, sarampo, cirurgia ovariana, quimioterapia ou radioterapia. As concentrações de estradiol e PCR foram avaliadas por
quimioluminescência; os níveis de testosterona e androstenediona foram avaliados por radioimunoensaio. A metilação global do
DNA foi mensurada pela técnica de ELISA. Foi utilizado o teste estatístico não-paramétrico de MannWhitney. Resultados: Os
níveis de estradiol (FOP: 88,56 (133,35); Controles: 112,48 (84,11) pg/ mL, p= 0.2735) e testosterona (FOP: 58,89 (45,13);
Controles: 61,95 (27,99) dg/dL, p= 0.540894) não diferiram entre os grupos. Já os níveis de PCR (FOP: 0,93 (2,2); Controles: 3,88
(3,91) mg/L, p= 0.0001) e androstenediona (FOP: 75 (61,85); Controles: 112,57 (53,85) dg/dL, p= 0.0029), apresentaram
diferenças significantes. O perfil de metilação global do DNA das FOP (n= 14) e controles (n= 8), apresentou uma média de 0,27
(0,02) nas FOP e 0,20 (0,02) no grupo controle, não existindo diferença significante entre os grupos. Conclusões: Mulheres com
FOP possuem níveis mais baixos de PCR e androstenediona quando comparadas com os controles e não existe diferença na
metilação global do DNA entre os grupos.

AVALIAÇÃO DA PREVALÊNCIA DAS PRINCIPAIS MALFORMAÇÕES
ENCONTRADAS ATRAVÉS DO DIAGNÓSTICO GENÉTICO PRÉ
IMPLANTACIONAL
P056- (cod.861)
AUTORES
ROBERTA SACCHETTO GUIMARÃES DE OLIVEIRA, ANA MÁRCIA MIRANDA COTA, MOÍSA LÚCIA PEDROSA, ANA FLÁVIA ESTEVES COSTA
RÍVIA MARA LAMAITA

INSTITUIÇÃO
HOSPITAL MATER DEI

Introdução: A ineficácia da fertilização in vitro (FIV) pode resultar de diversos fatores, mas claramente uma questão importante
que influencia os seus resultados é a taxa de aneuploidias relacionada à idade. As anormalidades cromossômicas mais comuns
nos testes de Diagnóstico genético pré implantacional incluem: trissomia, nulissomia, monossomia ou triploidia dos cromossomos
13, 15, 16, 18, 21, 22 ou dos cromossomos sexuais. Objetivo e métodos: Neste estudo, avaliamos através do Diagnóstico
genético pré – implantacional (GPI) os tipos de alterações genéticas em blastocistos gerados através de ciclos de Reprodução
assistida (FIV/ICSI) realizados em mulheres entre 33 e 43 anos de idade em uma clinica de reprodução humana de um hospital
privado terciário. Resultados: Anormalidades genéticas foram encontradas na maioria dos blastocistos estudados. Foram
encontradas como prevalentes a anomalia de degradação do DNA, anomalia complexa e trissomia do 18, respectivamente.
Conclusões: Os resultados encontrados no presente estudo se assemelham à literatura. Foi observada a prevalência das
anormalidades cromossômicas como mosaicismo, anomalia complexa, e anomalias nos cromossomos 18, 13, 15 e 21. São
necessários mais estudos para avaliar as anomalias cromossômicas predominantes nos casos de abortos de repetição e de
fracasso implantacional.
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O STRESS ASSOCIADO À VIVÊNCIA DA INFERTILIDADE - AVALIAÇÃO E
INTERVENÇÃO
P077- (cod.900)
AUTORES
HELENA PRADO LOPES, HELENA PRADO LOPES, VALÉRIA DE MACÊDO TEIXEIRA

INSTITUIÇÃO
HOSPITAL MONCORVO FILHO. CLÍNICA PRO NASCER. CLÍNICA FÉRTILE REPRODUÇÃO HUMANA

Desejar ter filhos e se deparar com a dificuldade e/ou impossibilidade nesse processo produz uma ampla gama de sentimentos,
desencadeando por vezes quadros de estresse. No presente estudo temos como objetivo investigar e analisar as reações
emocionais desencadeadas nos casais inférteis ao longo do tratamento reprodutivo, avaliando a repercussão das vivências do
processo nas relações conjugal, social e familiar. Como instrumento de pesquisa, é utilizada entrevista semi-dirigida, cujo objetivo
é o de coletar informações sobre a dinâmica do casal infértil. Foram abordadas entre outras questões, o tempo de tratamento, o
tipo de tratamento, as expectativas dos pacientes em relação às probabilidades de sucesso, diferenças entre sexos na
experiência da infertilidade e diferenças culturais. A partir da análise das entrevistas psicológicas, observamos que as pessoas
e/ou casais, apresentam ansiedade, insegurança, sentimentos de menos-valia, isolamento familiar/social, desinteresse pelo
trabalho, além da angústia surgida pelo receio de não conseguir realizar o sonho de ter um filho genético. O objetivo do
profissional de saúde mental é o de proporcionar um espaço de acolhimento e escuta, favorecendo a expressão dos sentimentos,
dependendo de seu referencial teórico e da demanda das pessoas submetidas à reprodução assistida, de modo a contribuir para
uma atenção psicossocial mais eficiente nestes casos. Conclui-se que a dimensão médica integrada à psicológica auxilia esses
pacientes a potencializar seus recursos e a buscar meios mais adaptativos para minimizar os possíveis dilemas e a ansiedade
vivida durante o processo.

RESULTADOS DE TRANSFERÊNCIAS EMBRIONÁRIAS EM PACIENTES
SUBMETIDAS A TESTE DE RECEPTIVIDADE ENDOMETRIAL
P130- (cod.1013)
AUTORES
VANESSA HEINRICH BARBOSA DE OLIVEIRA, LARISSA MATSUMOTO, FERNANDA IMPERIAL LIEZ GRANJO
JÉSSICA CUNHA BUCCINI, LUCAS YUGO SHIGUEHARA YAMAKAMI

INSTITUIÇÃO
VIDABEMVINDA

Desejar ter filhos e se deparar com a dificuldade e/ou impossibilidade nesse processo produz uma ampla gama de sentimentos,
desencadeando por vezes quadros de estresse. No presente estudo temos como objetivo investigar e analisar as reações
emocionais desencadeadas nos casais inférteis ao longo do tratamento reprodutivo, avaliando a repercussão das vivências do
processo nas relações conjugal, social e familiar. Como instrumento de pesquisa, é utilizada entrevista semi-dirigida, cujo objetivo
é o de coletar informações sobre a dinâmica do casal infértil. Foram abordadas entre outras questões, o tempo de tratamento, o
tipo de tratamento, as expectativas dos pacientes em relação às probabilidades de sucesso, diferenças entre sexos na
experiência da infertilidade e diferenças culturais. A partir da análise das entrevistas psicológicas, observamos que as pessoas
e/ou casais, apresentam ansiedade, insegurança, sentimentos de menos-valia, isolamento familiar/social, desinteresse pelo
trabalho, além da angústia surgida pelo receio de não conseguir realizar o sonho de ter um filho genético. O objetivo do
profissional de saúde mental é o de proporcionar um espaço de acolhimento e escuta, favorecendo a expressão dos sentimentos,
dependendo de seu referencial teórico e da demanda das pessoas submetidas à reprodução assistida, de modo a contribuir para
uma atenção psicossocial mais eficiente nestes casos. Conclui-se que a dimensão médica integrada à psicológica auxilia esses
pacientes a potencializar seus recursos e a buscar meios mais adaptativos para minimizar os possíveis dilemas e a ansiedade
vivida durante o processo.
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FATORES DE RISCO MATERNOS ASSOCIADOS À ANOMALIA CONGÊNITA
P023- (cod.815)

AUTORES
CAROLINA LEÃO DE MORAES, FERNANDA SARDINHA DE ABREU TACON, ROBERTA MACHADO DE OLIVEIRA FROTA CURADO
WALDEMAR NAVES DO AMARAL

INSTITUIÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS

Objetivo: Estabelecer os fatores de risco clínico-epidemiológicos para Anomalias Congênitas (AC). Métodos: Estudo
observacional, prospectivo, longitudinal, do tipo caso-controle, realizado entre novembro de 2014 a janeiro de 2016, em um
serviço de medicina fetal. A população caso foi composta por 223 gestantes com fetos portadores de Anomalias Estruturais (AE)
e a população controle por 134 gestantes sem AE. Para avaliar os dados clínicos e epidemiológicos, foi aplicado um questionário
antes da consulta pré-natal. Posteriormente, após diagnóstico de AE fetal, realizado durante a avaliação ultrassonográfica, foram
divididas em grupo caso e grupo-controle. Os critérios de exclusão foram gestantes que responderam incompletamente o
questionário e que não foram localizadas após o nascimento. As análises estatísticas utilizando os softwares Microsoft Office
Excel 2010, PASS 11 e IBM SPSS 22. Resultados: Houve diferenças estatísticas entre o grupo caso e o grupo-controle quanto a
antecedentes de abortos (OR: 2,05), filhos anteriores com AC (OR: 3,85), histórico de AC familiar (OR: 6,03), consanguinidade
(OR: 4,43) e consumo de substâncias teratogênicas (OR: 5,65). As AE mais frequentes foram as anomalias do sistema nervoso
central (SNC) (30,94%), sistema gênito-urinário (SGU) (23,80%) e das múltiplas anomalias congênitas (MAC) (16,60%). O sexo
fetal mais acometido por AE foi masculino (52,12%). A evolução final da gestação de fetos portadores de AE mais frequente foi o
nascimento (68,61%). Conclusão: Os fatores de risco que influenciaram a ocorrência de AC foram: abortamento prévio,
antecedentes de filhos com AC prévia, história familiar pregressa de AC, consanguinidade e uso de substâncias teratogênicas
durante a gestação.

O TRATAMENTO CIRÚRGICO DE ENDOMETRIOMA TEM IMPACTO POSITIVO
NO RESULTADO DA REPRODUÇÃO ASSISTIDA? P078- (cod.929)
AUTORES
VANESSA DEVENS TRINDADE, MARTA RIBEIRO HENTSCHKE, ALVARO PETRACCO, MARIANGELA BADALOTTI
JOÃO DA ROSA MICHELON

INSTITUIÇÃO
FERTILITAT

Objetivo: Avaliar se o tratamento cirúrgico de endometrioma tem impacto positivo no resultado da Reprodução Assistida (RA).
Método: Estudo retrospectivo, caso-controle, realizado em um Centro de Medicina Reprodutiva, de 2001 a 2017. Foram incluídos
252 ciclos de RA de pacientes com endometrioma, divididos em dois grupos: Grupo 1 (76 ciclos de RA, com prévia intervenção
laparoscópica do endometrioma); Grupo 2 (176 ciclos de RA sem intervenção sobre o endometrioma). Para análise dos dados, as
variáveis foram apresentadas como média e desvio padrão, com aplicação do Teste t de Student e qui-quadrado, considerando
p<0,05 Resultados: Idade materna entre os grupos 1 e 2: 35,1 ± 3,5 vs 35,8 ± 3,7 anos (p = 0,15). Número de oócitos
recuperados entre os grupos 1 e 2: 5,5 ± 3,7 vs 6,0 ± 5,1 (p = 0,25). Dos 76 ciclos de fertilização in vitro (FIV) do Grupo 1, em 47
houve transferência de embriões (TE); já no grupo 2, houve 107 TE. O número de embriões transferidos por ciclo foi de 2,0 ± 0,7
no grupo 1 e de 2,1 ± 0,8 no grupo 2 (p = 0,66); a taxa de gravidez foi de 44,68% (n=21) e 38,31% (n=41) (p = 0,45) e a taxa de
nascidos vivos foi de 31,91% (n=15) e 27,10% (n=29) (p = 0,54), respectivamente. Conclusão: A intervenção laparoscópica do
endometrioma antes da RA deve ser individualizada, visto que não parece ter diferença no desfecho gestacional destas
pacientes. Estudos que avaliam o tamanhão do endometrioma e sintomas clínicos poderão trazer melhores resultados.
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O VOLUME DO DILUIDOR PODE INFLUENCIAR NA VIABILIDADE DE
AMOSTRAS SEMINAIS CRIOPRESERVADAS?
P117- (cod.950)
AUTORES
ANDRESSA MOREIRA GIUSTI, DIEGO LUTZ SIMÃO, YASMIN BEATRISSE KLEIN PATEL, VERA LUCIA LANGARO AMARAL, DAVID TIL

INSTITUIÇÃO
UNIVERSIDADE DO VALE DO ITAJAÍ

Objetivo: Verificar se a proporção entre amostra seminal e meio diluidor influencia nas taxas de recuperação da motilidade total
espermática após a criopreservação. Método: Dez amostras normozoospérmicas foram criopreservadas com meio Ingá Sperm
Freezing®, sendo divididas em 5 grupos de acordo com a proporção sêmen/diluidor: Grupo 1 (0,3mL/0,1mL); Grupo 2
(0,3mL/0,2mL); Grupo 3 (0,3mL/0,3mL); Grupo 4 (0,3mL/0,4mL); Grupo 5 (0,3mL/0,5mL). As amostras foram envasadas em
palhetas de 0,5 mL, mantidas durante 20 minutos à 4ºC (± 2ºC), sendo posteriormente expostas ao vapor de nitrogênio líquido (80ºC) por 10 minutos e armazenadas em botijão criogênico. Para o aquecimento, as palhetas foram mantidas a 35ºC (± 2ºC) por
20 minutos, desenvasadas em meio GV HEPES (Ingámed®) aquecido, centrifugadas a 1500 rpm por 6 minutos, e
ressuspendidas com o mesmo meio. Foi analisada a motilidade total, sendo as taxas de recuperação calculadas e comparadas
por análise de variância ANOVA. Resultados: As taxas de recuperação de motilidade total foram de: 55,2 (± 20,6), 60,3 (± 15,3),
61,3 (± 16,0), 62,1 (± 16,9) e 53,2 (± 16,6) para os grupos 1, 2, 3, 4 e 5 respectivamente, não apresentando diferença estatística
(p>0,05) entre si. Também não foram observadas diferenças quanto à motilidade progressiva das amostras após o aquecimento.
Conclusão: As proporções entre amostra seminal e meio diluidor avaliadas não influenciaram nas taxas de recuperação da
motilidade total, podendo ser utilizados volumes menores do diluidor.

PACIENTES COM CRIPTOZOOSPERMIA: ESPERMATOZOIDE EJACULADO OU
TESTICULAR?
P119- (cod.973)
AUTORES
LEONARDO SELIGRA LOPES, JORGE VINÍCIUS SILVEIRA MENDES, CAMILA NOGUEIRA, MAIRA CRISTINA SILVA

INSTITUIÇÃO
INSTITUTO IDEIA FÉRTIL. FACULDADE DE MEDICINA DO ABC - DISCIPLINA DE UROLOGIA

Objetivo: Após o advento das técnicas de reprodução assistida, principalmente a fertilização in vitro com injeção
intracitoplasmática (FIV-ICSI), e do desenvolvimento de técnicas para processamento seminal e captura cirúrgica de
espermatozoides, pacientes com diagnóstico de azoospermia virtual ou criptozoospermicos têm a oportunidade de concepção
com sêmen homológo mais factível. Questiona-se a qualidade seminal de acordo com a origem (ejaculado x testicular) em
relação aos resultados de ICSI. Nosso objetivo é analisar os desfechos de FIVICSI em pacientes criptozoospérmicos comparados
em relação a origem do espermatozoide. Métodos: Análise retrospectiva de 2012 a 2018 dos casos de FIV-ICSI em pacientes
com diagnóstico de criptozoospermia. Divididos em grupos com relação a origem do espermatozoide utilizado, ejaculado ou
testicular, e analisados em relação aos desfechos de taxa de fertilização, gravidez e nascidos vivos. Resultados: Foram 236
pacientes criptozoospermicos submetidos a FIV-ICSI, sendo 154 com uso do ejaculado e 67 utilizando espermatozoide testicular,
comparados em relação a taxa de fertilização 59,38% X 65,02% e taxa de gravidez 45,71% X 35% (p=0,20) nos grupos com uso
de ejaculado e testicular respectivamente. Apesar de uma tendência a melhor fertilização os ciclos com espermatozoide testicular
obtiveram menor índice de gravidez, ainda que sem significância estatística. Necessitamos de mais estudos em relação ao fator
masculino e a qualidade seminal para entendermos melhor a interferência de fatores como os epigenéticos e a fragmentação de
DNA espermático.
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PERFIL DIFERENCIAL DE MICRORNAS EM ENDOMÉTRIO EUTÓPICO DE
MULHERES INFÉRTEIS COM ENDOMETRIOSE E CONTROLES DURANTE A
JANELA DE IMPLANTAÇÃO
P137- (cod.766)
AUTORES
MICHELE GOMES DA BROI, JESSICA RODRIGUES PLAÇA, KAMILA CHAGAS PERONNI, RUI ALBERTO FERRIANI, PAULA ANDREA DE
ALBUQUERQUE SALLES NAVARRO

INSTITUIÇÃO
SETOR DE REPRODUÇÃO HUMANA - DEPARTAMENTO DE GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA DA
FACULDADE DE MEDICINA DE RIBEIRÃO PRETO – UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO. CISBI NAP/USP. CMG-HCFMRP/USP

Objetivos: A endometriose é fortemente associada à infertilidade. Todavia, os mecanismos envolvidos na etiopatogenia da
infertilidade associada à doença ainda não foram completamente elucidados. Questiona-se o comprometimento molecular do
endométrio eutópico dessas mulheres como um possível mecanismo envolvido na infertilidade relacionada à doença. O objetivo
deste estudo foi comparar o perfil de microRNAs (miRNAs) no endométrio eutópico de mulheres inférteis com endometriose,
controles inférteis (CI) e controles férteis (CF) durante a janela de implantação (JI). Método: Biópsias endometriais de 17
pacientes (3 endometrioses I/II, 3 endometrioses III/IV, 6 CI, 5 CF) foram coletadas e datadas segundo critérios de Noyes. As
bibliotecas foram preparadas e o sequenciamento foi realizado no equipamento Illumina MiSeq System. Realizou-se a
quantificação dos miRNAs com o HTSeq count. A normalização e a expressão diferencial foram efetuadas com os pacotes do R
DESEq2 e EdgeR. Para validação do sequenciamento, os miRNAs alterados foram avaliados por RT-qPCR nas mesmas
amostras e comparados com o teste de Kruskal Wallis (p<0,05). Resultados: Foram identificados 3 miRNAs diferencialmente
expressos (hsa-miR-150-5p, hsa-miR27a-5p, hsa-miR-504-5p) quando comparados os grupos endometriose (sem subdivisão dos
estágios) e CF. Nenhum miRNA diferencialmente expresso foi identificado quando comparados os grupos endometriose e CI.
Também nenhum miRNA foi identificado quando comparados os estágios da doença e controles. Os níveis de expressão dos
miRNAs não diferiram significativamente na análise por RT-qPCR. Conclusões: Sugerese que as alterações encontradas no
sequenciamento sejam falsos-positivos e que os miRNAs não estejam substancialmente alterados no endométrio eutópico de
mulheres inférteis com endometriose durante a JI.

EXPRESSÃO DO GENE CXCL12 EM CÉLULAS DO CUMULUS DE MULHERES
INFÉRTEIS COM E SEM ENDOMETRIOSE MÍNIMA E LEVE SUBMETIDAS À
ESTIMULAÇÃO OVARIANA CONTROLADA PARA REALIZAÇÃO DE ICSI
P138- (cod.767)

AUTORES
LARISSA DE OLIVEIRA KOOPMAN, CAROLINE MANTOVANI DA LUZ, JULIANA MEOLA, MICHELE GOMES DA BROI
PAULA ANDREA DE ALBUQUERQUE SALLES NAVARRO

INSTITUIÇÃO
SETOR DE REPRODUÇÃO HUMANA - DEPARTAMENTO DE GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA
FACULDADE DE MEDICINA DE RIBEIRÃO PRETO – UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

Objetivos: A endometriose apresenta forte associação com a infertilidade. Entretanto, pouco se sabe acerca dos mecanismos
envolvidos na etiopatogenia da infertilidade associada à doença, principalmente nos casos de endometriose inicial (mínima e leve
- I/II). Nesse sentido, questiona-se um comprometimento da qualidade oocitária, o que poderia afetar a fertilidade de suas
portadoras. A quimiocina CXCL12 é uma molécula potencialmente importante para a competência oocitária, envolvida na
foliculogênese, ovulação e fertilização. O objetivo deste estudo foi comparar a expressão do gene CXCL12 em células do cumulus
(CCs) de mulheres inférteis com endometriose inicial e controles submetidas à estimulação ovariana para ICSI. Método: CCs
foram obtidas durante a captação oocitária de 36 pacientes (20 inférteis com endometriose I/II, e 16 controles inférteis – fator
tubário e/ou masculino). Realizou-se a extração de RNA, a síntese de cDNA e a quantificação do CXCL12 por RT-qPCR. Os
dados foram comparados com o teste de Mann Whitney (p<0,05). Resultados: Apesar de ter se observado maior expressão do
CXCL12 no grupo endometriose I/II (mediana: 0,60; intervalo interquartil: 0,20 - 2,14) comparado ao controle (mediana: 0,29;
intervalo interquartil: 0,21 - 0,70), não se verificou diferença significativa (p=0,186). O poder do teste foi de 63%. Conclusões: Os
dados sugerem não haver diferença do gene CXCL12 em CCs de mulheres inférteis com e sem endometriose inicial. No entanto,
diante do baixo poder do teste, não se pode excluir a alteração desse gene. Estudos com maiores casuísticas são necessários
para confirmar ou modificar nossos achados, que auxiliarão na definição do tamanho amostral.
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P018- (cod.740)

AUTORES
CÁSSIA CANÇADO AVELAR, CAROLINE CANÇADO AVELAR, CINTIA FONSECA DE ASSIS SANTANA, JOÃO PEDRO JUNQUEIRA CAETANO

INSTITUIÇÃO
CLÍNICA PRÓ-CRIAR MEDICINA REPRODUTIVA. PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS

Objetivo: analisar o entendimento de estudantes de medicina sobre a limitação da fertilidade feminina, bem como da
criopreservação social e se há intenção por parte delas de se submeterem ao método. Método: pesquisa quantitativa/descritiva,
com 100 alunas do curso de medicina da PUCMG, de fevereiro a abril de 2018. Resultados: a idade média das entrevistas foi de
22,4 anos. 95% das alunas são solteiras e 98% não tem filhos. Das alunas que não têm filhos, 79% pensa em tê-los, 7% não
deseja e 12% não tem certeza. Com relação à quando desejam iniciar o planejamento familiar, 64% afirmou que entre 30-35
anos, 21% entre 25-29 anos, 7% após os 36 anos, 5% pensa em não ter filhos, 2% já tem filhos e 1% não sabe. Ao serem
questionadas se conheciam alguém que já tinha se submetido a um tratamento de reprodução assistida, 63% afirmou que sim.
90% entende a limitação da fertilidade feminina, sendo que 54% conhece os métodos de preservação de óvulos e 46%
desconhece. 28% considera a preservação de óvulos, caso planeje uma gravidez tardia, 12 % diz que não, 34% talvez e 25% não
sabe. Quando questionadas se se sentiriam felizes e realizadas sem filhos, 16% afirmou que sim, 30% ressaltou que não, 22%
considerou que talvez e 32% não sabe. Conclusão: A maioria das estudantes de medicina conhecem a limitação da fertilidade
feminina e os métodos de preservação de óvulos; entretanto, na idade atual têm incertezas com relação à preservação caso
planejem uma gravidez tardia.

MAGNETIC ACTIVATED CELL SORTING (MACS) ANTES OU APÓS O
GRADIENTE DE DENSIDADE (GD) PARA CRIOPRESERVAÇÃO SEMINAL
P035- (cod.730)

AUTORES
THALITA SOUZA BERTELI, MICHELE GOMES DA BROI, WELLINGTON DE PAULA MARTINS, RUI ALBERTO FERRIANI
PAULA ANDREA DE ALBUQUERQUE SALLES NAVARRO

INSTITUIÇÃO
SETOR DE REPRODUÇÃO HUMANA - DEPARTAMENTO DE GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA
FACULDADE DE MEDICINA DE RIBEIRÃO PRETO – UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

Objetivo: A criopreservação leva à redução da qualidade seminal após descongelamento, principalmente vitalidade e motilidade,
podendo favorecer a apoptose. O uso de MACS permite a separação de uma fração contendo espermatozóides com morfologia
normal e menor evidência de apoptose, o que poderia melhorar a qualidade do sêmen após o descongelamento. Métodos: Foi
realizado um estudo prospectivo experimental onde foram incluídas amostras de sêmen de 15 homens saudáveis. Uma alíquota
foi usada para avaliar os parâmetros seminais basais (controle) e o restante dividido em 4 alíquotas e processado por 1.GD;
2.GD-MACS, 3.MACS-GD 4.MACS. Os 5 grupos foram criopreservados com Test Yolk Buffer e descongeladas seis meses
depois. Resultados: A percentagem de DNA fragmentado (FDE); TUNEL foi significativamente maior no Controle (30; 23-39)
comparado ao MACS-GD(9; 6-11), GD-MACS(15; 10-17) e MACS(16; 15-19) e similares ao GD(17; 14-19). A concentração de
espermatozóides recuperados no Controle (16,5; 10,5-18) foi similar ao MACS(8,5; 5-14,5) e significativamente maior que no
GD(3,5; 2,5-5,5), MACSGD(1,5; 0,5-4) e GD-MACS(1,5; 1-3,5). A motilidade progressiva dos espermatozóides no Controle (23;
13-32) foi similar ao GD(28; 7-41). A percentagem média de morfologia normal foi significativamente menor no Controle (4; 3-5)
comparado ao GD(6; 5-7), MACS(5; 4-7) e MACS-GD(7; 5-9) e similar ao GDMACS(5; 4-6). Conclusões: MACS isoladamente ou
associado a GD culmina em menos espermatozóides com FDE após descongelamento. MACS isoladamente ou antes GD
também culminam com maior percentagem de morfologia normal. No entanto, eles promovem diminuição da motilidade, sendo
opção possível apenas para ICSI pósdescongelamento cuja vantagem precisa de mais investigação.
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AVALIAÇÃO DA INSERÇÃO DO SISTEMA INTRAUTERINO LIBERADOR DE
LEVONORGESTREL EM JOVENS NULÍPARAS
P055- (cod.903)
AUTORES
ELAINE CRISTINA FONTES OLIVEIRA, ANA LUIZA LUNARDI ROCHA BARONI, ANA PAULA CALDEIRA BRANT CAMPOS, MYRIAN CELANI

INSTITUIÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS

A ausência de conhecimento e os equívocos sobre o uso do sistema intrauterino liberador de levonorgestrel (SIU-LNG) em
adolescentes e nulíparas é comum entre pacientes e agentes de saúde. Foi realizado a análise descritiva da inserção do SIULNG em 93 mulheres, nuligestas, saudáveis, entre 15-24 anos com indicações para uso do mesmo de março a novembro de
2017. Consideraram-se desfechos primários: dificuldade de inserção; necessidade de inserção guiada por ultrassom, falhas da
inserção. Considerou-se desfecho secundário: complicações secundárias à inserção (laceração do colo, infecção pélvica,
perfuração uterina, outros). A idade média das pacientes foi 22,45 anos. As razões para a escolha do método foram:
contracepção (96,7%); desejo de amenorreia (1,1%); tratamento de dismenorreia (1,1%); história de enxaqueca (1,1%). Os
métodos contraceptivos usados previamente foram: nenhum método (7,6%); preservativo masculino (16,1%); anel vaginal (1%);
injetável mensal (5,4%); pílula de progestagêneo (3,2%) e anticoncepcional oral combinado (66,7%). A histerometria média foi de
7,18 cm. A inserção do SIU-LNG foi considerada fácil em 82,79% das pacientes. Nas pacientes onde a inserção foi considerada
difícil, em 31,2% houve a necessidade de se guiar o procedimento por ultrassom. Não houve falha de inserção. O reflexo vasovagal ocorreu em 7 pacientes (7,5%). Das inserções não guiadas , o SIU-LNG foi considerado normoposicionado em 89,8%,
baixo ou malposicionado em 5,7%, transverso em 1,1% e bem posicionado em útero bicorno em 1,1%. Duas pacientes não
retornaram (2,3%). Conclusão: a inserção do SIU-LNG é considerada fácil e bem sucedida na maioria das pacientes nuligestas,
com baixas taxas de complicações.

DIAGNÓSTICO GENÉTICO PRÉ-IMPLANTACIONAL (PGD) NA ?-TALASSEMIA
MINOR: RELATO DE CASO
P065- (cod.912)
AUTORES
CEZAR ANTONIO FONTES, RAFAEL BERTELI FONTES, RITA DE CASSIA SOUSA POLEZZI, APARECIDA DOS SANTOS CANHA
TACIANE FERNANDES NEVES RAMOS

INSTITUIÇÃO
CLINICA LA VIE

Introdução: Dentre as doenças hematológicas, as talassemias ocupam lugar de destaque apresentando alta prevalência em
certas regiões. No entanto, não é avaliada rotineiramente na triagem de casais, seja em testes pré-nupciais ou naqueles que
recorrem à fertilização in vitro. Um casal heterozigoto para o gene HBB, responsável pela patologia, tem 25% de chance de gerar
uma criança com a β-talassemia maior, cujo tratamento inclui transfusões sanguíneas freqüentes e transplante de medula óssea.
Síntese do Caso: Casal, ambos portadores da mutação para β-talassemia, procurou nosso serviço de reprodução assistida com
desejo de conceberem filhos sem a forma grave da doença. A identificação da mutação no gene HBB, foi realizada em laboratório
especializado e o casal liberado para iniciarem a fertilização in vitro. Após estímulo ovariano controlado, quatro oócitos foram
recuperados, todos em metáfase II. A incubação foi monitorada por Time Lapse, havendo 100% de fertilização e clivagem, sendo
a biopsia realizada em D3. A análise genética indicou um embrião afetado, outro com falha de amplificação (que não atingiu o
estágio de blastocisto) e outros dois, com haplótipo materno normal, porém perda alélica paterna. Esses dois últimos foram
transferidos em D5, resultando em gestação de uma criança do sexo masculino. Comentários: O PGD é uma técnica efetiva para
o casal portador de traço talassêmico obter uma gestação sem o risco de terem filhos com a forma grave da doença. O
aconselhamento e orientação genética aos casais sob o risco é a única forma de prevenção.
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PERFIL DE DOADORES VOLUNTÁRIOS OBSERVADO EM UM BANCO DE
SÊMEN NO BRASIL
P081- (cod.882)
AUTORES
LETÍCIA SCHMIDT ARRUDA, ANA PAULA DE SOUZA KUSSLER, TATIELI MOURA PINHEIRO, TAYSSA KRUGER DE ALMEIDA

INSTITUIÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL. VIDA FÉRTIL- CENTRO DE PRESERVAÇÃO DA FERTILIDADE MASCULINA

Objetivo: Analisar o perfil básico de doadores voluntários de um banco de sêmen. Método: Estudo retrospectivo observacional
que avaliou o perfil de 58 candidatos à doação de sêmen, com idade média de 27,43 anos, no período de janeiro de 2016 à
agosto de 2018. Resultados: Em relação ao grau de escolaridade, foi observado que 36,2% dos doadores apresentavam ensino
superior incompleto, 32,75% apresentavam superior completo, 25,86% apresentavam médio completo e de 5,17% esse dado não
foi coletado. Foi observado que a maioria dos possíveis doadores (77,50%) eram caucasianos, 17,24% tinham origem étnica
mista e 5,17% eram de origem africana. Do total de 58 doadores triados, 48,27% foi selecionado como doador e os demais foram
eliminados do processo por motivos não analisados no estudo. Comparando o índice de massa corporal (IMC) entre os doadores
que foram selecionados com os não selecionados, observou-se que haviam mais IMCs normais no grupo selecionado (64,28% X
40%), enquanto que o índice que indica sobrepeso e obesidade foram maiores no grupo não selecionado (46,6 x 32,14%; 6,6 x
3,57%). Conclusão: Embora os resultados sejam preliminares, foi observado um grau de escolaridade elevado, sugerindo que o
conhecimento deste sobre a doação voluntária de sêmen está pouco difundida. A origem étnica foi predominante caucasiana,
provavelmente devido à característica da população do estado onde a clínica se encontra. Em relação ao IMC, observou-se uma
taxa maior de obesidade e sobrepeso nos doadores que não foram selecionados para programa de doação, sugerindo que esta
característica pode afetar negativamente as características reprodutivas.

PADRONIZAÇÃO DO PERIODO DE INCUBAÇÃO ESPERMATICA IN VITRO" EM
AMOSTRAS ASTENOZOOSPÉRMICAS DE HOMENS EM TRATAMENTO DE
INFERTILIDADE SUBCLINICA P040- (cod.747)
AUTORES
CAROLINE RANÉA, ROSA A. C. MONTEIRO, JULIANA R. PARIZ, HELOISA FAQUINETI, JORGE HALLAK

INSTITUIÇÃO
ANDROSCIENCE - LABORATÓRIO DE ALTA COMPLEXIDADE DE ANDROLOGIA E DE PESQUISA CLÍNICA. DEPARTAMENTO DE UROLOGIA DA
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO. INSTITUTO DE ESTUDOS AVANÇADOS DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

Objetivo: Padronizar o período de incubação espermática “in vitro“ em amostras astenozoospérmicas. Materiais e métodos:
Foram incluídas 21 amostras seminais classificadas como astenozospérmicas (motilidade progressiva <32%) de pacientes (21-45
anos) encaminhados ao laboratório de andrologia Androscience. Amostras seminais foram classificadas como T0 (amostra a
fresco/controle), T1 (1 hora de incubação), T2 (2 horas de incubação), T3 (3 horas de incubação) e T4 (4 horas de incubação).
Após coleta por masturbação, os parâmetros seminais foram avaliados caracterizando o grupo T0 (OMS; 2010), e incubados a
36,6ºC em uma atmosfera de 5% de CO2. Para análise estatística, nós utilizamos o teste de análise de variância (ANOVA) e
coeficiente de correlação de Pearson. Resultados: Foi observada uma redução significativa no número total de espermatozoides
móveis em amostras incubadas (T1, T2, T3 e T4; p<0,001) quando comparadas a amostra a fresco (T0). Incubação por 4 horas,
também diminuiu o número total de espermatozoides progressivos (p=0.008). Por outro lado, a incubação por 2 horas aumentou o
número total de espermatozoides móveis (p<0,001). Observamos uma correlação negativa entre o tempo de incubação e os
parâmetros: número total de espermatozoides móveis (R= -0,429; p= <0,001) e número total de espermatozoides progressivos
(R= -0,324; p= 0.001). Conclusão: Incubação do sêmen em ambiente anaeróbio por 2 horas trouxe benefícios para motilidade
espermática, visto que essa metodologia pode ser aplicada em amostras astenozoospérmicas encaminhadas para tratamentos de
alta complexidade de Reprodução Humana Assistida, como; FIV e ICSI.
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RELATO DE CASO - SÍNDROME DE SHEEHAN
P085- (cod.922)

AUTORES
ANA LUIZA MOREIRA FUCHS, FÁBIO COSTA PEIXOTO, JOÃO PEDRO JUNQUEIRA CAETANO

INSTITUIÇÃO
HOSPITAL JULIA KUBITSCHEK. PROCRIAR MEDICINA REPRODUTIVA

Introdução: A Sindrome de Sheehan é uma entidade rara que acomete mulheres que sofrem hemorragia pós-parto. Causada
pela isquemia seguida de necrose hipofisária. Os sintomas surgem de maneira lenta, geralmente após meses ou anos. O que
muitas vezes dificulta o raciocínio diagnóstico. Métodos: Apresentação de caso clínico de paciente que desenvolveu a Sindrome
de Sheehan após o último parto manifestando-se com panhipopituitarismo. Revisão de literatura em portais de ensino como
PubMed, Medscape, DynaMed, Cochrane e UpToDate. Relato De Caso: M.C.V.T., 48 anos, G3PN3A0, admitida com queixa de
parestesias em mãos, mialgia intensa, fadiga, oligúria, hiporexia, insônia, edema de membros inferiores e em face. Exames
mostrando hiponatremia, hipopotassemia, hipotireoidismo central e cortisol baixo. RNM mostrando sela túrcica parcialmente
vazia. Último parto há 36 anos, com relato de hemorragia intensa e amenorréia após o parto. Conclusão: A Sindrome de
Sheehan é uma entidade atualmente rara, com desenvolvimento lento e insidioso. Amenorréia e menopausa precoce são
geralmente os primeiros sintomas manifestados, aos quais devemos ficar atentos. Em países subdesenvolvidos, onde a
assistência ao parto ainda é precária, trazemos o assunto para frisar a dificuldade e a importância diagnóstica.

MODELO PARA AUXILIAR AS DECISÕES DURANTE O PROCESSAMENTO
SEMINAL PARA INSEMINAÇÃO INTRAUTERINA
P111- (cod.1003)
AUTORES
ROSANA DE ALMEIDA SANTOS, FREDERICO ANTÔNIO MOREIRA DE SOUZA, ALFRED SENN, VERA LUCIA LANGARO AMARAL
MARCEL FRAJBLAT

INSTITUIÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO. FERTAS BRASIL. UNIVERSIDADE DO VALE DO ITAJAÍ

O objetivo deste trabalho foi elaborar uma proposta de fluxograma para modelar as etapas do processamento seminal para
inseminação intrauterina. Os critérios principais utilizados na sequência de decisões foram a concentração seminal e a motilidade
progressiva (A+B). As técnicas de processamento selecionadas para o modelo: gradiente descontínuo de densidade, gradiente
descontínuo de densidade com volume reduzido (mini gradiente) e sperm wash. O processo é iniciado com a avaliação da
concentração seminal seguida da motilidade progressiva (MP). A primeira decisão do modelo se baseia na concentração maior ou
menor que 15x106 /mL. Para amostras com concentração baixa, menor que 15x106 /mL, há um ponto crítico no qual o
embriologista deve decidir se realizará a inseminação com esta amostra. Em caso positivo, se a MP for superior a 32% poderá
optar por um mini gradiente. Se a MP for menor que 32%, a técnica de sperm wash ou ainda o mini gradiente poderá ser utilizado
dependendo da presença de leucocitospermia. No caso de amostra seminal com concentração média (16-25x106 /mL) e MP
superior a 32% o modelo sugere o uso do mini gradiente. Amostras com MP menor que 32% a técnica de sperm wash será
sugerida. Quando amostras apresentarem concentração alta (superior a 30x106 /mL) e MP superior a 32% poderá ser
processada pelo gradiente descontinuo de densidade. Entretanto, caso a MP seja inferior, o modelo recomenda o gradiente ou o
mini gradiente dependendo da proporção de espermatozóides imóveis. Novas variáveis serão adicionadas ao fluxograma para
que essa modelagem possa auxiliar o embriologista no processo de decisão bem como a formação e treinamento de novos
profissionais.
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RELATO DE CASO: AMENORREIA SECUNDÁRIA E INFERTILIDADE PRIMÁRIA
ASSOCIADAS À TUBERCULOSE PÉLVICA P127- (cod.1017)
AUTORES
TAIRANE FARIAS LIMA, LUCIENE DA SILVA CARVALHO, THAMARA NATHÁLLYA NONATO PAIVA DE OLIVEIRA, CLÁUDIO EMÍLIO BONDUKI,
JULIANA BEGGIATO CANÇADO

INSTITUIÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO

Introdução: A tuberculose genital uterina (TGU) é uma infecção por Mycobacterium nos órgãos reprodutivos que muitas vezes
leva à infertilidade, apesar na melhoria atual nos regimes antibióticos e na vacinação. A TGU é assintomática ou causa
apresentações clínicas não características, fazendo com que um diagnóstico precoce seja um desafio. Síntese: J.E.A.P., 32
anos, casada, residente em São Paulo, encaminhada ao serviço de Ginecologia Endócrina, com quadro de amenorreia
secundária associada à infertilidade primária. Exame clínico sem anormalidades. Ultrassonografia (US) transvaginal demonstrou
cavidade uterina disforme, com traves ecogênicas sugestivas de sinéquias uterinas. Solicitado histeroscopia diagnóstica com
biópsia de endométrio, cujo anatomopatológico evidenciou processo inflamatório crônico granulomatoso tuberculóide associado à
necrose e supuração. Pesquisa para BAAR negativa em todas as amostras. Realizou tratamento com o esquema RIPE
(rifampicina, isoniazida, pirazinamida e etambutol) por 6 meses. Quanto ao desenvolvimento puberal foram relatadas telarca e
pubarca aos 13 anos, menarca aos 15 anos, primeira relação sexual aos 16 anos. Fez uso de drogas ilícitas por 6 anos, cessando
uso há 4 anos. Mãe apresentou TB há 20 anos. Solicitado exames laboratoriais: FSH 7.1 mlU/ml, LH 4.6 mlU/ml, estradiol 28.5
pg/ml, TSH 2,8 mIU/ml, prolactina 7,50 ng/ml. Espermograma sem alterações. Paciente encaminhada para histeroscopia cirúrgica
para lise de aderências. Discutido com a mesma sobre a possibilidade de necessitar de técnicas de Reprodução Assistida, como
principal opção, em se tratando de um caso de difícil resolução, de útero de substituição. Comentários: A fertilidade geralmente
está afetada mesmo após o tratamento para tuberculose, devido ao envolvimento endometrial e/ou tubário subsequente
cicatrização por fibrose. Deve haver um alto índice de suspeita de tuberculose em mulheres, com queixa de infertilidade com
aparência anormal do colo do útero, especialmente em áreas onde o HIV e a tuberculose sejam comuns.

ENDOMETRIOSE PROFUNDA COM ACOMETIMENTO INTESTINAL: RELATO DE
CASO
P020- (cod.814)
AUTORES
TATIANA TEXEIRA FERREIRA, YANE KAREN MORAIS DAVID SILVA, BÁRBARA CASTRO MUNIZ

INSTITUIÇÃO
CENTRO UNIVERSITÁRIO UNIFG

Introdução: A endometriose é uma doença inflamatória crônica benigna, estrogêniodependente, descrita como a presença do
tecido endometrial fora da cavidade uterina. As manifestações clínicas principais são dor pélvica crônica e infertilidade. O objetivo
do presente relato é ressaltar as complicações advindas de uma endometriose profunda, bem como sua evolução e os possíveis
tratamentos de acordo com evidências científicas. Relato De Caso: JRL, 27 anos, G1P0A1, queixa de dor pélvica crônica,
constipação e disquezia, diagnosticada com endometriose há 3 anos, em uso de dienogeste, antiinflamatórios não-esteróides e
morfina. História de aborto espontâneo em primeiro trimestre, referindo desejo gestacional. Apresentou abdome distendido e
reativo. Tem ultrassonografia transvaginal para rastreamento de endometriose profunda que evidenciou útero em anteversoflexão,
volume uterino 53,5 cm3 , perda da relação miométrio/endométrio sugestivo de adenomiose, ovários fixos, imagem nodular em
região cornual direita do útero, adjacente a este nódulo, vê-se discreto manto hipoecoico - achados sugestivos de endometriose –
área de espessamento retrocervical com extensão à cápsula do ovário, imobilidade dos órgãos pélvicos, afluência de alças
intestinais e imagem nodular em íleo terminal. Paciente iniciou acompanhamento, onde, após avaliações, foi optado por
tratamento com acetato de gosserrelina – agonista do GnRH, com controle satisfatório do sangramento e da dor. Discussão: As
decisões de tratamento para endometriose são individualizadas e consideram a apresentação clínica (por exemplo, dor,
infertilidade, massa), gravidade dos sintomas, extensão e localização da doença, desejos reprodutivos, idade da paciente, efeitos
colaterais dos medicamentos, taxas de complicações cirúrgicas e custo.
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FILIAÇÃO, HERANÇA E METÁFORA: UM OLHAR SOBRE OS PROCESSOS
FILIATÓRIOS NO CAMPO DA REPRODUÇÃO ASSISTIDA NO BRASIL P025- (cod.729)
AUTORES
FERREIRA KXC, PERELSON S

INSTITUIÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO

A presente pesquisa é estudo comparativo entre as principais condições de aplicação das técnicas reprodutivas à realização do
sonho parental e as notícias desta realização após o tratamento reprodutivo com material doado. Os objetos de estudo foram o
CFM nº 2.168/2017 e as entrevistas semiabertas com familiares e profissionais de uma clínica de R.A no Brasil1 . A análise dos
três discursos do campo ocorreu à luz do método psicanalítico, fora do contexto clínico, uma análise atenta aos significantes
privilegiados nas narrativas sobre a realização do sonho parental. Encontramos diferenças entre o que era esperado antes da
reprodução e a relação parental reproduzida. O filho não responde totalmente ao ideal dos pais e ocupa um lugar no discurso que
é, ao mesmo tempo, estranho e familiar. A referida diferença não é, porém, uma consequência exclusiva das práticas de R.A com
material doado, e com ela, nós temos notícias da reprodução metafórica das funções parentais, que independem do sexo e do
vínculo genético, um efeito do laço parental que possibilita a identificação da criança com sua família e a construção da sua
singularidade, tornando-as únicas no seio familiar e nos demais laços sociais.

ASPIRACAO PERCUTÂNEA DE ESPERMATOZOIDES DO EPIDÍDIMO PARA ICSI
DE HOMENS COM AZOOSPERMIA OBSTRUTIVA GERA RECUPERAÇÃO
ESPERMÁTICA E RESULTADOS REPRODUTIVOS SIMILARES À ASPIRAÇÃO
MICROCIRÚRGICA
P097- (cod.971)
AUTORES
MARCELO HORTA FURTADO, THIAGO PARDINI FURTADO, FABRICIO SANTANA DOS SANTOS, BÁRBARA PINHEIRO MENDES

INSTITUIÇÃO
FACULDADE DE CIÊNCIAS MÉDICAS DE MINAS GERAIS. MF FERTILIDADE MASCULINA. CLÍNICA PRÓ-CRIAR MEDICINA REPRODUTIVA

Objetivo: Avaliar as taxas de recuperação de espermatozoides e resultados reprodutivos de homens com azoospermia obstrutiva
que foram submetidos à aspiração percutânea de espermatozoides do epidídimo (PESA) para a injeção intracitoplasmática de
espermatozoides (ICSI) e compará-los aos resultados da aspiração microcirúrgica de espermatozoides do epidídimo (MESA)
fornecidos na literatura. Métodos: Foram estudados retrospectivamente os registros de 152 homens com azoospermia obstrutiva
submetidos a PESA para ICSI. Foram comparados os índices de recuperação de espermatozoides e os resultados reprodutivos
da ICSI. Resultados: Houve recuperação de espermatozoides em 91,3% (126/138) dos pacientes com a PESA, sendo que em
90,5% (114/126) os espermatozoides foram considerados adequados para ICSI. Todos os casos em que a PESA não conseguiu
espermatozoides adequados para a ICSI foram resgatados com a realização de aspiração testicular de espermatozoides (TESA)
ou extração cirúrgica de espermatozoides do testículo (TESE). A taxa de fertilização, clivagem, gravidez bioquímica e gravidez
clínica foi de 70.1%, 91,7%, 41,7% e 36,7%, respectivamente. Observou-se que as taxas de obtenção de espermatozoides
através da PESA se manteve alta não importando o numero de PESAs realizadas. O mesmo foi identificado para o desfecho da
ICSI, com taxas de fertilização, clivagem, gravidez bioquímica e gravidez clínica semelhantes as da MESA. Conclusões: A PESA
é um método eficaz para recuperar espermatozoides para ICSI e gera resultados reprodutivos comparáveis a MESA em homens
com azoospermia obstrutiva.
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A ESPESSURA ENDOMETRIAL COMPROMETE SIGNIFICATIVAMENTE O
NASCIDO VIVO? RELAÇÃO ESPESSURA ENDOMETRIAL E BAIXO PESO AO
NASCER
P003- (cod.793)
AUTORES
DANIELY TOLEDO COSTA, ROSALY RULLI COSTA, NATALIA IVET ZAVATTIERO TIERNO, YAMARA ALVES MACEDO
LEILANE GABRIELE NOLÊTO LIMA

INSTITUIÇÃO
CENTRO DE ENSINO E PESQUISA EM REPRODUÇÃO ASSISTIDA DO HOSPITAL MATERNO INFANTIL DE BRASÍLIA

Objetivos: Correlacionar espessura endometrial (EE) e baixo peso ao nascer, e avaliar a taxa de prematuridade em pacientes
submetidas à transferência embrionária a fresco (TEF). Métodos: Estudo de coorte retrospectivo de pacientes submetidas à
fertilização in vitro e/ou injeção intracitoplasmática de espermatozoide, entre 01/2009 a 12/2017 em um serviço de reprodução
assistida. Os dados foram extraídos de uma base de dados eletrônica. Foram incluídas pacientes com nascidos vivos ≥ 25
semanas, gestações únicas e que realizaram TEF. Critérios de exclusão: tabagistas, gestação múltipla, IMC ≥30 e pós-datismo.
Foram realizadas 77 TEF’s com nascidos vivos, dos quais, oito casos apresentavam dados incompletos. Foram incluídos 69
casos, distribuídos em três grupos de acordo com a EE. Grupo A: EE ≤8,0mm; B: EE entre 8,1 e 13,0mm e C: EE >13 mm. Foi
utilizado para análise estatística o programa SpSS-IBM 22.0, com nível de significância estipulado de p< igual 0,05. Resultados:
Os grupos A (n=5), B (n=46) e C(n=18) apresentaram, respectivamente, média de idade de 36,4 anos (DP± 4,2); 34,8 anos
(DP±3,0) e 33,9 anos (DP±3,8). A porcentagem de nascidos vivos com baixo peso (<2.500g), nos grupos A, B e C, foi 0%; 15,2%
e 27,8%, respectivamente (p =0,279). A taxa de prematuridade foi 0%, 20,5% e 23,5% (p = 0,5) para os grupos A, B e C,
respectivamente. Conclusão: Não houve correlação significativa entre EE e baixo peso ao nascer. O baixo número de pacientes
no grupo A pode ter contribuído para esse resultado estatístico.

ALCANCES E LIMITES DA ATUAÇÃO PSICOLÓGICA NOS TRATAMENTOS DE
GESTAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO P006- (cod.741)
AUTORES
CÁSSIA CANÇADO AVELAR, VANYA SANSIVIERI DOSSI, JOÃO PEDRO JUNQUEIRA CAETANO

INSTITUIÇÃO
CLÍNICA PRÓ-CRIAR MEDICINA REPRODUTIVA. CLÍNICA DE REPRODUÇÃO HUMANA DR. GERALDO CALDEIRA

Objetivo: avaliar a atuação do psicólogo nos tratamentos de gestação de substituição Método: pesquisa semiestruturada,
realizada em 2017, com 16 psicólogas que atendem/prestam serviços em clínicas de reprodução assistida ou recebem
encaminhamentos em seus consultórios, nos estados de MG, PR, RJ, RS, SP, SC e DF. Resultados: das psicólogas entrevistas,
seis não haviam atendido nenhum caso de gestação de substituição. Das dez psicólogas que atendem casos de gestação de
substituição, todas utilizam entrevista semidirigida e entrevistam o casal biológico. Destas, 6 entrevistam também a candidata à
doação de útero, marido e filhos. Sobre utilização de instrumentos ou técnicas projetivas: 60% respondeu que não utiliza; 30%
que sim e 10% utiliza eventualmente. Sobre os dados da avaliação, 90% apresenta e/ou discute com o médico/equipe e 10%
eventualmente discute com o médico que solicitou. Com relação ao tipo de documento, 60% utiliza parecer psicológico, 40%
relatório e 20% utiliza também laudo para CRM. Sobre autorização para avaliação da doadora de útero, 90% relata que a
autorização está incluída nos documentos da clínica e 10% utilizou autorização específica para gravação das entrevistas.
Conclusão: o psicólogo que integra uma equipe tem maior autonomia para trabalhar com um protocolo que possibilite não só
uma avaliação psicológica, como também o acompanhamento do tratamento e sua finalização; além da participação da equipe
multidisciplinar. Já o psicólogo que é contratado para realizar a avaliação psicológica, pode se ver limitado - o paciente pode
questionar ou não aceitar pagar as sessões necessárias para parecer psicológico
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INVESTIGAÇÃO DOS POLIMORFISMOS -2578 C/A E +936 C/T NO GENE VEGF
EM MULHERES COM SÍNDROMES HIPERTENSIVAS GESTACIONAIS P032- (cod.800)
AUTORES
KAIO RAFFAEL VALOTTA BEZERRA, SARAH CRISTINA SATO VAZ TANAKA, JALLES MARTINS MACIEL FERREIRA
MARLY APARECIDA SPADOTTO BALARIN

INSTITUIÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIÂNGULO MINEIRO

Investigar a contribuição dos polimorfismos -2578 C/A e +936 C/T no gene VEGF no desenvolvimento de pré-eclâmpsia (PE) e
hipertensão gestacional (HAG). Trata-se de um estudo do tipo caso controle, realizado entre Março de 2012 a Abril de 2013,
composto por 303 mulheres, sendo 211 do grupo controle; 19 HAG e 73 com PE. Foram excluídas do presente estudo mulheres
com hipertensão arterial crônica, diabetes e com histórico de abortos de repetição. A genotipagem das amostras para os
polimorfismos -2578 C/A e +936 C/T do gene VEGF foi realizada por PCRRFLP com as enzimas de restrição BglII e NlaIII,
respectivamente. A distribuição genotípica entre os grupos dos polimorfismos investigados foi realizada pelo teste de quiquadrado. Não foi observada diferença significativa entre os grupos analisados para o polimorfismo +936 C/T do gene VEGF
(Controle: χ²= 0,05; p= 0,83; HAG: χ²= 0,01; p= 0,90; PE: χ²= 0,33; p= 0,57). Foi observada diferença estatisticamente significativa
entre os grupos controle e de estudo (χ²= 14,03; p= 0,007) para o polimorfismo -2578C/A do gene VEGF, com maior frequência
do genótipo A/A nos grupos PE e HAG. O grupo controle não está em EHW (χ²=11,49; p= 0,0007). O presente estudo concluí que
o polimorfismo +936 C/T do gene VEGF não está associado ao desenvolvimento de PE e HAG. Já, os genótipos A/A do
polimorfismo -2578C/A do gene VEGF está associado ao desenvolvimento de PE e HAG.

ENDOMETRIOSIS FERTILITY INDEX PREDIZ CHANCE DE GRAVIDEZ EM
PACIENTES SUBMETIDAS A RESSECÇÃO CIRÚRGICA DE ENDOMETRIOSE
PROFUNDA INFILTRAVA P067- (cod.915)
AUTORES
MÁRCIA CRISTINA FRANÇA FERREIRA, DAISY MARTINS RODRIGUES, LECI VEIGA CAETANO AMORIM, IVETE DE ÁVILA
MÁRCIA MENDONÇA CARNEIRO

INSTITUIÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS. HOSPITAL MATER DEI. HOSPITAL BIOCOR

Objetivos: Obter Validação Externa do Endometriosis Fertility Index (EFI) em pacientes sintomáticas submetidas à laparoscopia
para tratamento de endometriose moderada e grave associada à infertilidade em uma população brasileira; avaliar as taxas de
gravidez após técnicas de reprodução assistida (TRA) e de nascidos vivos em 36 meses; correlacionar os achados cirúrgicos com
a chance de gravidez. Metodologia: Estudo de coorte retrospectivo selecionou 77 pacientes submetidas a laparoscopia entre
maio/2007 e março/2017, que desejavam gravidez. 53 tentaram concepção espontânea e 24 foram encaminhadas para TRA. O
EFI foi calculado e correlacionado às taxas de gravidez espontânea, por TRA, e de nascidos vivos. O tempo entre cirurgia e
gravidez foi avaliado pelo método de Kaplan Meyer. Resultados: A taxa de gravidez espontânea foi 54,7%, e a de nascidos vivos
de gravidez espontânea. 52. 54,1% das pacientes submetidas a TRA engravidaram e 41,7% tiveram nascido vivo. A maioria das
pacientes (82,7%) engravidou até 12 meses após a cirurgia e 75% das pacientes que engravidaram espontaneamente tinham EFI
≥7. O tempo de infertilidade maior que 36 meses e presença endometrioma aumentam a probabilidade de ter EFI ≤5 (p< 0,0014).
A porcentagem acumulada de nascidos vivos com EFI 0-4 foi de 13% e com EFI 6-9 foi de 80,O% (p<0,05). O escore mínimo de
função (LF) teve uma associação significativa com gravidez espontânea (p< 0,0014). A porcentagem acumulada de nascidos
vivos com EFI 0-4 foi de 13% e com EFI 6-9 foi de 80,O% (p<0,001) Conclusão: O EFI pode predizer gravidez após cirurgia de
endometriose moderada e grave, sendo útil no aconselhamento de pacientes e na escolha de tratamentos.
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ESTÁ A POSITIVIDADE DA CULTURA DE ENDOMÉTRIO ASSOCIADO A FALHA
DE IMPLANTAÇÃO EMBRIONARIA? P068- (cod.883)
AUTORES
ARIANE TIEKO FRARE KIRA, GUSTAVO GARTER MICHEL, MARTA RIBEIRO HENTSCHKE, ALVARO PETRACCO, MARIANGELA BADALOTTI

INSTITUIÇÃO
FERTILITAT - CENTRO DE MEDICINA REPRODUTIVA. PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO GRANDE DO SUL

Objetivo: Avaliar a incidência de positividade de cultura de endométrio/sangue menstrual (lavado endometrial) em pacientes com
falha de implantação embrionária após terapia de reprodução assistida (TRA) e o impacto da antibioticoterapia (ATB) nos índices
de gravidez antes de novo ciclo de indução. Metodologia: Estudo transversal retrospectivo, realizado em uma clínica de
reprodução assistida, entre 2015 e 2016. Foram incluídas pacientes com duas ou mais falhas de implantação após TRA. Para
coleta do material endometrial, inicialmente se realizou a antissepsia do colo uterino, seguida da instilação de soro fisiológico na
cavidade uterina (3-5 ml) através de cateter estéril e subsequente aspiração de 2 ml da solução. A coleta foi realizada durante o
período menstrual. O cultivo se deu em meio para fluidos corporais. As pacientes que apresentaram cultura positiva para algum
germe receberam ATB conforme indicação médica e repetiram o ciclo de indução. Os dados foram apresentados como frequência
e percentagem. Resultados: A amostra foi composta por 110 pacientes com idade entre 29 e 43 anos. As pacientes com exame
positivo representaram 44% da amostra (48 pacientes). As bactérias mais frequentemente encontradas foram streptococcus
agalactie (31%) e enterococcus faecalis (21%). Após o tratamento com ATB, 17 pacientes realizaram nova transferência
embrionária e 10 engravidaram (59%). Conclusão: Das pacientes que usaram ATB, 59% engravidaram após pelo menos duas
falhas de implantação embrionária prévias. Os resultados indicam a necessidade de estudos prospectivos com maior casuística
para confirmar o impacto positividade do lavado endometrial com os desfechos da TRA.

GESTAÇÃO TARDIA - NOVAS DEMANDAS E POSSIBILIDADES
PSICOEDUCATIVAS P104- (cod.937)
AUTORES
ROSE MARIE MASSARO MELAMED, KATIA MARIA STRAUBE

INSTITUIÇÃO
PSICOLOGIA

Objetivos: conhecer a opinião de profissionais da área da saúde envolvidos com pacientes de reprodução assistida, quanto à
necessidade de avaliação e/ou acompanhamento psicológico de mulheres gestantes em idade avançada. Método: foram
aplicados questionários contendo 5 questões de múltipla escolha a 60 profissionais da área da saúde, envolvidos com pacientes
de reprodução assistida. Desses, 50% cursam pósgraduação em reprodução humana assistida e 50% trabalham em clinicas de
São Paulo. Resultados: a análise dos dados apontou que 81.6% dos participantes era do sexo feminino e 18.4%, do sexo
masculino e que 51.6% tinham entre 22 e 30 anos. Para 88.3% dos participantes o desgaste emocional decorrente do adiamento
da gestação e as implicações emocionais poderiam ser minimizados se existissem informações sobre os processos e as reais
chances dos tratamentos de reprodução assistida. Nesse contexto, o acompanhamento psicológico das mulheres gestantes é
necessário para 83.3% dos participantes, sendo que para 25% a avaliação psicológica deveria ser obrigatória. Quanto à
necessidade de esclarecimento à população e discussão de questões referentes ao adiamento da gestação 98.3% consideram
importante que seja realizado; 60% disseram que os profissionais da educação deveriam ter essa tarefa e ainda para 60%, os
meios de comunicação deveriam fazê-lo. Conclusão: A maioria dos participantes considera que a Psicoeducação pode auxiliar
no manejo dos desdobramentos da gestação tardia, por utilizar informação e esclarecimento sobre os desafios decorrentes da
gestação em idade avançada, para a mãe, a criança e a família. No entanto, destacase a relevância de um acompanhamento
psicológico especializado.
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TIME TO PREGNANCY AND BIRTH (TTP/B) DURING FERTILITY TREATMENT - A
DELPHI CONSENSUS
P133- (cod.943)
AUTORES
ERNESTO BOSCH, SALVATORE LONGOBARDI, THOMAS D'HOOGE, PETER HUMAIDAN

INSTITUIÇÃO
INSTITUTO VALENCIANO DE INFERTILIDAD. MERCK KGAA GLOBAL MEDICAL AFFAIRS FERTILITY.
SKIVE REGIONAL HOSPITAL THE FERTILITY CLINIC

Objective: Evaluate if time to pregnancy/birth (TTP/B) does play a significant role for fertility treatment and if so, how it could be
shortened. Methodology: Process steps for this Delphi consensus: 1) A panel of experts developed 12 statements. 2) A larger
panel of 27 experts voted on these statements. Consensus was reached if ≥ 66% of participants agreed/disagreed with the
statement. Statements without consensus were revised and voted repeatedly until consensus. Discussions were held by WebEx
and voting was conducted by an online poll. Results: Most relevant statements: a) Managing fertility treatment timely, avoiding
over/ undertreatment is crucial; b) In subfertile women aged < 40 IVF outcomes could be optimized by performing 3–6 embryo
transfers; c) A number of procedures might reduce TTP/B, including preimplantation genetic screening and use of frozen cycles
after failed fresh cycles, as clinical pregnancy rates are similar. Use of GnRH antagonist protocols shorten treatment period and
reduce OHSS rates; d) The number of oocytes retrieved should be maximized to increase cumulative live birth rate; e) Double
stimulation (follicular and luteal) is useful in patients with reduced ovarian reserve to accumulate oocytes/embryos. Four
statements reached 100% consensus: increased live birth rate with a larger number of oocytes; patient aged 18-34 years not
affecting donor cycles; use of GnRH antagonists (two statements). Conclusions: As the population seeking ART is ageing, TTP/B
is of increasing importance. Some clinical and laboratory approaches are related to reduced treatment duration, though more
research is needed.

ANÁLISE LIPIDÔMICA DE ESPERMATOZOIDES DE HOMENS FÉRTEIS E SUBFÉRTEIS POR MONITORAMENTO DE REAÇÕES MÚLTIPLAS (MRM-PROFILING)
P008- (cod.759)

AUTORES
EDUARDO DOMINGOS BORGES, ALESSANDRA APARECIDA VIREQUE, THALITA SOUZA BERTELI, CAMILA BRUNA DE LIMA
CHRISTINA RAMIRES FERREIRA, PAULA ANDREA DE ALBUQUERQUE SALLES NAVARRO

INSTITUIÇÃO
FACULDADE DE MEDICINA DE RIBEIRÃO PRETO DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
INVITRA - ASSISTED REPRODUCTIVE TECHNOLOGY LTDA. BINDLEY BIOSCIENCE CENTER - PURDUE UNIVERSITY

Objetivo: Lipídios espermáticos desempenham um papel importante na integridade das membranas e determinam muitas de
suas propriedades físico-químicas. Entretanto, dados sobre o perfil lipídico de espermatozoides humanos são limitados. A técnica
de MRMprofiling que permite analisar diversas classes lipídicas, ainda não havia sido aplicada em espermatozoides. Sendo
assim, o objetivo do estudo é caracterizar o perfil lipídico de espermatozóides de homens férteis e sub-férteis utilizando o MRMprofiling. Método: Foi realizado um estudo prospectivo experimental onde foram incluídas amostras de sêmen de 3 homens
férteis e 3 sub-férteis com uma contagem total de espermatozóides móveis <1 milhão. Os lipídios foram extraídos usando o
protocolo de Bligh & Dyer adaptado para espermatozoides. Uma lista com mais de 1000 espécies lipídicas contendo suas
respectivas massas adicionadas das perdas neutras ou íons de produtos esperados foi organizada para possibilitar a MRM. Em
seguida, amostras contendo pools dos extratos obtidos de cada grupo foram injetadas diretamente no espectrómetro triplo
quadrupolo equipado com fonte de íons de electrospray. Resultado: Dos 1187 lipídios analisados, 428 foram detectados nas
amostras. Destes, 174 foram encontrados exclusivamente em um dos grupos (fértil ou sub fértil), com a grande maioria presente
apenas nas amostras sub férteis. Conclusão: O método utilizado permitiu a avaliação do perfil lipídico de espermatozóides
humanos de maneira efetiva utilizando quantidades mínimas de amostra e identificando lipídios distribuídos em 8 classes. Além
disso, a identificação de lipídios exclusivos para algum dos grupos é um achado notável que auxiliará futuros estudos na busca
por possíveis biomarcadores de qualidade espermática.
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RELATO DE GESTAÇÃO EM PACIENTE COM ÚTERO BICORNO E SISTEMA
INTRAUTERINO LIBERADOR DE LEVONORGESTREL P043- (cod.721)
AUTORES
ELAINE CRISTINA FONTES OLIVEIRA, ANA PAULA CALDEIRA BRANT CAMPOS, MAYSA TEOTÔNIO JOSAFÁ SIMÃO
ROSÂNGELA PASSARELA FARONI, CAMILA ARAÚJO MALAQUIAS SOUZA

INSTITUIÇÃO
HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS

O dispositivo intrauterino liberador de levonogestrel (SIU-LNG) é um método reversível de longa duração comumente utilizado
devido à sua alta eficácia e segurança. Não existe necessidade de avaliação ultrassonográfica para rastreamento de
anormalidades uterinas prévia à inserção dos dispositivos intrauterinos. O objetivo do trabalho é relatar a ocorrência de gestação
em paciente usuária de SIU-LNG, 24 meses após de inserção do mesmo. Foi realizado posteriormente o diagnóstico de útero
bicorno. Paciente 34 anos G2V2A0 em amenorreia, acompanhada em Serviço de Planejamento Familiar, com inserção de SIULNG há 2 anos. Retornou ao serviço com relato de sangramento vaginal e BHCG positivo. Foi realizado ultrassom que
demonstrou presença de gestação eutópica simples IG 12 sem e 5 dias. Observado presença de septação intrauterina que se
prolongava até região cervical, correspondendo a imagem de útero bicorno. Em outra cavidade endometrial criada pela septação
e paralela à que se inseria o saco gestacional foi visualizada imagem compatível com dispositivo intrauterino. Anormalidades
anatômicas uterinas são um evento raro em mulheres com características sexuais e reprodutivas normais, reforçando a não
obrigatoriedade de realização de ultrassonografia pélvica previamente a inserção de dispositivos intrauterinos. Essas
anormalidades quando diagnosticadas são contraindicações ao uso dos dispositivos intrauterinos devido a distorção da cavidade
endometrial. O efeito da progesterona liberada pelo SIU é principalmente endometrial. Apesar de haver uma taxa de falha
inerente ao uso SIU-LNG, é provável que a presença da septação dificultou a ação hormonal adequada no endométrio da
cavidade que o dispositivo não se encontrava.

A SAÚDE LGBT NO AMBIENTE ACADÊMICO: RELATO DE EXPERIÊNCIA
P047- (cod.924)

AUTORES
LAÍS DE CARVALHO PINHEIRO, HUGO DANIEL DE MEDEIROS, ALISSON ALVES SILVA, BÁRBARA DA CÂMARA SANTOS MARINHO, VITÓRIA
KELLY DANTAS MONTEIRO

INSTITUIÇÃO
UNIVERSIDADE POTIGUAR

Com base no aumento do número de relatos relacionados ao desrespeito destinado ao público LGBT no tocante acesso aos
serviços de saúde, acadêmicos da Universidade Potiguar – UNP, filiados à Federação Internacional de Associações de
Estudantes de Medicina– IFMSA, desenvolveram o projeto “Por um mundo livre” com o propósito de causar reflexão no seu corpo
estudantil da. Adaptando o projeto para a realidade da instituição, a ação “No Room For Hate”, desenvolveu um experimento
social que consistiu na apresentação de um vídeo acompanhado de um questionário, no propósito de colher, não apenas as
impressões dos participantes sobre a temática abordada, mas saber a visão dos mesmos sobre a importância de tais assuntos
serem abordados na Universidade. Em um segundo momento foi desenvolvido uma mesa redonda com a finalidade de dar
segmento à discussão fomentada no experimento e a consolidação do aprendizado de forma conjunta, entre os estudantes e os
convidados em questão: um sexólogo, um enfermeiro e ativistas transexuais. Com a realização do projeto foi possível perceber
que a discriminação contra pessoas LGBT é uma realidade dentro do campus, uma vez que os estudantes alegaram já terem
presenciado momentos como os descritos, além de revelar a carência na educação médica nessa área. Logo, o projeto buscou
trazer à tona a importância da discussão, mostrando-se como um intermédio na transmissão de informações que não estão
inclusas na grade curricular, enfatizando sua contribuição na formação médica e estimulando o desenvolvimento de práticas
semelhantes em outras instituições de ensino superior.
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ANÁLISE EPIDEMIOLÓGICA DA ASSISTÊNCIA PRESTADA PELA EQUIPE DE
REPRODUÇÃO HUMANA NOS AMBULATÓRIOS DE GINECOLOGIA DO
HOSPITAL SÃO LUCAS DA PUCRS
P052- (cod.874)
AUTORES
MARTA RIBEIRO HENTSCHKE, ANA LUIZA SIQUEIRA, BARTIRA E. PINHEIRO DA COSTA, ALVARO PETRACCO, MARIANGELA BADALOTTI

INSTITUIÇÃO
FERTILITAT - CENTRO DE MEDICINA REPRODUTIVA. PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO GRANDE DO SUL

Objetivos: Realizar um levantamento epidemiológico das consultas realizadas em um ambulatório de infertilidade. Metodologia:
Estudo transversal, retrospectivo, realizado em um Hospital universitário brasileiro, de novembro de 2016 a agosto de 2017. A s
pacientes incluídas foram aquelas encaminhadas da assistência primaria devido ao diagnóstico de infertilidade. Variáveis
referentes à anamnese, exame físico, exames complementares foram avaliados. Os dados foram apresentados como
média±desvio padrão ou frequência e percentagem, conforme distribuição das variáveis. Para análise dos dados foi aplicado
teste t de student ou teste qui-quadrado, considerando p<0,05. Resultados: Amostra foi composta por 89 pacientes. A média de
idade das mulheres foi 31,3±4,9 (21-44 anos) e dos homens foi de e 34,0±6,7 (22-53 aos). A maioria dos casais consideravam-se
brancos. A média do índice de massa corporal das mulheres foi de 27,8±6,3 (18,2-42) Kg/m², 55% apresentavam
sobrepeso/obesidade, sendo dessas 10% obesas mórbidas. Em relação a paridade, 50% eram nuligestas e 25% multíparas.
Dessas, 55% apresentavam história de 2 ou mais abortamentos e 33% já possuíam filhos de outro relacionamento. Em relação a
hábitos, 22% eram tabagistas. Em alguns casos, na primeira consulta foi possível elaborar a hipótese da causa de infertilidade
sendo o fator feminino presente em 73% (fatores ovulatórios e tubários, principalmente). Conclusões: Os resultados mostram um
perfil de pacientes brancas, acima do peso, nuligestas e com infertilidade de causa feminina. Ao elaborar a análise epidemiológica
dos pacientes, é possível melhor entendimento das causas de infertilidade e das escolhas do tratamento para cada caso.

AVALIAÇÃO DA CRIOPRESERVAÇÃO OOCITÁRIA EM PACIENTES COM E SEM
NEOPLASIAS
P054- (cod.881)
AUTORES
ARIANE TIEKO FRARE KIRA, MARTA RIBEIRO HENTSCHKE, ALICE TAGLIANI-RIBEIRO, ALVARO PETRACCO, MARIANGELA BADALOTTI

INSTITUIÇÃO
FERTILITAT - CENTRO DE MEDICINA REPRODUTIVA

Objetivo: A preservação da fertilidade através da criopreservação oocitária atualmente é a grande alternativa para pacientes com
neoplasias que planejam gestar. No entanto, acredita-se que o número de oócitos maduros (MII) recrutados possa ser inferior
neste grupo de pacientes. Desta forma, o objetivo desse estudo foi descrever a resposta ovariana de pacientes com e sem
neoplasias submetidas à criopreservação oocitária. Método: Estudo transversal realizado em um centro de medicina reprodutiva,
entre 2009 e 2018. As pacientes foram divididas entre aquelas que realizaram vitrificação social (VS) de oocitos por motivos
próprios e aquelas que vitrificaram após o diagnóstico de neoplasias (VN). Os dados foram apresentados como média±desvio
padrão ou frequência e percentagem, conforme distribuição das variáveis. Para analise dos dados foi aplicado teste t de student
ou teste qui-quadrado, considerando p<0,05. Resultados: A amostra foi composta por 300 pacientes (VS: 262 e VN: 38
pacientes). A idade media foi de 37,4±3,3 (19-47) e 31,4±5,5 (19-42) anos, respectivamente (p<0,001). Em relação a
porcentagem de MII, foi visto que dentre as pacientes do grupo VS, 37,7% apresentaram pelo menos 8 oocitos MII. Já no grupo
VN, esse número foi de 42,1% (p>0,05). Não houve significância quando pacientes com ≥ 40 anos foram excluídas. Conclusão:
A presença de neoplasias não parece influenciar no resultado da qualidade oocitária após estimulo hormonal. Desta forma, a
vitrificação de óocitos para a preservação da fertilidade em pacientes oncológicas deve ser estimulada, seguindo as mesmas
perspectivas de resposta ao estimulo hormonal em relação a uma paciente sem neoplasia.
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EXPRESSÃO GÊNICA DAS PROTEÍNAS CALRETICULINA (CALR) E
LIPOCALINA EPIDÍDIMO- ESPECÍFICA (LCN5) EM MODELO SUÍNO DE
HIPOGONADISMO SECUNDÁRIO
P071- (cod.879)
AUTORES
TAYNÁ NAUE LOPES, IVAN CUNHA BUSTAMANTE FILHO, ANA PAULA BINATO DE SOUZA, ANNA FLÁVIA TISCHER DA SILVA

INSTITUIÇÃO
UNIVERSIDADE DO VALE DO TAQUARI

O hipogonadismo masculino é caracterizado pela má função testicular envolvendo a síntese de testosterona e produção de
espermatozoides. Por ter reflexo na fertilidade do homem, seus efeitos na qualidade seminal é bem descrito, contudo pouco se
investigou o impacto do hipogonadismo no epidídimo e maturação espermática. Em modelo animal de hipoganadismo secundário
induzido pelo bloqueio de GnRH (hormônio liberador de gonadotrofinas), observou-se altas concentrações das proteínas
Lipocalina epidídimo- específica (LCN5) e Calreticulina (CALR) em espermatozoides. Desta forma o objetivo do nosso trabalho foi
verificar se a imunocastração por bloqueio do GnRH em suínos altera a expressão dos genes LCN5 e CALR no testículo e
epidídimo. Foram comparadas a expressão dos genes em tecidos reprodutivos de machos púberes castrados cirurgicamente (n =
8), e imunocastrados com vacina Vivax (Pfzer) (n = 11). Foi realizada a qPCR a partir de RNA total extraído do parênquima
testicular e de três regiões do epidídimo (cabeça, corpo, cauda). Foi observado que os animais com deficiência androgênica não
apresentaram níveis diferentes de expressão de CALR nos tecidos avaliados em comparação ao grupo controle. Contudo,
observou-se que a expressão do gene é maior nas regiões da cabeça e corpo do epidídimo em ambos os grupos experimentais
(p<0,001). Diferentemente, a imunocastração reduziu a expressão da LCN5 no corpo e na cauda do epidídimo (p<0,01). Concluise que o hipogonadismo secundário induzido por imunização contra o GnRH influencia a expressão da LCN5 no epidídimo mas
não no testículo. Diferentemente, este efeito não foi observado para CALR.

ASSOCIAÇÃO ENTRE QUALIDADE MORFOLÓGICA EM D3 D5 E D6, E
EUPLOIDIA EMBRIONÁRIA DETECTADA POR NGS P010- (cod.795)
AUTORES
RAYSSA ALVES DE LIMA, ADRIANE SOARES TROVÃO PEREIRA, RÉGIS YUKIO CHO, DÉBORA SCARABOTO, ISADORA TERUMI SARUHASHI

INSTITUIÇÃO
ANDROLAB - CLÍNICA E LABORATÓRIO DE REPRODUÇÃO HUMANA E ANDROLOGIA

Objetivos: Avaliar a relação entre qualidade embrionária de terceiro dia (D3) com a qualidade dos blastocistos de quinto (D5) e
sexto (D6) dias e a taxa de euploidia. Métodos: Foram incluídos neste estudo, 20 ciclos de injeção intracitoplasmática de
espermatozoides (ICSI) com indicação para realização de biópsia embrionária no estágio de blastocisto. Um total de 62 embriões
foram analisados morfologicamente em D3, D5 e D6 e classificados seguindo o consenso de Istambul. Para D3, embriões A e B
foram considerados de boa qualidade. Embriões C e D foram considerados de má qualidade. Para D5 e D6 embriões A e/ou B
com grau de expansão 4 foram considerados de boa qualidade. Embriões C independente do grau de expansão da blastocele
foram considerados de má qualidade. Os mesmos embriões foram submetidos à análise genética por sequenciamento de nova
geração (NGS) para detecção de possíveis aneuploidias. Resultados: Dos embriões analisados em D3, 53% apresentaram boa
qualidade. Destes, 79% mantiveram a boa qualidade embrionária no D5 ou D6. Dos embriões considerados de boa qualidade em
D3, 39% apresentaram resultado euplóide após biópsia de D5 ou D6. Os embriões de má qualidade em D3 representaram 47%
do total de embriões avaliados. Mesmo com a má qualidade identificada no D3, 55% dos embriões apresentaram boa qualidade
em D5 ou D6. Os embriões classificados de má qualidade em D3, independente da qualidade em blastocisto, atingiram 34% de
euploidia após NGS. Conclusão: A classificação embrionária em D3 não é o melhor preditivo de euploidia para o embrião.
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CONDUTA EXPECTANTE NA SÍNDROME DA TRANSFUSÃO FETO-FETAL EM
GESTANTE COM PRÉ-ECLÂMPSIA SOBREPOSTA: UM RELATO DE CASO
P016- (cod.835)

AUTORES
RAQUEL ANTUNES DE MORAES, KARINA CRISTINA KOPPER, MARIA APARECIDA TURCI

INSTITUIÇÃO
UNIVERSIDADE JOSÉ DO ROSÁRIO VELLANO

Introdução: A gravidade da Síndrome da Tranfusão Feto-Fetal (STFF) é determinada pelo estadiamento de Quintero. No estágio
I, 75% dos casos permanecem estáveis ou regridem. Logo, a conduta expectante é aceitável, principalmente mediante condições
maternas desfavoráveis, como pré-eclâmpsia (PE). Caso Clínico: R.C., 35 anos, idade gestacional (IG) de 24 semanas e 2 dias e
gestação gemelar monocoriônica, diamniótica. Hipertensa crônica, relata cefaléia e apresenta pressão arterial de 170/110mmHg.
Foi internada e a proteinúria de 24 horas confirmou PE sobreposta. Novo US mostrou feto 1 com líquido amniótico (LA)
aumentado de volume. Feto 2 com crescimento restrito e Doppler de artéria umbilical com diástole reversa, ducto venoso (DV)
com onda A positiva e LA diminuído, caracterizando STFF estágio I de Quintero. A ablação a laser dos vasos placentários não foi
indicada. No sétimo dia de internação, evidenciou-se, no feto 2, DV com onda A reversa. No dia seguinte, houve sinal de
insuficiência cardíaca no feto 2 e por isso realizouse cesariana, sem intercorrências. A RN (feto 2) veio a óbito no segundo dia de
vida. A RN (feto 1), permaneceu na unidade de terapia intensiva até alcançar condições ideais para alta. Discussão: Gestações
múltiplas relacionam-se com maior ocorrência de PE/eclâmpsia e de alterações da quantidade de LA. A associação dessas
condições requer avaliação diária das condições maternas e fetais. A presença de PE sobreposta reforçou contraindicação da
ablação a laser, pois aumentaria os riscos envolvidos nesse procedimento. A conduta expectante, no entanto, não evitou a morte
de uma das RNs.

IMPACTO DO TRATAMENTO CLÍNICO EM PORTADORAS DE ENDOMETRIOSE
INFILTRATIVA PROFUNDA
P027- (cod.820)
AUTORES
FERNANDA GONÇALVES MARCONDES, CARLA GABRIELA RODRIGUES, GUSTAVO BARRETO ANTUNES ELIAS, ALBERTO BORGES PEIXOTO
MARIANA KEFALÁS OLIVEIRA GOMES

INSTITUIÇÃO
UNIVERSIDADE DE UBERABA. UFTM

Objetivo: Este trabalho tem por objetivo avaliar por meio da Escala Visual Analógica da Dor (EVA) a diminuição da intensidade
de dor referida pelas pacientes portadoras de endometriose profunda após um ano de tratamento clínico em uso de acetato de
medroxiprogesterona, desogestrel ou dienogeste – administrados por via oral ou intramuscular. Metodologia: Trata-se de um
estudo coorte prospectivo realizado em ambulatório de Ginecologia e Obstetrícia no ano de 2018. Foram selecionadas pacientes
maiores de 18 anos após obtenção do termo de consentimento livre e esclarecido e excluídas pacientes abordadas
cirurgicamente. As pacientes realizaram tratamento clínico com contraceptivos orais combinados para endometriose profunda
durante um ano e apresentavam em prontuário eletrônico USTV ao diagnóstico e ao final do tratamento. Para avaliação da
intensidade da dor antes e após o tratamento foi utilizado o teste T pareado. O nível de significância foi p<0,05. Resultados: A
idade média das pacientes incluídas no estudo foi de 40,9 anos. O tempo médio de acompanhamento das pacientes no
ambulatório após a realização do diagnóstico foi de 2506 dias e a paridade G1P1, em média. Houve redução significativa na EVA
após 1 ano de tratamento (p<0,001) A média da intensidade de dor segundo a EVA antes do tratamento com progestágenos e
contraceptivos hormonais foi de 9,7 enquanto que após o tratamento foi de 4,4. Conclusão: Com o estudo realizado foi possível
concluir que o tratamento com acetato de medroxiprogesterona, desogestrel e dienogeste promove significativa redução da
intensidade dos sintomas dolorosos em pacientes com endometriose infiltrativa profunda.
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INFLUÊNCIA DAS CÉLULAS MESENQUIMAIS DERIVADAS DO SANGUE
MENSTRUAL NA EXPRESSÃO DE PROTEÍNAS DE MATRIZ EXTRACELULAR EM
UM MODELO DE CO-CULTIVO COM EMBRIÃO DE CAMUNDONGO P031- (cod.805)
AUTORES
ANNA LUIZA LIMA NASCIMENTO, MARIANNA GONÇALVES, MARCEL FRAJBLAT, REGINA GOLDENBERG, TANIA ORTIGA

INSTITUIÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO

Recentemente, há uma busca pela otimização das condições de cultivo no campo da reprodução assistida. Uma alternativa são
as células mesenquimais derivadas do sangue menstrual (CeSaM), cuja origem é endometrial. Sendo assim, o objetivo do estudo
é analisar o grau de expansão dos embriões mediante seu co-cultivo com as CeSaM, bem como avaliar se há alteração na
expressão de proteínas de matriz extracelular nesta condição. O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa (nº
056/09-HUCFF / UFRJ) e pelo Comitê de Ética em Uso Animal (nº 108/16-CCS / UFRJ). As CeSaM (n=4) foram plaqueadas na
proporção de 1,5 x 104 células por poço em uma placa de 96 poços, na ausência ou presença de dois a três embriões no estágio
de duas células de seu desenvolvimento. Duas condições experimentais foram feitas: (1) Co-cultivo do embrião com CeSaM e
GVBLAST + 20% de soro fetal bovino (SFB) e (2) CeSaM e GVBLAST + 20% de SFB. Os embriões foram observados até o
quinto dia de desenvolvimento e as células foram fixadas para a análise por microscopia de fluorescência automatizada. Nestes
experimentos foi observado uma alta taxa de embriões em haching (45%). Entretanto, não foi observada diferença significativa
entre o grupo (1) e o (2) em relação à média de intensidade de fluorescência das proteínas fibronectina, colágeno I e III. Por fim, o
co-cultivo com CeSaM se mostrou promissor, promovendo o desenvolvimento embrionário, entretanto, é necessário mais
experimentos para consolidar os resultados obtidos de proteínas de matriz extracelular.

CARACTERIZAÇÃO DAS DOADORAS DE ÓVULOS EM UMA CLÍNICA
BRASILEIRA P059- (cod.916)
AUTORES
ANA BEATRIZ SANTE, DANYELE F MACHADO, CAROLINA O NASTRI

INSTITUIÇÃO
SEMEAR FERTILIDADE REPRODUÇÃO HUMANA

Objetivo: Caracterizar as pacientes do programa de ovodoação de um serviço particular de tratamento de Infertilidade no estado
de São Paulo. Método: Coorte de mulheres que participaram do programa de ovodoação nesta clínica no período de 09/2017 a
08/2018. Os critérios para inclusão neste programa são os descritos na RDC-ANVISA 72/2016 adicionada da presença de boa
reserva ovariana (≥ 24 folículos antrais ou AMH ≥ 4,0). Foram excluídas deste estudo as mulheres que não completaram a
doação, por qualquer razão. Resultado: No período foram admitidas 96 mulheres; 5 delas foram excluídas por desistirem do
tratamento por motivos pessoais. 91 mulheres que completaram a doação no período: idade média de 28 anos (19-35 anos);
altura média de 164cm (148-180cm); peso médio 68Kg (41-120kg). As características mais comuns foram tipo sanguíneo A+
(37,4%) O+ (37,4%); cabelos (80,3%) e olhos (82,5%) castanhos; 48,4% cursaram até o ensino médio e 45,1% até o superior;
48,4% são católicas. A grande maioria é caucasiana (74,7%) e negava tabagismo (95,6%) e etilismo (82,4%). Conclusão: As
características das doadoras seguem o padrão fenotípico comum da população brasileira, com altura e peso medianos, cabelos e
cor dos olhos castanhos no geral. A religião católica também foi majoritária, porém a população de doadoras contou com a
maioria de mulheres brancas e com alto nível de escolaridade, porcentagens superiores às encontradas na população brasileira
em geral.
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AUMENTO DOS NÍVEIS SÉRICOS DE FAS EM LINFÓCITOS DE ACORDO COM O
ESTADIAMENTO DA ENDOMETRIOSE P012- (cod.810)
AUTORES
ALTINA CASTELO BRANCO ALMEIDA BARROS, ALIDE CAROLINE LIMA FONTES, CRISTINA MARIA DOS SANTOS LOPES, LEURIDAN
CAVALCANTE TORRES

INSTITUIÇÃO
TRANSLATIONAL RESEARCH LABORATORY. INSTITUTO DE MEDICINA INTEGRAL PROF. FERNANDO FIGUEIRA. ARTFÉRTIL CLÍNICA DE
REPRODUÇÃO HUMANA ASSISTIDA

A endometriose é uma doença benigna ginecológica, podendo se comportar como doença maligna. É uma das principais causas
de infertilidade feminina, devido à presença de endometriomas e do processo inflamatório podendo obstruir as tubas uterinas. A
descoberta e validação de biomarcadores diagnósticos e seguimento não invasivos para endometriose é uma das prioridades.
Como a doença provoca uma reação inflamatória crônica e ausência da morte celular da célula endometrial ectópica, o objetivo
do estudo foi avaliar o marcador FAS, conhecido por estar envolvido em processos inflamatórios e neoplásicos. Para tanto, foi
mensurado concentração da expressão de FAS em citômetro de fluxo na membrana dos linfócitos de pacientes com
endometriose de acordo com sua gravidade. As pacientes foram diagnosticadas por videolaparosocpia e confirmado por biopsia,
e 25 foram classificadas com endometriose graus I/II (leve) e 15 com graus III/IV (grave) de acordo com os critérios da American
Fertility Society. As mulheres com endometriose grave apresentaram níveis relativos elevados de linfócitos totais/FAS+ e de
células T/FAS+ e de intensidade de fluorescência (1,8 e 538 respect) quando comparado as pacientes com endometriose leve
(1,1 e 126 respect) (p<0,05). Concluímos que a endometriose, de acordo com sua gravidade, aumenta os níveis de FAS na
membrana de linfócitos. Esses achados reforçam a hipótese do mecanimo fisiopatológico da endometriose como doença
inflamatória e neoplásica no sentido de inibir a apopose celular sem causar destruição do tecido, podendo ser este biomarcador
útil para os cirurgiões ginecologistas no melhor aconselhamento das pacientes sobre a gravidade da endometriose e seu
seguimento.

PGT-A EM CASO DE MICRODELEÇÃO DO CROMOSSOMO Y: RELATO DE
CASO
P082- (cod.869)
AUTORES
MONISE DE CASTRO SANTOS, BIANCA BIANCO, IVAN HENRIQUE YOSHIDA, CAROLINE ZULIM, CAIO PARENTE BARBOSA

INSTITUIÇÃO
INSTITUTO IDEIA FÉRTIL DE SAÚDE REPRODUTIVA

A microdeleção do cromossomo Y é a segunda causa genética mais comum de infertilidade masculina. No braço longo deste
cromossomo localizam-se três regiões denominadas azoospermia factors (AZF): AZFa, AZFb, AZFc, que são importantes na
fertilidade masculina por apresentarem genes que são expressos na espermatogênese. Caso: Paciente de 30 anos e cônjuge de
37 anos, procuram o serviço de reprodução humana assistida, pois a parceira apresentava cariótipo 46,XX,inv(9)(p12q13)[20] e o
seu parceiro apresentava microdeleção da região AZFc do cromossomo Y (Ys254 e Ys255) e criptozoospermia. Buscaram
aconselhamento genético para seleção embrionária. A indução da ovulação foi realizada com doses diárias de gonadotrofinas
(FSHrec 200UI) e os espermatozoides foram obtidos por TESA. Os embriões foram cultivados até D6 e, os blastocistos
expandidos foram biopsiados e então vitrificados. Foram captados 7 oócitos e biopsiados 2 embriões. A análise de PGT-A foi feita
por NGS para screening cromossômico e revelou que os embriões tinham conteúdo cromossômico 46,XX. Devido a sua
haploidia, o cromossomo Y é propenso a rearranjos, especialmente na região AZFc, e pode estar associado a oligozoospermia
grave ou azoospermia não obstrutiva. A maioria das microdeleções é de novo, indicando que essa região é particularmente
instável pela presença de sequências palindrômicas. Embora as tecnologias de reprodução assistida tenham permitido aos
homens com azoospermia e oligozoospermia de etiologias diferentes conceberam uma criança, o diagnóstico de microdeleção Yq
e PGT-A devem ser oferecidos a esses pacientes, pois existe a possibilidade de que eles transmitam a anomalia genética a prole.
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SÍNDROME DE PRADER-WILLI: UMA CONDIÇÃO NÃO DESCRITA EM SÉRIES
DE PACIENTES COM AMENORREIA SECUNDÁRIA
P088- (cod.867)
AUTORES
CARLA BASTOS DA COSTA ALMEIDA, GABRIELA RANGEL BRANDÃO, DIEGO HENRIQUE TERRA, PAULO RICARDO GAZZOLA ZEN
RAFAEL FABIANO MACHADO ROSA

INSTITUIÇÃO
UFCSPA

A amenorreia secundária está associada a diferentes etiologias, que incluem causas genéticas e não genéticas. Nosso objetivo foi
descrever uma paciente encaminhada por amenorreia secundária, cuja diagnóstico era de síndrome de Prader-Willi (SPW). A
paciente, então com 28 anos, veio encaminhada por irregularidade menstrual e dismorfias. Ela começou a apresentar ciclos
menstruais irregulares aos 14 anos. Ela estava também em avaliação devido a manchas negras, com um círculo avermelhado
central e bordos elevados. Estas lesões eram dolorosas. A biópsia de pele mostrou hipodermite crônica, sugestiva de eritema
nodoso. A paciente referia história de atraso no desenvolvimento neuropscicomotor. No exame físico, aos 28 anos, ela
apresentava sobrepeso, hipoplasia do andar médio da face, narinas antevertidas, orelhas pequenas com hélix hiperdobrado,
pescoço curto, cifose torácica com giba e lordose lombar, cúbito valgo bilateral, encurtamento metacarpiano, hipoplasia ungueal
dos dedos dos pés e pés planos. Os exames laboratoriais revelaram provas de função da tireoide normais, e um padrão hormonal
de hipogonadismo hipogonadotrófico. Após a paciente iniciou o uso de Microvlar, normalizando, assim, sua menstruação. O
cariótipo foi normal (46,XX). Devido à suspeita de SPW, realizou-se o exame para dissomia uniparental materna, o que foi
compatível com o diagnóstico. Em nossa revisão da literatura, não encontramos a descrição de casos de SPW em amostras de
pacientes com amenorreia secundária. Acreditamos que este diagnóstico deveria ser lembrado em casos de pacientes com
amenorreia, especialmente na presença de outros achados, como sintomas neurológicos e sobrepeso/obesidade.

MATERNIDADE E PATERNIDADE NO CONTEXTO DE HIV/AIDS:
ANSIEDADE E DEPRESSÃO
P108- (cod.990)
AUTORES
TANIA MARIA CEMIN, LIA MARA NETTO DORNELLES

INSTITUIÇÃO
UNIVERSIDADE DE CAXIAS DO SUL

Objetivo: identificar possíveis dificuldades relacionadas à doença HIV/Aids, como a maternidade e a paternidade, a partir de
níveis de ansiedade e depressão. Método: trata-se de pesquisa qualitativa, de cunho exploratório, com um delineamento
transversal, que possui 43 participantes, previamente diagnosticados com HIV/Aids, alfabetizados e maiores de 18 anos, com
faixa etária de 27 anos à 65 anos. Deste grupo, 37% dos participantes não possuem filhos, sendo 34,9% do sexo masculino e
2,1% do sexo feminino, investigados em relação à depressão e à ansiedade, a partir das Escalas Beck, bem como com entrevista
sobre sua percepção acerca da doença. Os dados foram coletados no período de abril a dezembro de 2015, de forma individual e
com aquiescência do Comitê de Ética em Pesquisa, CAAE:36392114.6.0000.5341. Resultados: identificou-se que 62,5% desses
participantes apresentam preocupações em relação à depressão e 43,75% em relação à ansiedade. Integrando dados da
entrevista sobre a percepção da doença, a partir de análise de Conteúdo de Bardin, pode-se pensar que, dentre as
preocupações, estão questões envolto da paternidade e maternidade, uma vez que se trata de população que, muitas vezes,
desconhecem a possibilidade de exercerem essas funções. Conclusão: entende-se que, para além do que representa o
diagnóstico dessa patologia quanto à repercussão de questões de saúde orgânica, existe um sujeito com temores e angústias de
ordem psíquica, dentre elas, este estudo se debruça no que diz respeito a complicadores das funções reprodutivas, identificando
níveis de ansiedade e depressão significativos.
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RESULTADO DE TRANSFERÊNCIA DE UM OU DOIS BLASTOCISTOS EM
PACIENTE DE BOM PROGNÓSTICO SUBMETIDA À INJEÇÃO
INTRACITOPLASMÁTICA DE ESPERMATOZOIDES (ICSI) P129- (cod.965)
AUTORES
TATIANNA QUINTAS FURTADO RIBEIRO, NATALIA IVET ZAVATTIERO TIERNO, VINICIUS MEDINA LOPES
JEAN PIERRE BARGUIL BRASILEIRO, DANIELLE KAISER DE SOUZA

INSTITUIÇÃO
INSTITUTO VERHUM. UNIVERSIDADE DE BRASILIA

Comparar taxas de gestação em curso após transferência a fresco de um blastocisto (Single Embryo Transfer – SET) versus dois
blastocistos. Estudo retrospectivo que analisou todos os casos de ICSI em que foram transferidos um ou dois blastocistos, em
centro de reprodução assistida, no período entre Janeiro/2014 e Dezembro/2017. As pacientes do grupo 1 foram submetidas a
SET e grupo 2 transferiram dois blastocistos. Critérios de inclusão: < 35 anos quando utilizados os próprios oócitos, receptoras de
óvulos de qualquer idade, transferências eletivas e não eletivas realizadas com embriões a fresco, no quinto dia de
desenvolvimento embrionário. Critérios de exclusão: transferência de embriões criopreservados ou embriões em estágios de
desenvolvimento distintos. Variáveis analisadas média de idade das pacientes das pacientes que utilizaram os próprios oócitos,
taxa de gestação em curso (feto vivo com 12 semanas) e de abortamento. Aplicado teste qui-quadrado para análise estatística. A
média de idade das pacientes foi 31,6(±5,7) e 31,7(±5,5) anos nos grupos 1 e 2 respectivamente. Foram realizadas 25
transferências, resultando em 11 gestações e (44%), 2 abortamentos (18,1%) e 9 gestações em curso (36%) no grupo 1, e 165
transferências no grupo 2, com 97gestasções (58,7%), 14 abortamentos (14,4%) e 83 gestações em curso (50,3%). Não houve
diferença estatística entre os grupos (p<0,05) em relação à taxa gestação em curso e abortamento. Apesar da amostra ser
pequena , o resultado encontrado, indica que a transferência única de blastocisto para mulheres abaixo de 35 anos ou receptoras
de oócitos afeta as taxas de abortamento e gestação em ICSI.

USO DE ACETATO DE MEDROXIPROGESTERONA PARA BLOQUEIO DO PICO
DE LH EM CICLOS DE FERTILIZAÇÃO IN VITRO
P134- (cod.940)
AUTORES
JOÃO PEDRO JUNQUEIRA CAETANO, LECI VEIGA CAETANO AMORIM, LUCIANA CAMPOMIZZI CALAZANS DE PAULA
RICARDO MELLO MARINHO, ERICA BECKER DE SOUSA XAVIER

INSTITUIÇÃO
PRÓ-CRIAR MEDICINA REPRODUTIVA

Objetivo: Apresentar os resultados iniciais dos casos de Fertilização in Vitro (FIV) realizados em nosso serviço com utilização de
acetato de medroxiprogesterona (MPA) iniciada no dia do estímulo ovariano para prevenir o pico de LH durante a estimulação
ovariana. Materiais e Métodos: Estudo retrospectivo descritivo de 33 ciclos de FIV realizados entre maio/2018 e julho/2018.
Avaliamos as características basais das pacientes e principais desfechos do tratamento. Desfechos primários: média de oócitos
coletados; taxa de oócitos maduros; taxa de fertilização; média de embriões clivados em D3. Desfechos secundários: média de
duração do estímulo ovariano; média da dose de gonadotrofinas; taxa de cancelamento; média blastocistos. Resultados:
Características das pacientes: média de idade: 34,9 anos; média de IMC: 24,7Kg/m2; Média do tempo de infertilidade: 45 meses;
Indicação: Fator feminino: 21%; Fator masculino: 33%; Misto: 30%; Sem causa aparente: 9%. Realizado 01 tratamento para
estudo genético embrionário e 01 tratamento por relacionamento homoafetivo. Média de Folículos Antrais: 16,8. Desfechos
primários: Média de oócitos coletados: 9,1; taxa de oócitos maduros: 77,1%; Taxa de Fertilização: 65,9%; média de embriões
ótimos em D3: 4,4. Desfechos secundários: média de duração do estímulo ovariano: 10,3 dias; média da dose de gonadotrofinas:
2011,4 UI. Não houveram ciclos cancelados. 30 ciclos tiveram cultivo de embriões até D5/6, com média de 3,6 blastocistos/ciclo.
26 pacientes realizaram 01 transferência embrionária. A taxa de gravidez por transferência foi de 46,2%. Conclusão: MPA mostrase uma alternativa eficaz e custo-efetiva para ciclos de FIV. Apresentamos nossos resultados iniciais e propomos estudo
comparativo para validar os resultados.
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ATUAÇÃO PSICOLÓGICA EM REPRODUÇÃO ASSISTIDA
P011- (cod.744)

AUTORES
CÁSSIA CANÇADO AVELAR, DÉBORA MARCONDES FARINATI, JOÃO PEDRO JUNQUEIRA CAETANO

INSTITUIÇÃO
CLÍNICA PRÓ-CRIAR MEDICINA REPRODUTIVA. FERTILITAT CENTRO DE MEDICINA REPRODUTIVA

Objetivo: Levantamento de dados do trabalho do psicólogo nos serviços de reprodução assistida (RA) no Brasil Método:
Entrevista semiestruturada realizada em julho de 2018, com 13 psicólogas que atuam em clínicas de RA no Brasil. Resultados:
Com relação ao marco teórico das entrevistadas, sete utilizam como referência a psicanálise, duas a terapia
cognitiva/comportamental, duas a sistêmica, uma a análise junguiana e uma a terapia centrada na pessoa. Seis psicólogas
trabalham em clínica de RA e consultório particular, quatro somente em clínica de RA, duas em clínica de RA e universidade e
uma em clínica pública de RA. Com relação à dedicação ao trabalho com RA, nove trabalham de 1 a 3 vezes por semana, três
em horário integral e uma em meio horário. Oito psicólogas afirmaram que o acompanhamento psicológico é ofertado a todas as
pacientes nas clínicas em que trabalham e dez psicólogas afirmaram que nos tratamentos de útero de substituição e doação de
gametas a consulta/acompanhamento psicológico são realizados de forma obrigatória. Todas as entrevistadas realizam
atendimento de casal, sendo que onze também oferecem atendimento individual, quatro realizam atendimento de família/grupo,
oito realizam avaliação psicológica e oito fazem outros trabalhos administrativos. Conclusão: Independente de como seja a
inserção do psicólogo, de sua abordagem teórica e metodológica e do tipo de intervenção proposta, o objetivo deve ser
proporcionar que o paciente seja visto em sua integralidade, oferecendo-lhe espaço de escuta ao seu sofrimento e inquietações,
prestando-lhe a assistência necessária, nas diversas etapas de seu tratamento e após sua finalização.

IMPACTO DO TRATAMENTO CLÍNICO NA EVOLUÇÃO DE LESÕES DE
ENDOMETRIOSE INFILTRATIVA PROFUNDA: AVALIAÇÃO
ULTRASSONOGRÁFICA P028- (cod.818)
AUTORES
GUSTAVO BARRETO ANTUNES ELIAS, FERNANDA GONÇALVES MARCONDES, CARLA GABRIELA RODRIGUES
MARIANA KEFALÁS OLIVEIRA GOMES, ALBERTO BORGES PEIXOTO

INSTITUIÇÃO
UNIVERSIDADE DE UBERABA. UFTM

Objetivos: Avaliar a evolução do tamanho de lesões endometrióticas em mulheres portadoras de endometriose infiltrativa
profunda um ano após tratamento clínico. Método: Série de casos realizada em 2018, com dados obtidos em prontuário de
pacientes atendidas entre 2014 e 2018. Selecionaram-se pacientes com diagnóstico de endometriose infiltrativa profunda,
tratadas clinicamente, e que realizaram ultrassom transvaginal ao diagnóstico e um ano após tratamento. Excluíram-se menores
de 18 anos e pacientes abordadas cirurgicamente. Dividiram-se as pacientes em grupo I (tratamento com agonistas do hormônio
liberador de gonadotrofinas (GnRH)) e grupo II (tratamento com progestogênios intramuscular e oral). Avaliou-se local e maior
diâmetro das lesões antes e após tratamento, com cálculo da variação absoluta e percentual. Resultados: Foram incluídas
quatro pacientes no grupo I e três no grupo II. A idade média foi de 39 anos. Das pacientes do grupo I, três apresentavam lesão
em retossigmoide (redução de 24,66% da média dos maiores diâmetros) e uma em ligamento uterossacro (redução de 65,85% do
maior diâmetro). Em uma das pacientes ocorreu o surgimento de uma nova lesão que não estava presente na ocasião do
diagnóstico. Das pacientes do grupo II, três apresentavam lesão em retossigmoide (redução de 12,95% da média dos maiores
diâmetros). Conclusões: Por essa série de casos, ambas as medicações reduziram o tamanho das lesões na maioria das
pacientes, mas não foram capazes de evitar diminuição da profundidade de invasão e aumento do diâmetro em alguns casos. Os
agonistas de GnRH não foram capazes de prevenir o surgimento de novas lesões.
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VIVÊNCIAS EMOCIONAIS NAS PERDAS GESTACIONAIS NO PROCESSO DA
REPRODUÇÃO HUMANA ASSISTIDA P091- (cod.914)
AUTORES
HELENA PRADO LOPES, HELENA PRADO LOPES, VALÉRIA DE MACÊDO TEIXEIRA

INSTITUIÇÃO
CLÍNICA PRO NASCER. CLÍNICA FÉRTILE REPRODUÇÃO HUMANA

A morte do filho antes do nascimento representa uma grande perda para pais/mães e familiares constituindo acontecimento
traumatizante e temido em uma próxima gestação. A perda gestacional adia as expectativas, os sonhos que normalmente os
pais/mães colocam no nascimento do filho. Apesar de não existir nenhuma realidade clínica na gravidez atual que justifique os
receios dos pais, o desenvolvimento de gravidez em mulheres que já vivenciaram insucessos em gestações anteriores significa
um duplo esforço para a manutenção do equilíbrio físico e psíquico, já que a situação de uma nova gravidez, após uma ou mais
perdas gestacionais, implica, geralmente, em uma grande ansiedade e angústia. Diante disso, este estudo qualitativo, realizado
em duas clínicas de Reprodução Assistida, teve como objetivo investigar e compreender de que forma se organizam as vivências
maternas após uma perda gestacional com base na investigação dos aspectos emocionais relacionados. Participaram 18
mulheres que se encontravam em tratamento de reprodução assistida nas citadas clínicas. Este trabalho evidencia também a
importância da equipe de saúde mental conhecer a dinâmica emocional das mulheres que vivenciam a experiência da perda
gestacional. As particularidades deste tipo de luto são discutidas a partir da literatura científica atual sobre o tema. A análise de
conteúdo das entrevistas revelou que as participantes no momento da perda gestacional vivenciam reações de choque,
autoestima baixa e medo de novas perdas. Parte-se do entendimento de que é importante a inclusão do parceiro/a e outros
familiares que mais tarde irão compor a rede de apoio da gestante e também o suporte da equipe de saúde como essencial para
a elaboração da perda gestacional.

CELL SLEEPER: NOVA TÉCNICA DE CONGELAMENTO CONTENDO NÚMERO
REDUZIDO DE ESPERMATOZOIDES P098- (cod.991)
AUTORES
VANESSA CRISTINA FREITAS MORENO, SIDNEY VERZA JUNIOR, CAMILA PINHO POMPEU, LUCIANA ISSAS OLIVEIRAS
SANDRO CASSIANO ESTEVES

INSTITUIÇÃO
ANDROFERT- CLÍNICA DE ANDROLOGIA E LABORATÓRIO DE REPRODUÇÃO HUMANA
CENTRO DE REFERÊNCIA PARA REPRODUÇÃO MASCULINA

Introdução: A criopreservação de sêmen tem como objetivo armazenar amostras de espermatozoides para uso posterior. É
indicada para preservar a fertilidade perante doenças ou tratamentos prejudiciais a espermatogênese, ou preservar
espermatozoides extraídos cirurgicamente. Para amostras com raros espermatozoides, uma técnica chamada Cell Sleeper (CS),
foi desenvolvida para o congelamento destes em microgotas. Objetivo: Descrever a técnica como alternativa de criopreservação
em casos de oligozoospermia e analisar a taxa de recuperação da mesma. Material e método: Análise retrospectiva de 28
amostras criopreservadas por CS, obtidas de 25 pacientes azoospérmicos submetidos à extração testicular de espermatozoides
entre os anos de 2016 a 2018. Resultado: Das 28 amostras, foram criopreservados 578 espermatozoides. Após o
descongelamento foram encontrados 388 espermatozoides, com recuperação média de 69%. Quanto a motilidade, foram
encontrados 186 espermatozoides móveis com média de recuperação de 34%. A idade média da população estudada foi de 37,7
anos (variação: 31-45). A média de espermatozoides criopreservados por CS e de vials por paciente foram 21 (variação: 6-60) e 3
(variação: 1-4), respectivamente. 28 ciclos de Injeção Intracitoplasmática de Espermatozoide (ICSI) foram realizados nesta
população. As taxas de fertilização 2PN e blastulação após a ICSI, com espermatozoides testiculares, foram respectivamente,
53,1% e 48,2%. Transferências embrionárias (média: 1-5) realizadas em 6 casais resultaram em 3 gravidezes em andamento.
Neste grupo, a taxa de implantação foi de 44%. Conclusão: O CS mostrou-se útil para criopreservar amostra contendo número
reduzido de espermatozoides. A recuperação pós-descongelamento é satisfatória, e resultados preliminares com a ICSI de tais
espermatozoides mostram-se promissores.
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PERFIL DEMOGRÁFICO DAS PACIENTES E ANÁLISE DE DADOS DA
CRIOPRESERVAÇÃO DE OÓCITOS ELETIVA EM CLÍNICA DE REPRODUÇÃO
ASSISTIDA P120- (cod.1016)
AUTORES
LAURA MARIA ALMEIDA MAIA, BRUNA BARBOSA COIMBRA, MARINA BARTOLOMEU DE CARVALHO, HERICA CRISTINA MENDONÇA
JOÃO PEDRO JUNQUEIRA CAETANO

INSTITUIÇÃO
HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS. PRÓ CRIAR CLÍNICA DE MEDICINA REPRODUTIVA

Objetivos: Este estudo consistiu em analisar o perfil demográfico de pacientes submetidas a criopreservação de oócitos (CO)
eletiva, em clínica privada de reprodução assistida. Buscou-se identificar características dessa população para aprimorar a
assistência e orientação. Métodos: Foi utilizada tabela do Excel incluindo dados de pacientes submetidas a CO entre 2010 a
2017. Trata-se de estudo descritivo, retrospectivo, com análise dos dados coletados no momento da CO, de pacientes que
desejam criopreservação de gametas por questões não oncológicas. Foram analisados 192 procedimentos nesse período.
Resultados: Observou-se que 58,63% das pacientes submetidas a CO tinha entre 36-40 anos, seguidas pelas mulheres de 3035 anos (35,07%). Em relação ao estado civil, 58,2% das pacientes eram solteiras; 29,62% casadas e 10,58% divorciadas.
Quanto à paridade, 96,49% eram nulíparas; havendo 1 registro de 2 partos anteriores e nenhum de 3 gestações prévias. A média
de punções/paciente foi de 1,35 e o número de oócitos obtidos foi, em média, 11,35. O número de oócitos congelados em
metáfase II variou de 0-40; média 8,85. Apenas 12,76% dos procedimentos obteve mais de 15 oócitos congelados, sendo menos
de 10 oócitos em 69,14% deles. Conclusões: A CO vem crescendo como tecnologia procurada por mulheres que desejam adiar
a maternidade. Este estudo evidenciou que a maioria das pacientes são solteiras, com idade acima de 35 anos e nuligestas, com
média de 8 oócitos congelados, por paciente. Nesse contexto, é essencial aprimorar o aconselhamento às pacientes e indicação
médica quanto a probabilidade de sucesso relacionada com a idade, idealmente < 35 anos.

PREVALÊNCIA DE NASCIDOS VIVOS COM MALFORMAÇÕES E
DEFORMAÇÕES CONGÊNITAS NO BRASIL P122- (cod.1000)
AUTORES
FERNANDA JULLIANA FREITAS SANTOS, EMANUELLE JAMILLE FREITAS SANTOS, NATÁLIA DE FÁTIMA GONÇALVES AMÂNCIO

INSTITUIÇÃO
CENTRO UNIVERSITÁRIO DE PATOS DE MINAS. UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS

Objetivos: Relacionar a prevalência das Malformações e Deformações Congênitas do Aparelho Osteomuscular (MDCAO) e
Deformidades Congênitas dos Pés (DCP) em crianças à idade materna. Método: Trata-se de um estudo epidemiológico a partir
de dados coletados no Sistema de Informação de Nascidos Vivos – SINASC entre 2006 e 2016, referenciando crianças
portadoras de MDCAO e DCP. Essas duas anomalias foram selecionadas por apresentarem, entre outras, os maiores números
de casos registrados no Brasil. A análise dos dados foi realizada através de cálculos de prevalência e de estatística descritiva,
contendo frequência e porcentagem. Resultados: Observou-se que 15.263 (23,169%) dos indivíduos portadores de MDCAO,
nascidos de 2006 a 2016, são filhos de mães com idade inferior a 20 anos, e que 7.231 (10,976%) dos indivíduos portadores da
mesma doença as mães têm idade entre 35 e 54 anos. Quanto à DCP, 6.334 (20,691%) dos casos registrados, os portadores têm
mães com idade inferior a 20 anos. Tendo as mães idades entre 35 e 54 anos, identificou-se que são 3.773 (12,325%) indivíduos
portadores da anomalia. Portanto, relacionou-se que a prevalência das MDCAO é de 34,145% em pacientes filhos de mulheres
em idade de risco, além da prevalência de DCP em pacientes filhos de mulheres da mesma faixa etária, que segundo a pesquisa,
é de 33,017%. Conclusões: O planejamento familiar, para que a gestação ocorra em idade ideal (20 – 34 anos), e o
acompanhamento prénatal são de suma importância para o bom desfecho obstétrico e pediátrico do binômio mãe-filho.
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SUPLEMENTAÇÃO COM LISADO PLAQUETÁRIO PARA MATURAÇÃO
OOCITÁRIA P044- (cod.783)
AUTORES
ROBERTA MARCOLINO TESCH, DAVID TIL, RAFAEL ALONSO SALVADOR, JHULY LAURENTINO NUNES, VERA LUCIA LANGARO AMARAL

INSTITUIÇÃO
UNIVERSIDADE DO VALE DO ITAJAI

Objetivos: Verificar a eficiência do lisado plaquetário como suplementação de um meio de cultivo embrionário para a maturação
oocitária. Métodos:Foram obtidos 141 oócitos de fêmeas de camundongo Mus musculus após coleta por ooforectomia bilateral e
dissecação radial dos ovários. Somente foram selecionados para o estudo os oócitos que apresentavam vesícula germinativa
(prófase I) e morfologicamente normais. O grupo teste (n=70) foi cultivado em microgotas (20µL) de meio G1 (Vitrolife®),
suplementado com 10% de lisado plaquetário (PLTMax Human Platelet Lysate - Merck), e o grupo controle (n=71) cultivado no
mesmo meio, mas com suplementação de HSA (Human Serum Albumin, Ingámed®). Ambos os grupos foram colocados por 24h
em incubadora de CO2 (5%) e temperatura 37,0°C. A taxa de maturação foi considerada pelo número de oócitos que
apresentaram extrusão do corpo polar (metáfase II). Resultados: O grupo controle apresentou taxa de maturação de 38,02%
enquanto o grupo teste apresentou 32,85%; os dados foram analisados pelo teste qui-quadrado (p=0,64) e não demonstraram
diferença entre si. Conclusão: O lisado plaquetário não demonstrou efeito sobre a ativação oocitária, contudo pode ser usado
como substituto da suplementação proteica do meio de cultivo, sem comprometer as taxas de maturação.

ABORTOS DE REPETIÇÃO E SÍNDROME DE TURNER
P049- (cod.866)

AUTORES
CARLA BASTOS DA COSTA ALMEIDA, GABRIEL DOTTA ABECH, FRANCIELE MANICA, PAULO RICARDO GAZZOLA ZEN
RAFAEL FABIANO MACHADO ROSA

INSTITUIÇÃO
UFCSPA

Abortos recorrentes acometem 0,5 a 3% de todos os casais, sendo que sua causa é identificada em apenas metade dos casos.
Nosso objetivo foi relatar o caso raro de um casal com queixa de abortos de repetição (AR), onde a esposa era portadora de
síndrome de Turner (ST). O casal foi encaminhado pela equipe da ginecologia por queixa de ARs. Ele não era consanguíneo,
nem relatava histórico familiar de perdas gestacionais. O marido não apresentava nenhuma alteração fenotípica, sendo que o seu
cariótipo foi normal. Ela apresentava apenas baixa estatura, e relatava menarca aos 12 anos e ciclos menstruais regulares. A
ultrassonografia da primeira gestação havia mostrado feto único, pélvico, com vitalidade, mas com redução da quantidade de
líquido amniótico. Aos 5 meses, ela teve ruptura prematura de membranas com o feto evoluindo para óbito. Nas segunda e
terceira gestações, ocorreram abortamentos espontâneos ainda no primeiro trimestre. Na quarta gestação, quando ela estava
com 30 dias de atraso menstrual, após referir início de cólicas e sangramentos, procurou hospital e realizou ultrassonografia que
se mostrou sem particularidades. O cariótipo da paciente revelou uma constituição cromossômica 45,X/46,XX, compatível com
ST. A avaliação complementar feita através do cariótipo de suas gônadas mostrou uma constituição feminina normal (46,XX).
Pacientes com ST usualmente são inférteis. Contudo, aquelas, especialmente com mosaicismo, apresentam mais chances de
menstruarem espontaneamente e, numa parcela de cerca de 1%, de engravidar. Contudo, os riscos são considerados altos
quando há gestação, onde a incidência de aborto espontâneo chega a 25-30%.
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CARACTERIZAÇÃO DA MICROBIOTA ENDOMETRIAL DE PACIENTES COM
FALHA DE IMPLANTAÇÃO SUBMETIDAS A TÉCNICA DE REPRODUÇÃO
ASSISTIDA P058- (cod.930)
AUTORES
VANESSA DEVENS TRINDADE, MARTA RIBEIRO HENTSCHKE, ARIANE TIEKO FRARE KIRA, ALVARO PETRACCO, MARIANGELA BADALOTTI

INSTITUIÇÃO
FERTILITAT

Objetivos: Caracterizar a microbiota endometrial de pacientes submetidas à terapia de reprodução assistida (TRA). Metodo:
Estudo transversal, realizado em um centro de medicina Reprodutiva, Porto Alegre/RS, entre 2015 e 2018. Foram incluídas 242
pacientes que realizaram lavado endometrial após pelo menos uma falha de implantação. Para coleta do material endometrial,
inicialmente se realizou a antissepsia do colo uterino, seguida da instilação de soro fisiológico na cavidade uterina (3-5 ml) através
de cateter estéril e subsequente aspiração de 2 ml. A coleta foi realizada durante o período menstrual. O cultivo se deu em meio
para fluidos corporais. As variáveis foram apresentadas como frequência e percentagem. Resultados: Foi observada cultura
positiva em 96 pacientes (39,6%), sendo 83 para um único germe. Um total de 20 germes foi identificado. O mais frequentemente
foi o Streptococcus agalactiae (22,9%), seguido por Enterococcus faecalis (10,4%), Escherichia coli e Streptococcus anginosus
(6,2%, cada), Staphylococcus haemolyticus, Streptococcus viridans e Staphylococcus epidermidis (5,2%, cada). Conclusão: O
estudo apresenta exame cultural positivo para 20 germes diferentes; no entanto, a grande maioria dos lavados foi negativa. Não
está claro se a presença de lavado positivo caracteriza endometrite e se sua positividade influencia no desfecho da TRA. Estudos
prospectivos que avaliam a microbiota endometrial são necessários para melhor definição de endometrite e dos possíveis
desfechos associados.

COMPARAÇÃO ENTRE MEIOS DE CULTURA SEQUENCIAL E CONTÍNUO: UM
ESTUDO DE COORTE
P062- (cod.860)
AUTORES
IVAN HENRIQUE YOSHIDA, MONISE DE CASTRO SANTOS, LAURA VELLEZ, EMERSON BARCHI CORDTS, CAIO PARENTE BARBOSA

INSTITUIÇÃO
INSTITUTO IDEIA FÉRTIL DE SAÚDE REPRODUTIVA

O objetivo do presente estudo foi comparar os resultados laboratoriais (taxas de fertilização, clivagem, blastulação, top quality em
estágio de clivagem e blastocisto) de duas marcas diferentes de meio de cultura. Trata-se de um estudo coorte, onde foram
incluídos 80 ciclos de FIV no período de setembro de 2017 a maio de 2018. Foram excluídos os casos em que se realizou estudo
genético ou que o cultivo não foi feito até o estágio de blastocisto. A análise estatística foi feita pelo teste chi quadrado, em que se
considerou significantes os valores de p<0,05 Os grupos foram divididos em A (meio sequencial) e B (meio contínuo). Obteve-se
503 oócitos mII, que foram separados após a ICSI, metade no meio A e a outra, no meio B. A taxa global de fertilização foi de
81,9% (412/503), clivagem de 97,33% (401/412), blastulação de 54,12% (223/412). Quando se comparou os dois grupos,
verificou-se que o grupo A apresentou maior taxa de blastulação - 60,98% (136/223) em relação ao B - 39,01% (87/223) p=0,017;
e blastocistos com melhor morfologia da massa celular interna (p=0,004) e trofectoderma (p=0,017). Não houve diferença
estatisticamente significante entre as taxas de fertilização, clivagem, top quality em estágio de clivagem e expansão dos
blastocistos. A partir dos resultados encontrados neste trabalho, é possível concluir que o meio de cultura sequencial apresentou
melhor performance em relação a formação e morfologia dos blastocistos.
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SÍNDROME DE KARTAGENER E INFERTILIDADE MASCULINA - RELATO DE
CASO
P087- (cod.923)
AUTORES
LÍVIA CASTRO VASCONCELLOS, FÁBIO COSTA PEIXOTO, JOÃO PEDRO JUNQUEIRA CAETANO

INSTITUIÇÃO
HOSPITAL JULIA KUBITSCHEK. PROCRIAR MEDICINA REPRODUTIVA

Introdução: Atentar e discutir sobre o diagnóstico da rara Síndrome de Kartagener na investigação de infertilidade primária por
fator masculino. A Síndrome é caracterizada pela ausência de motilidade ciliar adequada em alguns tecidos. Os cílios móveis com
padrão microtubular são localizados nas células epiteliais de vias aéreas, da tuba uterina e da cauda dos espermatozóides. É
uma doença genética autossômica recessiva determinada pela tríade situs inversus, bronquiectasia e sinusite. Métodos:
Apresentação do caso clínico de casal em investigação de infertilidade primária associada a revisão de literatura em portais de
ensino como Pubmed, Medscape, Cochrane e UpToDate. Relato de caso: Parceiro apresentando azoospermia diagnosticada em
2012, revista e confirmada. História pregressa de sinusite crônica. Radiografia de tórax: situs inversus. História familiar positiva
para doenças ciliares (irmã com gravidez ectópica prévia e irmão com doença respiratória grave e infertilidade à
esclarecer).Conclusão: O achado de azoospermia é importante sinal de alerta para que pacientes sejam investigados em centros
de referência pulmonares e de infertilidade. Esse relato tem também como objetivo aumentar os estudos dessa síndrome e que
ela esteja sempre em mente diante da infertilidade fator masculino

ANÁLISE DE CASOS DE CRIOPRESERVAÇÃO MASCULINA POR CAUSA
ONCOLÓGICA
P094- (cod.972)
AUTORES
VICTÓRIA FURQUIM WERNECK MARINHO, VERÔNICA RIBEIRO TAVARES, RICARDO MELLO MARINHO
JOÃO PEDRO JUNQUEIRA CAETANO, ANA LUISA MENEZES CAMPOS

INSTITUIÇÃO
FACULDADE CIÊNCIAS MÉDICAS DE MINAS GERAIS. CLÍNICA PRÓ CRIAR

Objetivo: Analisar de forma retrospectiva casos de criopreservação para preservação de fertilidade masculina por causa
oncológica; Método: Estudo descritivo baseado na análise retrospectiva de prontuários. Foram incluídos pacientes do sexo
masculino que procuraram uma clínica particular no período entre janeiro 2014 e setembro de 2018 com o objetivo de preservar a
fertilidade após o diagnóstico de neoplasia maligna. Foram excluídos os pacientes cujos dados não estavam disponíveis em
prontuário eletrônico. Após coleta de dados sistematizada, foram elaborados gráficos e tabelas para análise. Resultados: Foram
identificados 68 casos, dos quais 34 com dados completos disponíveis para a análise. A média de idade foi de 30 anos, sendo
que apenas 2 pacientes tiveram idade abaixo de 30 anos. Os demais se dividiram igualmente nos grupos entre 20 e 30 anos e
maiores de 30 anos. No estudo, a neoplasia mais frequente foi o câncer de testículo, seguido por leucemia. Quanto ao tratamento
quimioterápico ou radioterápico, apenas 5 pacientes iniciaram a terapia previamente à coleta. A concentração média foi de 35,3
milhões e a média da motilidade progressiva foi 44%. No entanto, mesmo excluídos os pacientes com tratamento iniciado,
43,75% das amostras apresentavam anormalidades segundo os padrões da OMS. Conclusões: A criopreservação de sêmen é
uma estratégia para preservar as chances de prole futura de homens com diagnóstico de câncer. Muitos deles são jovens e
desejam ter filhos futuramente. Chamou a atenção a alta prevalência do câncer de testículo e o elevado percentual de exames
evidenciando alteração seminal prévia ao tratamento quimioterápico.
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MEIOS DE CULTIVO PARA CÉLULAS-TRONCO EMBRIONÁRIAS HUMANAS
SUPORTAM DESENVOLVIMENTO EMBRIONÁRIO IN VITRO?
P110- (cod.970)
AUTORES
FERNANDO GUIMARÃES, MARIANNA GONÇALVES, LÍVIA GUAPYASSÚ SIQUEIRA, MARCEL FRAJBLAT

INSTITUIÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO. VIDA – CENTRO DE FERTILIDADE

A gestações múltipla é um dos principais problemas associados a reprodução assistida humana e a realização de transferência
única de embrião é o principal caminho para a redução desse problema. Diversas estratégias são utilizadas para este objetivo e a
elaboração de meios de cultivo mais elaborados é uma delas. O objetivo deste estudo foi avaliar o desenvolvimento de embriões
de camundongo in vitro em três meios comerciais para células-tronco embrionárias humanas. um total de 293 embriões em
estágio de duas células que foram distribuídos em 4 meios: 1) GV-Blast (Ingamed), 2) Essential 8 Basal Medium (Thermo Fisher
Scientific), 3) mTeSR™1 Basal Medium (STEM CELL Technologies) e 4) Stem Macs ips Brew Human XF (Miltenyi Biotec). As
taxas de formação de blastocisto foram: GV Blast 74,0%; E8, 49,3%; mTeSR, 64,4% e Stem Macs 74,0%. Os meios Stem Macs e
Mters tiveram taxas de desenvolvimento semelhantes ao meio GV Blast. O meio E8 apresentou menor taxa de formação de
blastocistos que os outros meios. Os meios de cultivo para células-tronco embrionárias humanas disponíveis no mercado foram
capazes de suportar o desenvolvimento embrionário in vitro. Novos teste serão realizados para confirmar estes resultados e testar
a segurança destes meios por meio de nascimento de filhotes saudáveis. Um aumento das opções de meios de cultivo
disponíveis para a embriologia clínica contribuirá na busca do melhor embrião para a transferência única. Palavras-chave: Meio
de cultivo, embrião, células-tronco, Reprodução Assistida, camundongo, blastocisto.

O PESO AO NASCER DE CRIANÇAS CONCEBIDAS ATRAVÉS DE TÉCNICAS DE
REPRODUÇÃO ASSISTIDA DIFEREM DA POPULAÇÃO GERAL? P114- (cod.952)
AUTORES
PÂMELA DO CARMO MESQUITA PEREIRA, DANIELLE KAISER DE SOUZA, JEAN PIERRE BARGUIL BRASILEIRO
NATALIA IVET ZAVATTIERO TIERNO, VINICIUS MEDINA LOPES

INSTITUIÇÃO
INSTITUTO VERHUM

Comparar o peso ao nascimento na população, com aqueles em ciclos de Fertilização in vitro/ Injeção intracitoplasmática de
espermatozoides (FIV/ICSI) quando transferidos embriões frescos ou criopreservados. As informações foram coletadas do banco
de dados da Red Latinoamericana de Reproducción Asistida (REDLARA). Foram incluídos todos os casos reportados à
REDLARA de nascidos vivos de transferências de embriões frescos (EFresco) e criopreservados (ECrio) no Brasil entre os anos
de 2012 e 2016. Critérios de inclusão: idade ≤ 39 anos e gestações únicas. Foram excluídos tratamentos com óvulos doados.
Para o cálculo estatístico os pesos médios das crianças geradas por FIV/ICSI foram comparados com o peso das crianças ao
nascer da curva OMS (2006) no percentil 50, sendo que, para este último, foi calculada a média de peso de meninos e meninas.
Os valores foram expressos em porcentagem em relação ao padrão da OMS e aplicado o teste qui-quadrado. O resultado é
considerado significativo se p0,05). As técnicas de FIV/ICSI não influenciam no peso ao nascer nos casos de transferência de
embriões frescos ou criopreservados.
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ARMAZENAMENTO E ESTABILIDADE DE MEDICAMENTOS TERMOLÁBEIS
P009- (cod.960)

AUTORES
MARIA REGINA MOREIRA DOS SANTOS DE AQUINO, CRISTIANE ARAUJO DE OLIVEIRA, JOÃO PEDRO JUNQUEIRA CAETANO

INSTITUIÇÃO
PRÓ-CRIAR MEDICINA REPRODUTIVA

O objetivo do estudo é a garantir as condições de armazenamento e estabilidade de medicamentos termolábeis utilizados em
protocolos de tratamento para Reprodução Assistida na conscientização das pacientes quanto a esse aspecto. É um estudo
qualitativo, onde foi realizada consulta a informações disponíveis sobre adequada conservação dos medicamentos e foram
contemplados os conceitos de Estabilidade, Armazenamento e Distribuição. A estabilidade dos medicamentos termolábeis é
reduzida quando expostos às condições diferentes das especificadas pelo fabricante, sendo fator vital para garantia da eficácia do
fármaco o correto armazenamento. Os laboratórios apenas garantem estabilidade e eficácia se mantidas as medicações sob tais
condições. Sendo assim, a correta dispensação e conscientização das pacientes diminui a chance de resposta não satisfatória ao
tratamento.

FATORES FEMININOS DE INFERTILIDADE LIDERAM A BUSCA POR
TRATAMENTO DE REPRODUÇÃO HUMANA ASSISTIDA - PERFIL DE UM
CENTRO PARTICULAR P024- (cod.837)
AUTORES
CEZAR ANTONIO FONTES, RAFAEL BERTELI FONTES, RITA DE CASSIA SOUSA POLEZZI, FABIANA MASSARO
MARIANA KEFALÁS OLIVEIRA GOMES

INSTITUIÇÃO
CLINICA LA VIE REPRODUCAO HUMANA

A busca por tratamentos em reprodução humana vem crescendo de forma exponencial ao longo dos anos, sendo este
crescimento relacionado a união de uma legislação pertinente, técnicas cada vez mais eficientes e protocolos de estimulo
personalizados. É de extrema importância a análise do perfil destes casais que buscam atendimento especializado uma vez que
compreendendo a causas e as necessidades, as clinicas poderão oferecer tratamentos e protocolos cada vez mais acurados e
eficientes. Os dados aqui relacionados referem-se a atendimentos entre janeiro de 2015 a junho de 2018, em uma clínica
particular com sede no interior de São Paulo e filial no Triangulo Mineiro. A clínica realizou 243 ciclos de ICSI/FIV. A idade média
entre as tentantes foi de 36 anos (±5), destas 82,8% (201) apresentavam infertilidade primaria e 17,2% (42) infertilidade
secundaria. Os fatores femininos foram responsáveis por 43,3% das causas de infertilidade, as quais sobressaem se a baixa
reserva ovariana (17,2%) e endometriose (13,5%). Os fatores masculinos representam 26,7% dos casos, sendo a
Oligozoospermia (11,9%) a causa mais comum de infertilidade masculina, seguida da Azoospermia (obstrutiva e não obstrutiva)
(8,6%). A infertilidade por causa mista foi de 12,3% e a infertilidade sem causa aparente representou 13,9% dos casos. Apenas
uma porção pequena de mulheres (8) buscou a Clínica com o intuito de preservação de fertilidade. As pacientes atendidas em
sua maioria são de idade superior a 35 anos, o que justifica a baixa reserva ovariana como fator crítico no que tange a
infertilidade feminina.
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O PERFIL DA PACIENTE SOBRE A EXPRESSÃO DE GENES ENVOLVIDOS NA
MATURAÇÃO OOCITÁRIA E NA OVULAÇÃO P039- (cod.782)
AUTORES
FERNANDA SOUZA PERUZZATO, ANDRÉ FONTANA GOETTEN, VALÉRIO MARQUES PORTELA

INSTITUIÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA - LABORATÓRIO DE FISIOLOGIA DA REPRODUÇÃO ANIMAL (LAFRA). CLÍNICA FECONDARE

Objetivo: O presente estudo teve como objetivo verificar se o perfil da mulher estaria alterando a expressão de genes envolvidos
no processo de maturação oocitária e ovulação, tais como COX2, AREG, CYP19, CSE, FGF2, FGF18. Método: Sendo um
estudo experimental, após aspiração folicular, foram coletadas células do cumulus provenientes dos complexos cumulus-oócitos
(CCOs) e identificaram-se a idade e o índice de massa corporal (IMC) de cada paciente. Todas as pacientes que se submeteram
a tratamento de fertilização in vitro de junho a setembro de 2017 e assinaram consentimento livre e esclarecido foram incluídas no
estudo, sendo um total de 22. A partir das células do cumulus de cada paciente, níveis de expressão de cada gene proposto
foram mensurados através de RT-qPCR. As médias de expressão de cada gene foram calculadas estratificando as pacientes em
dois grupos, sendo: pacientes com idade maior que 35 anos e/ou IMC maior que 25 kg/m2 , e pacientes com idade menor que 35
anos e IMC menor que 25 kg/m2. As diferenças entre as médias foram testadas através do teste Tukey-Kramer HSD. Os dados
foram apresentados como médias - erro padrão com grau de significância de P<0,05 Resultados: Pacientes com mais de 35
anos e/ou IMC maior que 25 kg/m2 apresentaram menor expressão de CYP19 e de CSE em comparação com pacientes com
idade menor que 35 anos e IMC abaixo de 25 kg/m2 (P<0,05). Conclusões: Conclui-se que a idade e o IMC da mulher alteram a
expressão de CYP19 e CSE em células do cumulus.

RELATO DE CASO: MICRODELEÇÃO AZFC NO CROMOSSOMO Y
P042- (cod.790)

AUTORES
KAZUE HARADA RIBEIRO, MILA HARADA RIBEIRO CERQUEIRA, GUSTAVO CERQUEIRA E SILVA, VANESSA NAYANE PINO PEREZ
ANA CLARA COELHO ESTEVES

INSTITUIÇÃO
CLINIFERT

O braço longo do cromossomo Y (Yq) contém regiões denominadas AZF (Azoospermia Factors), que possuem genes
relacionados à espermatogênese. A microdeleção da região AZFc é a mais comum entre os homens subférteis, e condiciona a
hipoespermatogênese - que pode variar de oligospermia moderada a azoospermia. O cenário mais comum é de oligospermia
severa, e nos tratamentos de Reprodução Assistida esses homens apresentam uma taxa de fertilização significativamente menor
do que os homens subférteis que não apresentam nenhum tipo de microdeleção. Entretanto, uma vez fertilizados, os embriões de
ambos os grupos apresentam desenvolvimento comparável. Relatamos um caso no qual o paciente apresenta a microdelação
YqAZFc, com oligospermia severa (1,0 x 106 ) e taxa de fertilização de 75%, superior às taxas apresentadas na literatura para
esse grupo de pacientes. Além disso, a taxa de clivagem foi de 100%, e 78% dos embriões tiveram qualidade satisfatória para
congelamento. Foram transferidos 2 embriões em estágio de blastocisto (em ciclo posterior), dando origem a uma gravidez e
nascimento de um bebê saudável.

Anais do 28º Congresso Brasileiro de Reprodução Humana
Sociedade Brasileira de Reprodução Humana- SBRH. Belo Horizonte (MG), Brasil, 2018

P á g i n a

|

70

CARACTERIZAÇÃO DO PERFIL DE HOMENS QUE PROCURAM A TÉCNICA DE
CRIOPRESERVAÇÃO DE SÊMEN PARA PRESERVAÇÃO DA FERTILIDADE
P060- (cod.846)

AUTORES
KARIN VASCONCELLOS DE CARVALHO, FERNANDA MARIA WOLFF BALDI, MARTA RIBEIRO HENTSCHKE, ALVARO PETRACCO
MARIANGELA BADALOTTI

INSTITUIÇÃO
FERTILITAT-CENTRO DE MEDICINA REPRODUTIVA. UNIVERSIDADE DO VALE DOS SINOS

Objetivo: Caracterizar o perfil dos homens portadores de neoplasias malignas que procuram a técnica de criopreservação de
sêmen para preservação da fertilidade. Métodos: Estudo transversal, realizado em centro de medicina reprodutiva, entre 2014 e
2016. Foram incluídos dados de pacientes masculinos, com diagnostico de neoplasia, que realizaram criopreservação de sêmen.
As variáveis foram apresentadas como frequência e percentagem. Resultados: O estudo incluiu 118 participantes com idade
média de 30,7 anos (14-59 anos). Do total, 94,1% eram caucasianos e 41,5% apresentavam ensino superior completo. Ainda,
44,1% eram solteiros e 74,5% não possuíam filhos. A coleta do sêmen foi realizada antes de se iniciar o tratamento oncológico
em 91,5% dos pacientes. O tipo de tumor de maior ocorrência foi o de testículo, correspondendo a 56% dos diagnósticos, seguido
do linfoma Hodgkin e não Hodgkin, com 16,1%. A especialidade médica que mais encaminhou pacientes para a criopreservação
foi a oncologia (40,7%), seguido da urologia (29,7%) e hematologia (11%). Conclusão: Os resultados demonstraram que o perfil
dos homens com câncer que realizaram criopreservação de sêmen são jovens adultos, solteiros, sem filhos e grande parte com
ensino superior. Os dados trazem a reflexão sobre barreiras culturais e financeiras envolvidas para a realização da
criopreservação. Sugere-se que mais pesquisas sobre o tema sejam realizadas; e que medidas educativas e de incentivo para
prevenção da fertilidade masculina sejam consideradas pelos profissionais de saúde que atendem pacientes oncológicos.

A IMPORTÂNCIA DO ACONSELHAMENTO GENÉTICO REPRODUTIVO NA
INDICAÇÃO DE PGT-A SÍNDROME DE KARTAGENER
P004- (cod.842)
AUTORES
GUILHERME GASTALDO, TATIANA GUIDA PONCE, BIANCA BIANCO, DENISE MARIA CHRISTOFOLINI, CAIO PARENTE BARBOSA

INSTITUIÇÃO
INSTITUTO IDEIA FÉRTIL. FACULDADE DE MEDICINA DO ABC

O casal WKE, 36 anos e LSSE 31 anos, procuraram serviço de reprodução humana com diagnóstico de infertilidade primária, há
um ano. A avaliação andrológica demonstrou azoospermia e agenesia de vasos deferentes, cariótipo e investigação de
microdeleção de Y normais. O casal foi encaminhado ao setor de genética reprodutiva para avaliação de mutação no gene CFTR
(OMIN: 602421), associado a fibrose cística, causa comum deste tipo de alteração anatômica. Na consulta com o geneticista o
paciente referiu dextrocardia, hipoplasia de polegar e dorso da mão, hematúria macroscópica e estenose da junção ureteropiélica.
Tomografia e ressonância demonstraram a presença de malformação de pelve renal bilateral e hipoplasia da vesícula seminal. A
tomografia abdominal revelou polisplenia e fígado aumentado. As características clínicas associadas modificaram a suspeita
diagnóstica à síndrome de Kartagener (OMIM: 244400), doença autossômica recessiva que tem como principais achados a
discinesia ciliar primária, e situs inversus, como consequência desse distúrbio ciliar na embriogênese. Sendo o risco de
recorrência baixo o casal optou por FIV com aspiração percutânea de espermatozoide do testículo e teste genético préimplantacional. A estimulação ovariana foi realizada com doses de 200UI de FSHr. Foram obtidos 14 oócitos, três blastocistos
biopsiados, sendo dois euploides. Transferência de um embrião sucedida por gestação sem intercorrências e nascimento de um
bebê do sexo feminino, livre da condição. O relato demonstra a importância do aconselhamento genético associado ao serviço de
reprodução assistida, permitindo aos pacientes a tomada de decisões conscientes a respeito da transmissão de condições de
origem genética.
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COMPARAÇÃO DO ESTÍMULO DE FASE FOLICULAR E FASE LÚTEA EM
PACIENTES SUBMETIDAS A CICLO DE DUOSTIM P015- (cod.736)
AUTORES
CAMILLA GOMES LUNA, MARIA CECÍLIA ERTHAL DE CAMPOS MARTINS, GALLO P, GEORGE QUEIROZ VAZ, MARIA CECÍLIA CARDOSO

INSTITUIÇÃO
VIDA CENTRO DE FERTILIDADE. UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RIO DE JANEIRO. HOSPITAL PÉROLA BYINGTON

Objetivos: comparar o número de dias de estímulo e de oócitos maduros, e as taxas fertilização, de blastocisto e de embriões
euploides obtidos do estímulo ovariano da fase folicular (EOFF) com os obtidos no estímulo ovariano na fase lútea (EOFL) de
pacientes submetidas ao protocolo de duplo estímulo ovariano (DuoStim). Método: estudo tipo coorte retrospectivo. Pacientes
submetidas ao protocolo Duostim no período de maio 2016 a maio 2017, com idade entre 18 e 45 anos foram incluídas. Mulheres
que não tiveram as doses e as medicações mantidas durante o duplo estímulo ovariano foram excluídas. O teste de T student foi
utilizado para comparar as médias e o teste qui-quadrado e o teste de fisher foi utilizado para comparar as taxas. A significância
estatística foi com valor de p < 0,05. Os dados foram analisados no programa SPSS 20. Resultados: participaram do estudo 51
pacientes. O estímulo na fase lútea apresentou em média 1,4 dias a mais de estímulo (EOFF 11,4 2,2 DP vs EOFL 12,8 1,8 DP; p
< 0,05) e 1,3 oócitos maduros a mais (EOFF 4,2 3,4 DP vs EOFL 5,5 3,9 DP; p < 0,05). Não houve diferenças significantes nos
demais parâmetros comparados. Conclusões: o DuoStim representa um protocolo seguro. O estímulo de fase lútea fornece
taxas semelhantes às obtidas na fase folicular com aumento discreto da duração e da captação de oócitos maduros.

O USO DE SÊMEN CRIOPRESERVADO POR CONVENIÊNCIA PREJUDICA O
RESULTADO DA FERTILIZAÇÃO IN VITRO? P116- (cod.948)
AUTORES
FABRICIO SANTANA DOS SANTOS, ANA LUISA MENEZES CAMPOS, CAMILA CRUZ DE MORAES, RICARDO MELLO MARINHO
JOÃO PEDRO JUNQUEIRA CAETANO

INSTITUIÇÃO
PRÓ-CRIAR MEDICINA REPRODUTIVA. FACULDADE DE CIÊNCIAS MÉDICAS DE MINAS GERAIS

Objetivos: O objetivo deste trabalho é avaliar se a utilização de sêmen criopreservado por conveniência, ou seja, por dificuldade
de coleta na data da fertilização in vitro (FIV), leva a resultados inferiores aos apresentados nos casos de FIV realizados com
sêmen “a fresco”, já que existe uma recomendação de se priorizar a utilização deste último, sempre que possível. Método: Foram
avaliados os ciclos de tratamento por fertilização in vitro utilizando óvulos doados, realizados no período de 2013 a 2017. Foram
comparados os casos em que o sêmen foi congelado previamente (CRIO), com os casos em que o sêmen foi colhido na data do
procedimento (FRESCO). Foram excluídos os casos em que havia anormalidade dos parâmetros seminais, segundo os critérios
da Organização Mundial da Saúde (OMS). Foram utilizados desfechos laboratoriais e clínicos. Resultados: Dos 231 ciclos de FIV
realizados com oócitos doados, 56 utilizaram sêmen congelado e 175 “ a fresco”. Não houve diferença nas taxas de fertilização
(82,3% x 81,7%) e clivagem (93,8% x 97,2%) entre os grupos CRIO e FRESCO respectivamente. As taxas de gravidez com
sêmen congelado também não foram inferiores às dos ciclos que utilizaram sêmen “a fresco” (50,2% x 35,4%). Conclusões: A
utilização de amostras seminais criopreservadas não compromete os resultados dos ciclos de FIV, apresentado resultados
semelhantes quanto à fertilização, clivagem embrionária e taxas gravidez, aos obtidos com as amostras colhidas no dia da FIV,
constituindo-se em um importante recurso para contornar a indisponibilidade do parceiro na ocasião do procedimento.
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NÚCLEO DE SEGURANÇA DO PACIENTE: ATRIBUIÇÕES DA EQUIPE DE
ENFERMAGEM EM REPRODUÇÃO HUMANA P038- (cod.763)
AUTORES
GLÁUCIA DE FREITAS BATISTA ANDRADE, CRISTIANE ARAUJO DE OLIVEIRA, JULIANA CRISTINA DA COSTA, JOÃO PEDRO JUNQUEIRA
CAETANO

INSTITUIÇÃO
PRÓ-CRIAR MEDICINA REPRODUTIVA

A enfermagem possui fundamental importância em todo processo assistencial e operacional em Reprodução Humana, garantido
assistência de qualidade e principalmente segurança ao paciente em todas as etapas do tratamento. O objetivo da criação da
implantação do Núcleo de Segurança do Paciente (NSP), é regulamentar as ações de segurança do paciente. Inclui o
reconhecimento e mapeamento dos riscos institucionais relacionados à especificidade da epidemiologia local e aos processos
assistenciais, de forma a estimular a criação de uma cultura de gerenciamento desse cuidado, bem como organizar as estratégias
e as ações que previnam, minimizem e mitiguem os riscos inerentes a estes processos. Para que as etapas da implantação do
NSP seja realizada de forma adequada é necessário a elaboração do plano de segurança do paciente e os protocolos de acordo
com o serviço de assistência prestada aos pacientes. Foi realizado o desenvolvimento do Plano de Segurança do paciente com a
implantação dos 5 protocolos estabelecidos pela Organização Mundial da Saúde (OMS) regulamentada pela RDC 36/2013:
identificação do paciente e comunicação entre os profissionais de saúde; segurança na prescrição, uso e administração de
medicamentos; cirurgia segura; higienização das mãos; minimização do risco de quedas. Foi identificado e estabelecido os riscos
assistenciais associados aos processos de trabalho, promovendo a cultura de segurança, programando ações de controle dos
riscos bem como monitorá-los, atenuando e minimizando suas consequências com maximização dos resultados, sendo avaliados
através de indicadores. A segurança do paciente e a qualidade dos serviços de saúde tem adquirido em todo o mundo, grande
importância para os pacientes, familiares, gestores e os profissionais, com a finalidade de oferecer cada vez mais uma assistência
eficiente.

TRATAMENTO HORMONAL DA HIPERPLASIA ENDOMETRIAL COMPLEXA
ATÍPICA PARA PRESERVAÇÃO DA FERTILIDADE: RELATO DE CASO
P045- (cod.734)

AUTORES
ADELIA CAROLINA SOUZA RODRIGUES SILVA, RENATA MORATO SANTOS, GABRIELA ALVES MAROCHI MOYSES
MARIO VICENTE GIORDANO, LUIZ AUGUSTO GIORDANO

INSTITUIÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

A inserção da mulher no mercado de trabalho, e importância no sustento familiar, está refletindo no planejamento familiar, e
postergação da gravidez. Este fato determina maior risco de aquisição ou desenvolvimento de patologias que podem interferir
neste processo reprodutivo. AANS, 30 anos, negra, auxiliar administrativa, casada, residente no Rio de Janeiro. Menarca aos 11
anos e nuligesta. Exame clínico normal. Índice de massa corporal: 24 Kg/m2. Infertilidade primária há 3 anos com atual parceiro.
Durante a investigação foi diagnosticada hiperplasia endometrial complexa com atipias (HECA). Mediante desejo de gestar do
casal, foi proposto tratamento conservador. AANS foi submetida à videolaparoscopia e histeroscopia em maio de 2017.
Identificado focos de endometriose peritoneal e cromotubagem positiva bilateralmente; por via histeroscópica foi realizada
ressecção da hipertrofia endometrial (hipertrofia focal em parede anterior e fúndica medindo 3cm) com eletrodo monopolar e
posterior inserção de sistema intrauterino liberador de levonorgestrel (SIU-LNG). Após 3 e 6 meses foi realizada histeroscopia
diagnóstica com biópsia, para controle da HECA, com histopatológicos negativos. Sendo assim, foi retirado o SIU-LNG e iniciada
indução ovulatória com clomifeno. Houve gestação no segundo ciclo. A HECA pode coexistir com o adenocarcinoma de
endométrio em 42,7% dos casos, além de risco de progressão de 29%. O tratamento habitual é histerectomia total e anexectomia
bilateral. Os tratamentos alternativos se baseiam no desejo de preservação da fertilidade pela paciente. O tratamento
conservador, com SIU-LNG é opção para o manejo da hiperplasia endometrial complexa e atípica, podendo ser oferecido às
mulheres com desejo de gestação.
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QUANDO UTILIZAR ESPERMATOZOIDE TESTICULAR EM PACIENTES COM
ESPERMATOZOIDES NO EJACULADO?
P126- (cod.969)
AUTORES
CAMILA NOGUEIRA, LEONARDO SELIGRA LOPES, DANIEL HENRIQUE BRAGA VIDAL, GUSTAVO HENRIQUE DE PAULO RIBEIRO PONCIANO,
IVAN HENRIQUE YOSHIDA

INSTITUIÇÃO
INSTITUTO IDEIA FÉRTIL. FACULDADE DE MEDICINA DO ABC

Introdução: O desenvolvimento e evolução das técnicas de fertilização in-vitro e injeção intracitoplasmática (ICSI) com o passar
dos anos diminuiu a atenção ao fator masculino. Atualmente, talvez alcançado um limite, os trabalhos voltam a procurar fatores de
interferência nos resultados de ICSI relacionados ao espermatozoide. Fragmentação de DNA (fDNA) espermático e epigenética
são alguns dos possíveis fatores reconhecidos mais recentemente como potenciais influenciadores destes resultados e a
utilização de espermatozoide testicular tem sido uma alternativa em alguns casos mesmo quando o paciente apresenta
espermatozoides viáveis ao ejaculado. Síntese do caso: Apresentamos um casal com infertilidade primária, investigações sem
fator feminino com diagnóstico inicial oligoasthenoteratozoospermia idiopática. Primeiro ciclo de ICSI puncionados 7 oócitos MII,
espermatozoides provenientes do ejaculado com taxa de fertilização de 71,4%, transferidos 2 embriões em D3, sem sucesso.
Segundo ciclo com 4 oócitos MII, também com ejaculado e ICSI, com taxa de fertilização de 25%. Não houve formação de
embriões. Terceiro ciclo puncionados 6 oócitos MII, com uso de espermatozoide testicular e ICSI. A taxa de fertilização foi de 83%
com 3 blastocistos, sendo apenas um transferido e com confirmação de nascido-vivo a termo. Comentários: Observa-se através
deste caso um aumento da taxa de fertilização da extração cirúrgica comparada a dos ciclos com espermatozoides do ejaculado.
Apenas no ciclo com espermatozoides testiculares obteve-se sucesso na gestação. Recentes estudos sugerem a utilização de
espermatozoide testicular em situações especiais, como a falha da ICSI, principalmente quando associado a elevados índices de
fDNA.

VIABILIDADE DE FOLÍCULOS PRÉ-ANTRAIS MURINOS ISOLADOS DE OVÁRIOS
APÓS VITRIFICAÇÃO
P136- (cod.1012)
AUTORES
JHULY LAURENTINO NUNES, JOSÉ XAVIER DA SILVA NETO, ROBERTA MARCOLINO TESCH, RAFAEL ALONSO SALVADOR
VERA LUCIA LANGARO AMARAL

INSTITUIÇÃO
UNIVERSIDADE DO VALE DO ITAJAÍ

Objetivo: Avaliar a viabilidade de folículos ovarianos pré-antrais isolados após a vitrificação. Métodos: Os folículos ovarianos
(n=76) foram isolados mecanicamente dos ovários de fêmeas de camundongo (BALB/c) pré-púberes e selecionados pela
morfologia e tamanho. Para à vitrificação foi utilizado o Kit de Vitrificação Ingámed® , sendo os folículos expostos a solução de
equilíbrio VI-I por 20 minutos, transferidos para a solução VI-II por 1 minuto e 20 segundos, envasados em hastes Cryo-Ingá
(Ingámed® ) e imersos em nitrogênio líquido. Para o aquecimento foi utilizado o Kit de Degelo Ingámed® , as hastes foram
mergulhadas diretamente na solução DV-I, previamente aquecida a 37 C, por 2 minutos. Posteriormente, foram transferidos para
a solução DV-II por 3 minutos e para a solução DV-III por 10 minutos. Para avaliação da viabilidade celular, os folículos foram
expostos à coloração de azul de Trypan (4%) por 1 minuto e avaliados sob microscopia (400x). A viabilidade de folículos frescos
foi utilizada como controle. Resultados: Foram observados 89,47% (n=68) folículos viáveis após a vitrificação, visto que não
perderam sua morfologia e mais de 80% das suas células permaneceram sem coloração, incluindo o oócito. Em todos os
folículos, mesmo os do controle, houve perda celular da região externa, podendo ser decorrente de dano mecânico no seu
isolamento e/ou manipulação. Conclusão: A vitrificação de folículos ovarianos pré-antrais isolados apresenta considerável taxa
de sobrevivência, sendo esta técnica uma alternativa para a preservação da fertilidade feminina.
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RELATO DE CASO: SÍNDROME DE REGRESSÃO CAUDAL
P128- (cod.992)

AUTORES
BÁRBARA LUIZA ALVES PINTO, RACHEL FREITAS LOPES NUNES, ANA PAULA MACHADO BOTELHO
ANA CLAUDIA DE ASSIS CAPANEMA BRAGA

INSTITUIÇÃO
HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS

Introdução: Síndrome de Regressão Caudal (SRC) é uma má-formação rara, consiste em um espectro de defeitos estruturais da
região caudal, incluindo o desenvolvimento incompleto do sacro e às vezes das vértebras lombares. Essa síndrome parece
ocorrer com maior incidência em filhos de mães diabéticas insulinodependente (até 200 vezes mais), embora os mecanismos
para essa associação não sejam claros. A apresentação clínica da SRC é altamente variável, dependendo do nível da lesão
medular. Relato de caso: Paciente 32 anos, G4PC2A1. Diagnóstico de diabetes aos 27 anos, uso irregular de insulina. Nessa
gestação, ultrassom realizado na 22ª semana, observou feto com membros inferioresfletidos, presença de deformidade de coluna
lombar e não visualização sacrococcígea, além de outras más-formações. O diagnóstico sugerido de SRC foi confirmado com
RNM fetal. Interrupção gestacional com 37/38 semanas, por macrossomia fetal e descontrole glicêmico. Parto cesariano em
28/08/18. Extraído RN com más-formações grosseiras em membros inferiores, que veio a óbito em 18/09/18, devido a falência de
múltiplos órgãos. Comentários: Os mecanismos associados a SRC ainda não foram completamente esclarecidos. Sugere-se que
sua etiologia seja multifatorial, com um componente genético e outro ambiental. Por isso, mostra-se de fundamental importância o
acompanhamento pré-concepcional e um adequado controle glicêmico em gestantes diabéticas, principalmente aquelas em uso
de insulina. O acompanhamento pré-natal em centro de medicina fetal especializado e adequada orientação familiar durante a
gestação, assim como o suporte após o nascimento, é de suma importância, visto que o prognóstico irá variar de acordo com o
grau de severidade da doença.

LEVANTAMENTO SOBRE O PERFIL DE MULHERES QUE OPTAM PELA
MONOPARENTALIDADE PROGRAMADA
P074- (cod.907)
AUTORES
MÁRCIA PENA, DÉBORA MARCONDES FARINATI, LIA MARA NETTO DORNELLES

INSTITUIÇÃO
PROSER - FERTILIDADE E REPRODUÇÃO ASSISTIDA. FERTILITAT - CENTRO DE MEDICINA REPRODUTIVA
GENESIS - CENTRO DE ASSISTÊNCIA EM REPRODUÇÃO HUMANA

Objetivo: traçar um perfil das pacientes que optam pela monoparentalidade programada, na perspectiva de psicólogas de clínicas
de reprodução assistida. Método: no ano de 2018 foi elaborado um levantamento no Survey Monkey, com 8 questões objetivas
de múltipla escolha. O link das questões foi enviado a 16 psicólogas de centros de reprodução assistida de diversas cidades
brasileiras, que atendem mulheres que optam pela monoparentalidade programada. O levantamento foi respondido por 05
psicólogas. Resultados: a maioria das pacientes tomou a decisão de ter filhos de forma independente já em idade avançada, são
bem-sucedidas financeiramente, desejam ter um relacionamento afetivo e contam com uma rede de apoio. Um número reduzido
dessas pacientes foi encaminhado ao atendimento psicológico, mas não houve interesse em dar continuidade ao mesmo.
Conclusão: os resultados corroboram o perfil encontrado na literatura, em especial nos estudos americanos.
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PROGESTERONA SÉRICA AO FINAL DO ESTÍMULO OVARIANO E TAXA DE
GESTAÇÃO CLÍNICA EM CICLOS COM TRANSFERÊNCIA EMBRIONÁRIA A
FRESCO
P124- (cod.997)
AUTORES
JULIA SCORIZA, VANESSA HEINRICH BARBOSA DE OLIVEIRA, VICTOR LAZAR REGA, ALEXANDRE LIKIER STEINBERG LOBEL
PEDRO AUGUSTO ARAÚJO MONTELEONE

INSTITUIÇÃO
CENTRO DE REPRODUÇÃO HUMANA DO HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

Objetivo: Avaliar a influência da progesterona sérica ao final do estímulo ovariano no resultado do tratamento de reprodução
assistida. Método: Estudo retrospectivo de pacientes submetidas à ICSI/FIV, entre janeiro de 2016 e março de 2018. Incluídas
pacientes até 40 anos, IMC < 30 kg/m2, com dosagens de progesterona, estradiol e LH no final do estímulo e transferência
embrionária no mesmo ciclo. Desfecho avaliado: taxa de gestação clínica. Realizados: teste de Mann-Whitney com avaliação dos
valores de progesterona sérica; regressão logística simples e múltiplas, com as covariáveis: estradiol, progesterona, LH, idade,
número de oócitos maduros, dia e número de embriões transferidos. Resultados: Avaliados 78 ciclos de FIV/ICSI, a idade das
pacientes foi de 28 a 40 anos, progesterona sérica entre 0,3 e 2,1 ng/ml, estradiol 220,40 e 2819,00 pg/mL, LH 0,15 e 9,40 IU/L.
Foram 21 BhCG positivos e 76% gestações clínicas. Não houve diferença estatisticamente significativa na progesterona sérica ao
final do estímulo entre as pacientes grávidas e não grávidas (p> 0,05). Em análise univariada, a transferência de blastocisto, em
comparação com a transferência em D3, aumentou a probabilidade de gestação clínica (OR 3,17 e p = 0,04). Em análise múltipla,
nenhuma covariável manteve a influência sobre o desfecho. Conclusão: As evidências da influência da progesterona sérica ao
final do estímulo, sobre a taxa de gestação clínica com transferência a fresco são insuficientes. Com a casuística apresentada,
não foi possível determinar valor de progesterona sérica capaz influenciar a decisão entre transferência a fresco ou congelamento
de embriões para transferência subsequentes.

CATEGORIZAÇÃO DE UMA COORTE DE RECEPTORAS DE OÓCITOS FRESCOS
EM UMA CLÍNICA NO ESTADO DE SÃO PAULO
P061- (cod.820)
AUTORES
DANYELE F MACHADO, ANA BEATRIZ SANTE, CAROLINA O NASTRI

INSTITUIÇÃO
SEMEAR FERTILIDADE REPRODUÇÃO HUMANA

Objetivo: Caracterizar as receptoras de oócitos, no programa de ovodoação fresco para fertilização in vitro (FIV) em um serviço
particular. Método: Foram elegíveis todas as mulheres que receberam oócitos frescos para fertilização nesta clínica entre
setembro/2017 e agosto/2018. Foram excluídas as pacientes que ainda não tinham realizado o teste de gravidez. Resultado: No
período de 1 ano analisado, foram realizados 1091 ciclos de FIV, sendo que 196 (18%) foram ciclos com recepção de oócitos
frescos. Destas, 51 foram excluídas por estarem pareadas, mas ainda não terem realizado a FIV; 55 por não terem realizado a
primeira transferência ainda e 35 por ainda estarem aguardando o resultado do teste de gravidez. Das 55 receptoras incluídas,
78,1% são brancas, 18,1% são pardas e 3,6% são negras. Apresentavam idade média de 42 anos (31-53); média de oócitos
recebidos de 6 (2-12), a média de embriões formados de 3 (1-6) e a taxa de gravidez de 56,4%. Conclusão: Houve um grande
número de exclusões devido a pacientes que entraram no programa, mas ainda não realizaram o teste de gravidez. Esse fato
reflete o crescimento do número de pacientes atendidas no período, mostrando que se trata de um programa ainda em
maturação. Os ciclos com recepção de oócitos doados representam uma parcela importante dos tratamentos realizados no
período, apresentando taxa de gravidez comparável a de outros serviços semelhantes no mundo. Os dados iniciais são
animadores, sendo que o programa de doação de óvulos frescos pode ser considerado um tratamento eficiente e viável para a
infertilidade.
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SEPTO VAGINAL E ÚTERO DIDELFO: TRATAMENTO PARA INFERTILIDADE
SECUNDÁRIA
P131- (cod.982)
AUTORES
GABRIEL MONTEIRO PINHEIRO, THOMAS GABRIEL MIKLOS, EDVALDO CAVALCANTE

INSTITUIÇÃO
UNIVERSIDADE DE SANTO AMARO. ISCMSP

Objetivo: O objetivo deste estudo é mostrar a complexidade diagnóstica e terapêutica do útero didelfo, responsável por 8% das
malformações Mṻllerianas. O útero didelfo é caracterizado pela duplicação do corpo e do colo do útero. O septo vaginal
longitudinal está presente na maioria dos casos. Esta patologia é descrita na literatura como causa de abortamentos de repetição
e prematuridade, mas não de infertilidade. Método: A.P.H., 28 anos, antecedente de abortamento espontâneo (12 semanas) em
cavidade uterina direita, apresentava exames de imagem - ultrassom transvaginal (UsgTv) e Ressonância Nuclear Magnética de
pelve - que revelaram dúvida diagnóstica entre útero septado, bicorno e didelfo. A histerossalpingografia e a histeroscopia
diagnóstica também não concluíram um diagnóstico definitivo. O UsgTv 3D, associado ao exame ginecológico, sugeriram útero
didelfo. Resultados: A histeroscopia cirúrgica revelou cavidade uterina direita ampla, pólipo endometrial (exérese) e cavidade
esquerda também ampla, porém menor que a direita. Foi realizado a exérese do septo vaginal longitudinal, expondo os colos
uterinos. Na laparoscopia, foram identificados focos de endometriose peritoneal (exérese) e cromotubagem positiva
bilateralmente. O útero apresentava um discreto abaulamento fúndico sem discriminar os dois corpos uterinos distintos.
Conclusões: Nesta patologia, em sua complexidade anatômica, mesmo utilizando diversos recursos sofisticados de imagem,
apenas o UsgTv 3D, associado ao exame ginecológico, puderam fazer o diagnóstico. O tratamento cirúrgico deve ser a
histeroscopia associada à laparoscopia para identificar e tratar endometriose, bem como avaliar o prognóstico reprodutivo
anatômico da paciente.

TESTE GENÉTICO PRÉ-IMPLANTACIONAL NA PRÁTICA: INDICAÇÕES E
RESULTADOS DAS ANÁLISES EMBRIONÁRIAS
P132- (cod.1011)
AUTORES
JÉSSICA CUNHA BUCCINI, ANGELICA DANIELLE SANTOS COMIRAN, LARISSA MATSUMOTO, VANESSA HEINRICH BARBOSA DE OLIVEIRA
LUCAS YUGO SHIGUEHARA YAMAKAMI

INSTITUIÇÃO
VIDABEMVINDA

Objetivo: O objetivo deste estudo é mostrar a complexidade diagnóstica e terapêutica do útero didelfo, responsável por 8% das
malformações Mṻllerianas. O útero didelfo é caracterizado pela duplicação do corpo e do colo do útero. O septo vaginal
longitudinal está presente na maioria dos casos. Esta patologia é descrita na literatura como causa de abortamentos de repetição
e prematuridade, mas não de infertilidade. Método: A.P.H., 28 anos, antecedente de abortamento espontâneo (12 semanas) em
cavidade uterina direita, apresentava exames de imagem - ultrassom transvaginal (UsgTv) e Ressonância Nuclear Magnética de
pelve - que revelaram dúvida diagnóstica entre útero septado, bicorno e didelfo. A histerossalpingografia e a histeroscopia
diagnóstica também não concluíram um diagnóstico definitivo. O UsgTv 3D, associado ao exame ginecológico, sugeriram útero
didelfo. Resultados: A histeroscopia cirúrgica revelou cavidade uterina direita ampla, pólipo endometrial (exérese) e cavidade
esquerda também ampla, porém menor que a direita. Foi realizado a exérese do septo vaginal longitudinal, expondo os colos
uterinos. Na laparoscopia, foram identificados focos de endometriose peritoneal (exérese) e cromotubagem positiva
bilateralmente. O útero apresentava um discreto abaulamento fúndico sem discriminar os dois corpos uterinos distintos.
Conclusões: Nesta patologia, em sua complexidade anatômica, mesmo utilizando diversos recursos sofisticados de imagem,
apenas o UsgTv 3D, associado ao exame ginecológico, puderam fazer o diagnóstico. O tratamento cirúrgico deve ser a
histeroscopia associada à laparoscopia para identificar e tratar endometriose, bem como avaliar o prognóstico reprodutivo
anatômico da paciente.
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AVALIAÇÃO DO GRAU DE DOR NA HISTEROSCOPIA AMBULATORIAL EM
PACIENTES INSTRUÍDAS PREVIAMENTE POR MULTIMÍDIA
P002- (cod.785)
AUTORES
WALTER ANTÔNIO PRATA PACE, ANA LUIZA LOIOLA PACE, ANDRÉA ALVES MORATO, JOÃO OSCAR DE ALMEIDA FALCÃO JUNIOR
FRANCISCO DE ASSIS NUNES PEREIRA

INSTITUIÇÃO
FACULDADE CIÊNCIAS MÉDICAS DE MINAS GERAIS. PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS
HOSPITAL UNIVERSITÁRIO CIÊNCIAS MÉDICAS DE MINAS GERAIS

Objetivos: Avaliar o impacto da orientação prévia sobre o exame de histeroscopia utilizando recursos multimídia (filme), em
comparação com orientações verbais, na intensidade da dor percebida pela paciente durante a realização de histeroscopia
ambulatorial sem anestesia. Método: Ensaio clínico randomizado (2018), que inclui mulheres encaminhadas para a realização de
histeroscopia ambulatorial, que aceitassem voluntariamente participar do estudo. Critérios de exclusão: second look, informação
prévia via multimídia acerca do procedimento ou não conclusão do exame. As paciente do grupo experimental assistiram um
vídeo explicativo (4’30’’ de duração) imediatamente antes da realização do exame. Já o grupo controle recebeu apenas
orientações verbais de rotina. Mensurou-se o grau de dor percebido por todas as pacientes logo após o exame, por meio de uma
Escala Visual Analógica. A escala vai de 0 a 10, sendo que números 0, 1, 2 ou 3 correspondem a dor leve; 4, 5 ou 6 a dor
moderada e 7, 8, 9 ou 10 a dor acentuada, para fins estatísticos. Resultados: Grupo experimental: 23,1% das pacientes informou
dor leve, 25,6% dor moderada e 51,3% dor acentuada. Grupo controle: 27,5% das pacientes informou dor leve, 30% dor
moderada e 42,5% dor acentuada. As diferenças estatísticas entre os grupos não foram significativas (p>0,05). Questiona-se a
possibilidade da visualização do filme ter aumentado a ansiedade das pacientes e a adequação da metodologia explicativa deste
e o momento da visualização. Conclusões: O estudo não conseguiu demonstrar modificação da dor percebida pelas pacientes
com a utilização do filme, assim, mais trabalhos se fazem necessários.

AVALIAÇÃO DO PAPEL DO PROCESSAMENTO SEMINAL PELO MÉTODO DE
SWIM-UP NA SELEÇÃO DE ESPERMATOZOIDES COM ALTO POTENCIAL DE
FERTILIZAÇÃO E REDUÇÃO DA CARGA BACTERIANA P013- (cod.745)
AUTORES
HELOISA FAQUINETI, ROSA A. C. MONTEIRO, BRUNA O. ZILLIG, JORGE HALLAK, JULIANA R. PARIZ

INSTITUIÇÃO
ANDROSCIENCE - LABORATÓRIO DE ALTA COMPLEXIDADE DE ANDROLOGIA E DE PESQUISA CLÍNICA.
DEPARTAMENTO DE UROLOGIA DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO.
INSTITUTO DE ESTUDOS AVANÇADOS DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

Objetivo: Avaliar o papel do processamento seminal pelo método Swim-Up (SW) na seleção de espermatozoides funcionais e
redução da carga bacteriana em amostras de sêmen. Materiais e Métodos: Estudo prospectivo que incluiu 13 amostras seminais
com volume ≥1,3ml entre fevereiro e julho de 2018. Foram excluídas amostras com concentração espermática , 10milhões/ml. Foi
realizada análise seminal das amostras à fresco, seguida pela avaliação da atividade mitocondrial (3´3-diaminobenzidina),
integridade do DNA (método SCSA®), dosagem de radicais livres (quimioluminescência), teste de anticorpos antiespermatozoides
(Marscreen®) e análise microbiológica (Gonolab® para cultivo de bactérias anaeróbias e R1® para cultivo de Mycoplasma spp.).
As amostras foram incubadas com Human Tubal Fluid® (HTF) em ambiente anaeróbico. Após 1 hora, o sobrenadante foi
centrifugado e o pellet ressuspendido com HTF para a realização dos testes e análise microbiológica. Foi utilizado o teste T de
Student para comparação das médias. Resultados: Após o SW, foi observado aumento significativo da motilidade progressiva
(61,6%±9,5vs.38,7%±14,9), motilidade total (73,9%±11.6vs.61,3%±13.4), redução de anticorpos antiespermatozoides
(3,9%±4,3vs.10,8%±10,0) e espermatozoides sem atividade mitocondrial (18,0%±11.6vs.38,6%±30.3). Seis amostras
apresentaram crescimento bacteriano, sendo 50% Enterococcus spp e 50% Staphylococcus aureus. O SW foi eficaz na redução
da carga bacteriana, uma vez que as amostras cultivadas no Gonolab® apresentaram 100% de eficiência e no R1® 90,90%.
Conclusão: O SW mostrou ser eficaz na seleção de espermatozoides com motilidade progressiva, redução de anticorpos
antiespermatozoides e alta atividade mitocondrial. Ademais, foi eficaz na redução de bactérias das amostras, indicando ser bo a
ferramenta laboratorial a ser utilizada nas amostras seminais encaminhadas à Reprodução Assistida.
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ALTERAÇÕES EMOCIONAIS EM PACIENTES DE REPRODUÇÃO ASSISTIDA:
PERCEPÇÃO DOS MÉDICOS P050- (cod.913)
AUTORES
LIA MARA NETTO DORNELLES, VANYA SANSIVIERI DOSSI

INSTITUIÇÃO
CLÍNICA PROSER - REPRODUÇÃO HUMANA E FERTILIDADE. UNIVERSIDADE DE CAXIAS DO SUL
INSTITUTO PAULISTA DE REPRODUÇÃO HUMANA

Objetivo: verificar a percepção dos médicos sobre os aspectos emocionais dos pacientes que buscam tratamento nas clínicas de
reprodução assistida. Material e métodos: levantamento realizado por meio do Survey Monkey, com 9 questões objetivas de
múltipla escolha. O link das questões foi enviado à 25 médicos que trabalham com reprodução assistida, tendo sido respondido
por todos. Resultados: percepção acerca dos pacientes: ansiedade e depressão (5), animados e confiantes (4), tristes, mas
resignados (3), somente ansiosos (2). Ansiedade mais elevada nas mulheres (22). Fase diagnóstica: pacientes necessitam
esclarecer dúvidas (10), demonstram ansiedade, depressão (11), tristeza, insegurança (4). Quando a causa da infertilidade é
masculina, a intensidade do envolvimento é a mesma no casal (13); quando feminina, maior na mulher (17); ou apresenta a
mesma intensidade (8). Há diferenças nas etapas do tratamento (24); grande parte (14) é franco; alguns realistas (5), otimistas
(4). Outro não demonstra emoções (1) ou se relaciona da mesma forma que anteriormente (1). Alguns os deixam à vontade para
falar de seus medos (13); se atém à saúde física e às possibilidades concretas (9) ou os encaminham para a psicologia (3).
Etapas mais difíceis: primeiro insucesso (12); primeiro resultado de ausência de gravidez (7); menos difíceis: diagnóstico (2);
segundo resultado negativo (2); recepção de gametas (2). Conclusão: Diferentes sintomas e sentimentos ao longo do tratamento
são percebidos pelos médicos. Entende-se relevante a discussão desses casos com a psicóloga da clínica, para que possam lidar
com essa demanda e encaminhar os pacientes para uma escuta especializada.

AVALIAÇÃO DA ANSIEDADE DA PACIENTE E DA EXPERIÊNCIA DO MÉDICO
EM RELAÇÃO À PERCEPÇÃO DA DOR EM MULHERES SUBMETIDAS À
HISTEROSCOPIA AMBULATORIAL (HSCA) EM PROPEDÊUTICA DE
INFERTILIDADE P053- (cod.905)
AUTORES
ANDRÉA PEGORARO, WALDEMAR ALMEIDA PEREIRA DE CARVALHO, MARCELO ETTRURI SANTOS, RENATO DE OLIVEIRA
CAIO PARENTE BARBOSA

INSTITUIÇÃO
INSTITUTO IDEIA FÉRTI DE SAUDE REPRODUTIVA

Objetivo: avaliar a ansiedade da paciente e a experiência do médico em relação à percepção da dor em pacientes submetidas à
histeroscopia ambulatorial (HSCA). Método: estudo prospectivo com 489 mulheres entre fevereiro de 2013 e setembro de 2014.
A ansiedade foi avaliada pela aplicação do inventário IDATE-E (State-Trait Anxiety Inventory,State) na sala de espera e o escore
de dor pela Escala Visual Analógica (EVA) ao término do exame, realizados pelo mesmo enfermeiro. Considerou-se médico em
treinamento àqueles com menos de 80 HSCA. Foram incluídas mulheres iniciando a investigação da infertilidade e excluídas com
analfabetismo e deficiência visual que impossibilitava a aplicação da EVA. O programa estatístico utilizado foi o Stata 11.
Resultado: A percepção de dor em mulheres foi relatada como leve, moderada e intensa em, respectivamente, 216 (44,17%),
220 (44,99%) e 53 (10,84%). O relato de dor intensa foi maior quando a HSCA foi realizada por médicos em treinamento em
comparação ao médico experiente, considerando os escores de ansiedade baixo e médio (p=0,031 e p=0,032, respectivamente).
Em relação à avaliação isolada da percepção de dor intensa durante o procedimento de HSCA realizado por médicos em
treinamento apresentou significância estatística (p = 0,008), diferentemente da percepção de dor leve e moderada em relação ao
médico experiente. O estado de ansiedade nas pacientes com escore baixo ocorreu em 41,72% (204 pacientes) e escore médio
em 58,28% (285 pacientes). Conclusão: A experiência do médico na HSCA influencia na percepção de dor das mulheres
estudadas independentemente do grau de ansiedade.
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O USO DE ESMALTE PODE INFLUENCIAR NO DESENVOLVIMENTO
EMBRIONÁRIO? P079- (cod.858)
AUTORES
DANILO MODAFARIS DE ARAÚJO, ANA FLÁVIA ANTUNES, RAFAEL ALONSO SALVADOR, DAVID TIL, VERA LUCIA LANGARO AMARAL

INSTITUIÇÃO
UNIVERSIDADE DO VALE DO ITAJAÍ

Objetivo: Investigar o efeito da exposição de embriões murinos ao esmalte no desenvolvimento in vitro. Métodos: Foram
utilizados 200 embriões murinos provenientes de fêmeas F1 (Balb/c x C57Bl6). Após a eutanásia, as tubas uterinas foram
coletadas e lavadas com meio GV-Hepes (Ingámed®) para a recuperação dos embriões em estágio de 2 células. Estes foram
cultivados em gotas de 20μL de meio GV-Blast (Ingámed®) suplementadas com 10% de soro SI (Ingámed®) e divididos em 4
grupos: Controle 1 (C1): cultivados sem exposição ao esmalte e mantido dentro da incubadora durante todo o experimento
(n=55); Controle 2 (C2): cultivados sem exposição ao esmalte e diariamente manipulados fora da incubadora (n=39); Teste 1 (T1):
cultivados em placas com tampas pinceladas com esmalte (200µL) 24 horas antes da exposição (n=56); Teste 2 (T2): cultivados
em placas sem esmalte, diariamente manipulados fora da incubadora por um embriologista com esmalte nas unhas, após uma
hora de secagem (n=50). Os grupos C2 e T2 permaneceram fora da incubadora por 10 minutos sob fluxo laminar em placa
aquecida (37ºC). Resultados: Os grupos C1, C2 e T2 apresentaram taxas de blastocisto de 98%, 100% e 100%,
respectivamente. O grupo T1 apresentou taxa de blastocisto de 59% sendo estatisticamente inferior (p<0,001) aos demais grupos,
segundo teste do Chi-quadrado. Conclusão: O uso de esmalte nas unhas não demonstrou ser prejudicial ao desenvolvimento
embrionário, enquanto o uso de esmalte diretamente aplicado sobre as placas de cultivo mostrou efeito negativo na formação de
blastocistos.

ANÁLISE DOS CICLOS DE INSEMINAÇÕES INTRAUTERINAS REALIZADAS NO
LABORATÓRIO DE REPRODUÇÃO HUMANA DE HOSPITAL PÚBLICO
P095- (cod.998)

AUTORES
CAROLINA ANDRADE GUEDES DOS SANTOS, INES KATERINA DAMASCENO CAVALLO CRUZEIRO, FRANCISCO DE ASSIS NUNES PEREIRA
LUIZ CARLOS THIMOTEO DOMINGUES DO CARMO, SIMONE FRANÇA NERY

INSTITUIÇÃO
HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS

Objetivos Descrever as características dos casais submetidos aos ciclos de inseminação intrauterina (IIU) no serviço e avaliar a
influência dessas características nas taxas de gravidez. Método Foi realizada uma coorte histórica, com análise descritiva do
nosso banco de dados. Foram incluídos casais submetidos a ciclos de IIU no serviço, de janeiro de 2014 a dezembro de 2017.
Foram excluídos casos com dados incompletos. Para análise, foi utilizado o teste qui-quadrado. Resultados No período, foram
realizados 655 ciclos de IIU no serviço. Foram 399 casais, com média de 1,6 ciclos/casal. A média de ciclos realizados por ano foi
de 164, sendo 15 ciclos/mês. Para análise, foram excluídos 235 ciclos, resultando em 420 ciclos analisados. A idade média da
mulher foi 35 anos, enquanto a do parceiro foi 37,6. O tempo médio de infertilidade da nossa amostra foi 5,2 anos. As causas de
infertilidade foram ISCA (48,9%), fator masculino (17,02%), endometriose (12,94%), fator ovariano (9,11%), fator tubo-peritoneal
(4,55%), e outros (7,47%). O tempo de abstinência médio foi 3,2 dias. A taxa de gravidez foi 5,14% quando parceiro tinha até 2
dias de abstinência, 9,71% quando a abstinência foi de 3 a 5 dias e não houve gravidez quando este tempo foi maior que 5 dias.
A taxa de gravidez global, por ciclo de IIU, foi 8,09%. Abaixo de 30 anos, a taxa de gravidez foi 10,2%, de 31 a 35 anos foi 5,6% e
acima de 35 anos foi 9,94%. Cada casal realizou, em média, 2 ciclos de IIU, sendo a taxa de gravidez/ciclo de 8,0% no 1º e 2º
ciclos, e de 12% no 3º ciclo. Idade, IMC, tempo de infertilidade e causa da infertilidade não apresentaram impacto
estatisticamente significativo nas taxas de gravidez. Conclusão A IIU é um tratamento de baixa complexidade ainda muito usado
em serviços públicos, principalmente devido ao baixo custo. Não foram evidenciadas diferenças estatisticamente significativas
para os parâmetros analisados em relação às taxas de gravidez.
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AVALIAÇÃO DO IMPACTO DA CIRURGIA PARA ENDOMETRIOSE VESICAL NA
FERTILIDADE EM MULHERES COM ENDOMETRIOSE INTESTINAL
P139- (cod.920)

AUTORES
LECI VEIGA CAETANO AMORIM, MÁRCIA MENDONÇA CARNEIRO, MARIO SOTO JUNIOR, LUCIANA MARIA PYRAMO COSTA, IVETE DE AVILA,
LUIZ GONZAGA RODRIGUES MACHADO

INSTITUIÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS. HOSPITAL BIOCOR

Objetivo: Estudar o impacto da endometriose vesical na fertilidade de mulheres com endometriose intestinal submetidas a
tratamento cirúrgico. Método: Estudo coorte retrospectivo realizado no hospital BIOCOR com pacientes submetidas a
videolaparoscopia devido endometriose no período de maio de 2007 a maio de 2016. Foram realizadas 212 cirurgias, sendo 106
por endometriose profunda (EP) com acometimento intestinal e destas, 60 pacientes tentaram engravidar após a cirurgia. Destas
60 pacientes, 13 (21,7%) eram portadoras de endometriose vesical associada à EP. O desfecho final analisado foi a taxa de
gravidez associada a presença de endometriose intestinal. Resultados: Das 13 pacientes selecionadas, 8 engravidaram (61,5%).
Cinco pacientes 62,5% engravidaram espontaneamente e 37,5% através de Fertilização in Vitro (FIV). Das 13 pacientes, 4 foram
submetidas à FIV e 1 engravidou, sendo de 25% a taxa de sucesso do método. A idade média e o Índice de massa corpórea
(IMC) das pacientes que engravidaram foi de 31,7 anos e 21,4 kg/m² no grupo da FIV e 32,8 anos e 22 kg/m² 22 no grupo
espontâneo. O tempo decorrido entre a cirurgia e a gravidez foi de 15,7 meses no grupo da FIV e 4,4 meses no grupo
espontâneo. Conclusão: No grupo analisado, a porcentagem de pacientes portadoras de endometriose vesical foi mais alto
(21,7%) que o encontrado na literatura. O desfecho de fertilidade observado no presente estudo é favorável e encorajador. Após o
tratamento laparoscópico da endometriose de bexiga, mais da metade das pacientes (61,5%) engravidaram, sendo
espontaneamente 62,5% e 37,5% concebidos após FIV.
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