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Resumo 

 

A infertilidade é uma patologia complexa que pode apresentar causa conhecida ou ser 

idiopática. Já existem diversas técnicas que visam o seu tratamento, porém podem de alguma 

forma induzir algumas consequências no embrião. Na verdade, diversos fatores podem levar a 

alterações no sucesso dos ciclos de procriação medicamente assistida (PMA), e há uma grande 

necessidade de os entender, de forma a conseguir ultrapassá-los e alcançar o melhor proveito 

das técnicas disponíveis.  

O endométrio fino é uma das características da mulher que pode causar um impedimento 

para o sucesso dos ciclos de PMA. Também, a epigenética tem suscitado um grande interesse 

nos últimos anos, dado todas as suas implicações, quer no sucesso das técnicas, quer 

diretamente no desenvolvimento do embrião, quer nos potenciais efeitos transgeracionais. 

O presente estudo tem como principal objetivo perceber de que forma o endométrio fino 

está relacionado com os outcomes de ciclos de PMA e, através de pesquisa bibliográfica, 

elucidar sobre a relação das alterações epigenéticas e a infertilidade, e o desenvolvimento 

embrionário, tentando propor uma relação entre a epigenética e o endométrio fino. 

Pretendeu-se efetuar uma análise retrospetiva para investigar associações das alterações 

da espessura endometrial com variações nas taxas de gravidez e aborto, averiguando 1543 

mulheres, que recorreram a ciclos de PMA entre 2015 e 2017. Dentro destas, 680 foram 

selecionadas e segmentadas pela presença de endométrio fino (≤7mm) ou endométrio normal 

(>7mm). Foi calculado um odds ratio como medida de associação entre a espessura endometrial 

e o sucesso das técnicas. Verificou-se que o endométrio fino é um fator de risco para o 

insucesso. Além das associações com o sucesso em geral, é importante entender concretamente 

a forma como a condição influencia os resultados e qual a fase em que é mais crítica. 

Foi clara a importância da epigenética no desenvolvimento embrionário e no sucesso 

das técnicas. Foi ainda estabelecida uma primeira abordagem da relação que as alterações 

epigenéticas podem ter no crescimento do endométrio e consequentemente na sua espessura. 

Assim, o presente estudo confirma o interesse do endométrio fino e realça a importância 

de novos estudos para compreender detalhadamente a origem desta condição, e a epigenética 

como uma causa para o seu desenvolvimento. Neste sentido, será vantajoso integrar este 

conhecimento de forma a contribuir para elucidar a causa do problema, aumentando a eficácia 

do tratamento clínico e o sucesso das técnicas de reprodução assistida. 
 

Palavras-chave: Infertilidade, Técnicas de Reprodução Assistida, Endométrio, Epigenética. 
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Abstract 

 

Infertility is a complex pathology that can exhibit a known cause or be idiopathic. There 

are multiple techniques that aim its treatment, although they may induce consequences in the 

embryo. In fact, many factors may prompt variations in the success of the medically assisted 

procreation, and there is a big need to understand them, to overcome and achieve the most of 

the available techniques. 

Thin endometrium is one of woman characteristics that can cause an impediment on the 

success of the PMA cycles. Also, epigenetics has attracted a big interest over the years, given 

all its implications, whether in the success of the techniques, directly on the development of the 

embryo, or with the potential transgenerational effects. 

The present study has as main objective understand how the thin endometrium is related 

to the outcomes of PMA cycles and, through bibliographic research, elucidate about the relation 

of the epigenetic alterations and infertility, and embryo development, trying to propose a 

correlation between epigenetics and thin endometrium. 

It was intended to do a retrospective analysis to investigate associations between 

endometrial thickness and variations in pregnancy and abortion rate, 1543 women were 

included, which resorted to PMA cycles between 2015 and 2017. Among them, 680 were 

selected and segmented by the presence of a thin endometrium (≤7mm) ou normal endometrium 

(>7mm). An odds ratio was calculated as an association measure between endometrial thickness 

and the techniques success. It has been found that thin endometrium is a risk factor for 

pregnancy success. Besides to understand the associations with the success in general, it is 

important to comprehend concretely the way thin endometrium influences the results and in 

which phase is more critical. 

The importance of the epigenetics in the embryo development and in the techniques 

success was clear. It was yet established a first approach of the relation that the epigenetic 

alterations could have in the development of the endometrium thickness. 

Thus, the present study confirms the importance of thin endometrium and highlights the 

need of new studies to realise in detail the origin of this condition, and epigenetics as a cause 

to its development. This way, it would be useful to integrate this knowledge in order to 

contribute to elucidate the cause of the problem, arising the efficiency of the clinical treatment 

and the success of assisted reproduction techniques. 

Keywords: Infertility, Assisted Reproduction Techniques, Endometrium, Epigenetic. 
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Capítulo I - Introdução  

 

1. Infertilidade 

Durante a vida reprodutiva podem tornar-se evidentes patologias com graves 

consequências para a vida futura, tanto pessoal, como para o casal. A esterilidade, incapacidade 

de reprodução irreversível, é uma dessas condições e impossibilita de forma definitiva a 

procriação do casal. Por outro lado, a infertilidade é definida pela incapacidade de conceção 

depois de doze meses de relações sexuais regulares e sem uso de contraceção. Esta patologia, 

contrariamente à primeira, em alguns casos pode ser superada e permitir a reprodução do casal 

(Best et al., 2017; Cunningham, 2017; Pfeifer et al., 2017; Wiweko et al., 2017). 

A infertilidade tem sofrido um aumento de incidência a nível mundial, sendo 

preocupante devido ao grande impacto na saúde pública, com implicações individuais, sociais, 

económicas e psicológicas na população (Luke, 2017; Sirard, 2017; Wiweko et al., 2017). Neste 

sentido, a relevância das técnicas que visam combater este problema tem aumentado, bem como 

o valor do trabalho dos especialistas responsáveis pela investigação de novas tecnologias e pela 

otimização dos protocolos já existentes (Sirard, 2017).  

Uma vez que a fertilidade varia muito entre as populações e existem diversos fatores 

que poderão contribuir para a sua alteração, é fundamental perceber a origem do problema. 

Assim, após os doze meses, deve ser iniciado um processo de avaliação de potenciais causas e 

fatores envolvidos. No entanto, uma avaliação ou tratamento precoce podem ser justificados, 

se a história clínica ou a idade dos elementos do casal assim o indicarem (Cunningham, 2017; 

Pfeifer et al., 2017). 

 

1.1. Estudo do casal infértil 

Numa fase inicial é necessário determinar a(s) causa(s) da infertilidade, sendo que para 

isso, os dois membros do casal devem ser estudados em simultâneo. Na verdade, o diagnóstico 

de uma eventual causa da infertilidade num dos membros do casal não deve excluir o estudo 

pormenorizado do outro (Cunningham, 2017; Carneiro, 2013).  

Desta forma, é elaborada uma avaliação clínica geral do casal que inicia com a história 

reprodutiva e familiar. É necessário informar sobre os hábitos e estilo de vida, desde álcool, 

tabaco, medicamentos, suplementos vitamínicos, uso de drogas, exercício, dieta e hobbies. 

Ainda, pode ser necessário um exame físico geral aos dois parceiros (Cunningham, 2017; 
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Carneiro, 2013). Posteriormente são requisitados exames complementares de diagnóstico, 

como por exemplo o espermograma (Carneiro, 2013; Kamel, 2010). 

Assim, com toda a informação recolhida, é possível determinar um tratamento eficiente 

e específico para o problema dos pacientes. Dado todo o esforço e desgaste emocional 

inevitável para ultrapassar e acompanhar este procedimento, em caso de necessidade ou 

particular vulnerabilidade, o casal deve ter disponível apoio psicológico (Cunningham, 2017; 

Carneiro, 2013). 

 

1.1.1. Análise da amostra seminal  

A análise do sémen, ou espermograma, avalia os parâmetros conhecidos referentes à 

qualidade do esperma, dependendo das ferramentas disponíveis, desde a quantidade total de 

espermatozoides na amostra, ou a sua motilidade e morfologia, procurando elucidar sobre o 

problema, em caso de infertilidade (Cunningham, 2017; Palermo et al., 2017). 

Baseado na análise do sémen, com base nos critérios avaliados, o paciente pode 

apresentar diferentes diagnósticos (tabela 1) (Punab et al., 2017; World Health Organization, 

2010).  

 

Tabela 1 Nomenclatura relacionada com a avaliação espermática (Adaptado de World Health 

Organization, 2010) 

Aspermia 

Ausência de ejaculação com emissão de 

esperma (ejaculação retrógada), ou ausência 

de ejaculação (anejaculação) 

Astenozoospermia 
Percentagem de espermatozoides 

progressivos abaixo do limite de referência  

Astenoteratozoospermia 

Percentagem de espermatozoides 

progressivos e morfologicamente normais 

abaixo do limite de referência  

Azoospermia 
Ausência total de espermatozoides no 

ejaculado 

Criptozoospermia 

Ausência de espermatozoides em 

preparações frescas, mas observáveis após 

concentração da amostra 

Hematospermia Presença de eritrócitos no ejaculado 

Leucoespermia 
Presença de leucócitos no ejaculado acima 

do valor de referência 

Necrozoospermia 
Alta percentagem de espermatozoides 

imóveis e baixa de vivos no ejaculado 

Oligoastenozoopermia 

Número total de espermatozoides (ou 

concentração) e percentagem de 

progressivos abaixo dos valores de 

referência  
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Normozoospermia 

Número total de espermatozoides (ou 

concentração) e percentagem de 

progressivos e morfologicamente normal 

igual ou acima do limite de referência 

inferior  

Oligoastenoteratozoospermia 

Número total de espermatozoides (ou 

concentração) e percentagem de 

progressivos e morfologicamente normais 

abaixo do limite de referência  

Oligoteratozoospermia 

Número total de espermatozoides (ou 

concentração) e percentagem de 

espermatozoides morfologicamente normais 

abaixo do limite de referência  

Oligozoospermia 
Número total de espermatozoides (ou 

concentração) abaixo do limite de referência  

Teratozospermia 

Percentagem de espermatozoides 

morfologicamente normais abaixo do limite 

de referência  

Hipospermia Volume do ejaculado inferior a 1,5 ml 

Hiperespermia Volume do ejaculado superior a 5 ml 

 

Tabela 2 Limites de referência para interpretação de alguns parâmetros na avaliação espermática (valor 

e intervalo de confiança a 95%) (Adaptado de World Health Organization, 2010)  

 

Particularmente, a azoospermia afeta 1% dos homens e pode ser distinguida em 

secretora ou obstrutiva, sendo que cada uma apresenta diferenças a nível de etiologia e 

tratamento. A primeira é uma deficiência testicular da produção de espermatozoides, muitas 

vezes sem causa conhecida, enquanto a azoospermia obstrutiva é acompanhada de uma 

produção eventualmente normal de espermatozoides mas resulta de um bloqueio no epidídimo, 

canais deferentes ou ductos ejaculatórios (Cito et al., 2018). 

 

1.1.2. Infertilidade feminina 

No caso da infertilidade feminina existem muitas outras condicionantes que podem levar 

a esta doença. Por razões médicas que causam dano ou alteração, anatómica ou hormonal, por 

condições genéticas, ambientais ou por alterações inerentes ao próprio organismo, ou por 

defeito ao nascimento existem diferentes fatores, a nível de diferentes órgãos ou condições que 

Parâmetro Limite de Referência 

Mobilidade progressiva (%) 32 (31– 34) 

Morfologia normal (%) 4 (3 – 4) 

Número total de espermatozoides 39 (33 – 46) 

Concentração espermática 15 (12 – 16) 

Volume do sêmen 1,5 (1,4 - 1,7) 



Capítulo I - Introdução 

 

4 

 

podem contribuir para a infertilidade feminina. Estes podem estar associados com fatores 

tubares, ovulatórios, uterinos, cervicais ou endometriose (Eniola et al., 2012).  

Uma das características inerente a qualquer mulher na sua vida reprodutiva, é que, com o 

aumento da idade, a sua capacidade reprodutora tende a diminuir. Existe uma associação bem 

definida entre a idade e o declínio da fertilidade feminina, bem como a idade e a redução das 

taxas de sucesso da gravidez em conceções naturais ou com recurso a ciclos de PMA. Está 

descrito que a partir dos 35 anos de idade, há uma redução na fertilidade feminina devido a uma 

diminuição na função ovárica da mulher (Amoako et al., 2017). 

 

2. Procriação Medicamente Assistida (PMA)  

Como referido no ponto anterior, para superar os problemas previamente discutidos 

foram desenvolvidos diferentes procedimentos de procriação medicamente assistida. Estes 

consistem em tratamentos que têm como objetivo conseguir alcançar gravidez, bem como 

fornecer um tratamento que se espera eficaz para os casais inférteis. Ainda, a PMA pode ser 

útil a casais que, sendo férteis, necessitam de recorrer a técnicas de reprodução assistida (TRA) 

para procurar assegurar descendência saudável, ou não transmissão de doenças víricas a 

parceiros não afetados (Luke, 2017; Carneiro, 2013).  

Na verdade, a reprodução assistida tem aberto novas resoluções para o grande problema 

da infertilidade.  

 

2.1. Indução da Ovulação (IO) 

A indução da ovulação é um tratamento simples que visa a estimulação ovárica, sendo 

uma das primeiras hipóteses a ser tentada. Este consiste essencialmente na administração de 

medicamentos que têm como objetivo a produção e maturação de um folículo para atingir a 

ovulação. Maioritariamente, a IO é utilizada em casos de anovulação – incapacidade de libertar 

oócito num ciclo menstrual - podendo ser empregue noutros casos de infertilidade, por exemplo 

de causa desconhecida (Lindheim et al., 2018). 

 

2.2.  Inseminação Intra-Uterina (IIU) 

A IIU é usualmente utilizada como primeira linha de tratamento, essencialmente por ser 

simples, não invasiva e envolver um gasto monetário baixo, comparativamente a outras 

técnicas. Esta técnica, usualmente, é selecionada caso estejamos perante uma subfertilidade ou 

uma infertilidade inexplicada, endometriose ou infertilidade por fator masculino ligeiro e ainda 
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em alguns casos de infertilidade por fator feminino que não envolvam as trompas de Falópio. 

A IIU permite a deposição de espermatozoides processados diretamente na cavidade uterina da 

mulher, e apesar de estar dependente de outros fatores, com uma estimulação ovárica 

controlada, caso necessário, e com o mínimo de espermatozoides moveis recomendado, é 

expectável que a taxa de gravidez possa aumentar significativamente (Mukhtar et al., 2017; 

Sinha et al., 2017; Peeraer et al., 2015).  

 

2.3.  Técnicas de Reprodução Assistida 

As técnicas de reprodução assistida referem-se aos procedimentos que envolvam a 

manipulação de oócitos ou embriões (Sunderam et al., 2017). O desenvolvimento destas tem 

permitido obter resultados positivos devido à possível seleção de gâmetas mais adequados e de 

melhor qualidade para cada procedimento específico. Por conseguinte, e para um tratamento 

cada vez mais rigoroso e eficaz, é necessária uma constante otimização das TRA (Štiavnická et 

al., 2017; Carneiro, 2013; Allen et al., 2006). 

Geralmente, um ciclo de tratamento consiste no conjunto de etapas desde a estimulação 

ovárica até a transferência do embrião para o útero da mulher. Este ciclo prolonga-se 

aproximadamente por duas semanas, e a técnica em si é escolhida dependendo da anamnese do 

casal, sendo que, se necessário, este ciclo pode ser cancelado por razões médicas ou por opção 

dos pacientes. No caso de após a transferência embrionária, a senhora apresentar um βhCG 

positivo, é diagnosticada uma gravidez (química) (Wu et al., 2018; Sunderam et al., 2017). No 

entanto, uma vez que pode não haver uma correta implantação ou manutenção do 

desenvolvimento do embrião, esta pode não evoluir, atribuindo-lhe esta designação – gravidez 

química. É necessário posteriormente, haver uma confirmação ecográfica, e só quando é 

visualizado um ou mais sacos gestacionais, é confirmada uma gravidez clínica. Mais que isto, 

o objetivo do tratamento é, após estas fases, um nascido vivo e saudável (Zegers-Hochschild et 

al., 2009). 

 

2.3.1. Fertilização In Vitro (FIV) 

A FIV consiste na interação espontânea entre uma porção adequada de espermatozoides 

e um dado número de oócitos, em co-cultura, que tem como finalidade uma fecundação normal, 

com posterior desenvolvimento in vitro e transferência embrionária para a mulher. Dentro das 

técnicas de reprodução assistida, esta é a menos invasiva e por isso, em condições que o 

permitam, a primeira tentativa para dar resposta ao casal (Jiang et al., 2017; Luke, 2017; 
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Pandian et al., 2015). Particularmente, esta técnica está indicada maioritariamente para 

problemas de origem feminina, tais como: disfunção ovulatória moderada a severa, obstrução 

tubar, endometriose e falhas de gravidez após ciclos de IIU mas também para fatores 

masculinos ligeiros (Carneiro, 2013).  

Esta técnica pode usar o material biológico de ambos os membros do casal, ou em caso 

de ausência de um deles, poderá recorrer a gâmetas de dadores. Assim, é possível fecundar 

oócitos doados, por espermatozoides fornecidos pelo elemento masculino, sendo a mulher a 

recetora do embrião. Também, em caso de impossibilidade de recorrer a espermatozoides do 

casal, é viável obtê-los através de dadores deste gâmeta (Bodri et al., 2018; Allen et al., 2006). 

Ao longo dos últimos anos começou a ser aceite que os casais de mulheres 

homossexuais, e mulheres solteiras recorressem a estes tratamentos (com gâmetas masculinos 

de dador, e se necessário, também femininos). Uma técnica utilizada para casais de mulheres 

homossexuais denomina-se Fertilização Recíproca (ROPA) e consiste na partilha de 

maternidade por ambos os membros do casal, uma vez que uma cede o oócito e a outra é a 

recetora recipiente da transferência embrionária, e quem leva em frente a gravidez. Apesar da 

evolução, este tema ainda é muito controverso e existem países onde é proibido. No caso de 

Portugal a situação também tem suscitado algumas questões, sendo que no momento, é 

permitido que as mulheres recorram a esta técnica, se com indicação médica (Bodri et al., 2018; 

cnpma).  

 

2.3.2. Injeção intracitoplasmática de espermatozoides (ICSI) 

A injeção intracitoplasmática de espermatozoides é uma técnica de reprodução assistida, 

de segunda linha, que consiste na escolha e injeção de um único espermatozoide num oócito 

(Jiang et al., 2017; Luke, 2017; Palermo et al., 2017). Esta tem a capacidade de ultrapassar as 

irregularidades da zona pelúcida e superar a presença de anticorpos anti-espermatozoides e 

alguns defeitos que possam existir no espermatozoide. Além disso, esta técnica permite utilizar 

espermatozoides que pela quantidade ou motilidade são insuficientes para FIV, incluindo os 

que necessitam de ser recolhidos cirurgicamente do epidídimo ou dos testículos dos pacientes, 

por biópsia, e ainda em casos com baixo rendimento de oócitos (Luke, 2017; Palermo et al., 

2017).  

Dadas estas características, a microinjeção é a técnica eleita para os casos de 

infertilidade devido a fator masculino grave, como alterações significativas dos parâmetros 

seminais de que fazem parte oligozoospermia e astenozoospermia. Ainda, aplica-se a casais 
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com falha de fecundação após tratamento com FIV, em casos de pacientes com risco de 

transmissão de vírus pelo sémen (HIV, hepatite B e hepatite C), ou em casos em que é 

necessário diagnóstico genético pré-implantação (Carneiro, 2013).  

 

2.3.3. Diagnóstico genético de pré-implantação (DGPI) 

O DGPI é um teste de diagnóstico utilizado para selecionar embriões geneticamente 

transferíveis relativamente à anomalia ou patologia em estudo, para casais com um elevado 

risco de transmitir uma doença ou anomalia genética à sua descendência. Apesar destes 

poderem ser férteis, e assim possuírem a capacidade de conceção sem recorrer ao tratamento 

de PMA, é recomendável que o façam, juntamente com diagnóstico pré-natal complementar, 

uma vez que a possibilidade de descendência saudável sem recurso a PMA, não é garantida. 

Assim, esta técnica evita seguramente a propagação da condição genética face a inviabilidade 

da gestação levada a termo pela condição em si (por abortamentos espontâneos ou nados-

mortos) ou descendência com a presença de patologias não letais, mas com graves limitações 

na qualidade de vida. Isto acontece, pois através de uma biópsia embrionária, o material 

genético de cada embrião gerado será avaliado e apenas os geneticamente transferíveis para a 

patologia em estudo, serão transferidos. Desta forma, é evitada a necessidade ou decisão de 

terminar a gravidez numa fase posterior e é garantida a capacidade de ter um bebé saudável 

para a patologia em estudo, diminuindo o risco de doença, que apenas seria confirmada 

posteriormente por diagnóstico-pré-natal (Jiang et al., 2017; Harper et al., 2014). 

 

2.3.4. Criopreservação 

A criopreservação é um processo que permite o armazenamento de células e tecidos a 

uma temperatura de −196ºC, de modo a reduzir todos os processos fisiológicos (atividade 

enzimática, respiração, entre outros). Desta forma, é possível preservar gametas masculinos, 

oócitos ou embriões, até os mesmos serem necessários para um novo ciclo de PMA (Carneiro, 

2013).  

 

2.3.4.1. Congelação Lenta  

A congelação lenta consiste num arrefecimento gradual do material biológico. Para este 

procedimento são utilizadas baixas concentrações de agentes crioprotetores e uma velocidade 

de arrefecimento suficientemente lenta antes de o material biológico ser mergulhado em azoto 

líquido, permitindo uma desidratação celular adequada (Jiang et al., 2017; Rienzi et al., 2016). 
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2.3.4.2. Vitrificação 

Por sua vez, a vitrificação é um processo de congelamento instantâneo de um material, 

como resultado de um aumento da viscosidade durante o arrefecimento. Deste modo, é 

alcançado um estado vítreo, sem formação de cristais gelo, que consequentemente evita o dano 

estrutural das células. O procedimento requer uma taxa de arrefecimento ultra-rápida e 

concentrações de crioprotetores mais altas. Apesar destas altas concentrações serem 

potencialmente mais tóxicas para as células vivas, a velocidade de arrefecimento permite 

minimizar a toxicidade. Na verdade, uma variedade de agentes crioprotetores têm sido 

utilizados em combinação, para reduzir a toxicidade de agentes individuais. Desta forma, a taxa 

de sobrevivência do material e a taxa de fecundação com vitrificação são maiores. Além disso, 

a vitrificação é um processo simples, com economia de tempo, e não requer equipamentos 

especiais ou dispendiosos, tornando-a mais atraente do que a congelação lenta (Jiang et al., 

2017; Rienzi et al., 2016).  

 

2.4.  Meios de cultura essenciais 

Durante os procedimentos de procriação medicamente assistida existem determinados 

meios de cultura fundamentais, adequados aos diferentes estadios e necessidades específicas do 

desenvolvimento embrionário (Menezo et al., 2017). Durante os procedimentos acompanhados 

nesta dissertação foram utilizados meios sequenciais, que, pensa-se acompanharem de forma 

mais fidedigna as alterações do embrião ao longo do desenvolvimento (Chronopoulou & 

Harper, 2015). 

A constituição específica de cada meio, em cada etapa do procedimento, é de extrema 

relevância, uma vez que qualquer alteração nestes pode induzir alterações no embrião que 

podem ser levadas até a vida adulta, podendo até, só se manifestar nesta fase. Esta composição 

que envolve sais, substratos de energia como o piruvato, suplementos de soro, aminoácidos, 

tampão, antibióticos, vitaminas, nucleótidos, fatores de crescimento e outros componentes, tem 

por base a mesma essência, mas cada fornecedor determina a formulação específica dos meios 

e a melhor forma de serem utilizados. Assim, como estes meios suportam e estão em contacto 

com as primeiras e delicadas fases do embrião, tornam-se essenciais e determinantes, podendo 

contribuir para uma maior ou menor suscetibilidade dos embriões, essencialmente a nível 

epigenético, tornando este tema extremamente relevante (Menezo et al., 2017; Chronopoulou 

& Harper, 2015). 
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3. Epigenética  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 Esquema representativo dos mecanismos epigenéticos.  

Os mecanismos presentes abrangem as modificações e variantes histónicas, remodelação da cromatina, 

metilação do DNA e RNA não codificante (Adaptado de Boyce, 2015)   
 

Segundo Greally, o termo epigenética, anteriormente definido como qualquer alteração 

hereditária na expressão de genes específicos, onde a sequência de nucleótidos não é afetada, 

tem sido sobrevalorizado. Por vezes, quando nos estamos a referir apenas a regulação da 

transcrição, automaticamente deduzimos que é epigenética e atribuímos-lhe essa definição por 

não ter uma justificação mais plausível ou por ser herdada. Na realidade, a epigenética apenas 

pode ser mencionada quando existe uma memória celular, ou quando um efeito no destino 

celular não pode ser atribuído a alterações na sequência do DNA (Greally, 2018).  

Os mecanismos envolvidos são (figura 1): 

• metilação do DNA; 

• modificação das histonas e variantes histónicas; 

• RNAs não codificantes; 

• remodelação da cromatina (Grimstad & Decherney, 2017; Bunkar et al., 2016; 

Canovas & Ross, 2016).  
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O epigenoma é assim responsável pelo controlo e modulação da estrutura da cromatina, 

sendo esta uma estrutura em que a sua unidade fundamental é o nucleossoma (figura 1), que 

consiste num complexo de cadeia de DNA e histonas presentes dentro do núcleo da célula. É 

também responsável pelo seu estado de condensação. O grau de condensação é que vai permitir 

ou impedir a ligação da maquinaria de transcrição ao DNA, tendo assim um papel na regulação 

deste mecanismo (Harper et al., 2017; Canovas & Ross, 2016; Van Montfoort et al., 2012).  

 

3.1. Mecanismos Epigenéticos 

3.1.1.   Metilação do DNA  

Este processo consiste na adição de grupos metilo na posição 5’ dos resíduos de citosina, 

maioritariamente nos dinucleótidos CpG. Estes consistem numa ligação de citosina a guanina, 

que quando se encontram em aglomerados se denominam ilhas CpG. Normalmente, esta 

metilação ocorre nas regiões promotoras de genes e leva a modificações na compactação da 

cromatina, que por sua vez conduzem a um estado de supressão de transcrição. Assim, uma 

hipermetilação do DNA está associada ao silenciamento de genes, enquanto que uma 

hipometilação está geralmente relacionada com a expressão de genes (Canovas & Ross, 2016; 

Laurentino et al., 2016; Uysal et al., 2015). 

De facto, a metilação do DNA tem um papel fundamental em mecanismos relacionados 

com regulação da expressão de genes, como o imprinting genómico, a inativação do 

cromossoma X, o silenciamento de transposões e a repressão de genes (Canovas & Ross, 2016; 

Uysal et al., 2016). 

O imprinting genómico é o processo que controla a expressão de genes, no sentido em 

que permite a expressão de apenas um dos alelos parentais. Especificamente, os genes de 

imprinting referem-se a um grupo de genes muito importantes no crescimento, 

desenvolvimento e função placentária normal e para o desenvolvimento embrionário. Estes, 

apesar de serem bialélicos, ou seja, existirem duas cópias do mesmo gene com a mesma função, 

apresentam apenas um dos alelos ativo, materno ou paterno, sendo ambos necessários para um 

desenvolvimento normal (Canovas & Ross, 2016; Laurentino et al., 2016; Uysal et al., 2016). 

Neste processo, a metilação do DNA tem um papel essencial no controlo da expressão, sendo 

que uma disrupção induz o aparecimento de diversas síndromes genéticas (Jiang et al., 2017; 

Stuppia et al., 2015). 

Ao longo dos últimos anos, com os avanços na investigação, os mecanismos 

relacionados com esta área de pesquisa têm sido cada vez mais explorados e esclarecidos. Um 
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mecanismo que tem ganho mais interesse é a hidroximetilação. Neste processo estão envolvidas 

as ten-eleven translocation (TET) que são responsáveis por oxidar a 5´-metilcitosina (5mc) 

resultando em 5´-hidroximetilcitosina (5hmc). 5hmc é um produto referenciado como um 

intermediário para a desmetilação, em alguns estudos até envolvido na sua ativação. Assim, a 

hidroximetilação parece ser uma das etapas antecedentes da desmetilação (Shi et al., 2017; 

Zheng et al., 2017; Szyf, 2016). 

 

3.1.2. Modificação das Histonas e Variantes Histónicas 

Este é um mecanismo dinâmico e reversível, que tem também um papel muito 

importante na regulação da transcrição, reparação do DNA e na condensação da cromatina 

(Stuppia et al., 2015).  

Na verdade, as histonas são uma família de proteínas globulares, que integram a 

cromatina, e estão sujeitas a modificações pós tradução que regulam e determinam a 

acessibilidade da cadeia de DNA para os fatores de transcrição. Normalmente, o mecanismo de 

ação destas modificações é semelhante e envolve o mesmo tipo de enzimas modificadoras de 

histonas, writers; erasers e readers. As primeiras são responsáveis por adicionar e unir 

diferentes marcas químicas, que, quase todas, podem ser removidas pelas erasers. As readers 

ligam-se a essas marcas e interpretam-nas de forma a permitir a sua ação (Bunkar et al., 2016).    

Os diferentes estados de compactação da cromatina vão assim permitir diferentes 

resultados a nível de expressão, sendo que a condensação vai permitir alterações na estrutura 

da cromatina, tornando-a menos acessível e desta forma restringe o acesso de proteínas 

reguladoras, podendo assim alterar a forma de transcrição e diminuir a ativação de genes. 

Contrariamente, quando esta se encontra menos compacta, permite a transcrição do DNA 

(Bunkar et al., 2016; Canovas & Ross, 2016; Marcho et al., 2015).  

Assim, modificações nas histonas têm um papel na modulação da cromatina, e vão ter 

influência na expressão dos genes, sendo que as modificações incluem acetilação, metilação, 

fosforilação, ubiquitinação, sumoilação, ribosilação, entre outras. As mais comuns e estudadas 

são as duas primeiras, enquanto que, para as outras, o mecanismo de ação ainda não é 

completamente conhecido (Canovas & Ross, 2016; Marcho et al., 2015; Stuppia  et al., 2015). 

Mais concretamente, a acetilação das histonas consiste na adição de grupos acetilo a 

lisinas. Esta adição vai provocar uma diminuição na afinidade com o DNA e tornar a cromatina 

menos compacta, tornando-a mais acessível à ligação de fatores de transcrição e tornando os 

genes transcricionalmente ativos. As enzimas responsáveis por este processo são as histonas 
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acetiltransferases (HATs) (writer), que adicionam os grupos acetilo e por outro lado as histonas 

desacetilases (HDACs) (eraser) são responsáveis pela remoção destes grupos. Existe ainda um 

grupo que reconhece esta acetilação e cria condições de ligação para proteínas reguladoras 

(reader) (Canovas & Ross, 2016; Stuppia et al., 2015; Rajender et al., 2011).   

A metilação das histonas consiste na adição de grupos metilo pelas histonas 

metiltransferases (HMTs), que permitem recrutar proteínas reguladoras ou de silenciamento, 

sendo que este controlo da transcrição está dependente do número de grupos metilo adicionado. 

Desta forma, este mecanismo pode ter um efeito de repressão ou ativação da expressão de 

genes, apesar do primeiro ser mais comum (Amodio et al., 2017; Canovas & Ross, 2016; 

Rajender et al., 2011).  

Nos últimos anos, além destas modificações, o foco tem surgido também nas variantes 

histónicas. Estas variantes vão substituir as histonas normalmente existentes (canónicas), que 

têm propriedades físicas e são estruturalmente diferentes, podendo modificar a estrutura e 

distribuição dos nucleossomas e, desta forma interagir com fatores distintos. Assim, a dinâmica 

e composição da cromatina será alterada, bem como a sua acessibilidade, podendo influenciar 

a regulação transcricional (Talbert & Henikoff, 2017; Canovas & Ross, 2016). Alguns 

exemplos destas variantes são a variante H3.3, H2A.X e H2A.Z, todas elas com o seu grande 

impacto na cromatina acabam por induzir novas consequências epigenéticas e desta forma 

serem consideradas por vezes a base das mesmas (Talbert & Henikoff, 2017). 

 

3.1.3. RNA não codificante (ncRNA) 

A expressão de genes pode, além dos mecanismos epigenéticos anteriores, ser regulada 

pelo RNA não codificante. RNAs não codificantes são transcritos de DNA que não são 

traduzidos em proteínas. Estes podem dividir-se em Long non-coding RNA (>200 nt), nesta 

categoria existem 15779 genes, e em Small non-coding RNA (<200 nt), em que podemos 

contabilizar 7569 genes (de acordo com a base de dados Ensembl-Encode). Os ncRNA podem 

ter diversas ações na regulação da transcrição, desde formar complexos de DNA-RNA e ativar 

a transcrição, até bloquear a ligação de determinados fatores ou promover a degradação do 

mRNA, originando uma consequência contrária (Bunkar et al., 2016; Llinàs-Arias et al., 2017). 

Os microRNA (miRNA) são um exemplo de RNA não codificante com, 

aproximadamente, 21 a 23 nucleótidos. O miRNA, após formar o complexo de silenciamento 

induzido por RNA (RISC), regula várias vias. Isto acontece, pois, este complexo liga-se por 

complementaridade ao mRNA alvo, degradando-o ou silenciando-o (Bunkar et al., 2016). De 
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facto, em termos clássicos o miRNA é associado com degradação de mRNA ou impedimento 

da tradução (Bunkar et al., 2016; Holubekova et al., 2017) mas há referências de ativação e 

estimulação da tradução após ligação do miRNA à região 5´UTR ou 3´UTR do mRNA alvo 

(Oliveto et al., 2017). 

Assim, a parte do genoma que outrora era denominada como junk DNA, mostra agora 

que os seus transcritos têm um papel muito importante e integram mecanismos epigenéticos 

(Canovas & Ross, 2016). 

 

3.1.4. Remodelação da Cromatina 

Usualmente, a presença de nucleossomas bloqueia a ligação de fatores de transcrição, 

devido essencialmente ao elevado estado de condensação da cromatina que torna a cadeia de 

DNA inacessível a estes fatores. Desta forma, para haver uma regulação e equilíbrio para a 

dinâmica da cromatina, entre o estado de ativação e repressão, a atividade dos complexos de 

remodelação da cromatina é extremamente importante (Carlberg & Molnár, 2018; Clapier et 

al., 2017). 

 A montagem, organização e edição dos nucleossomas e o acesso da cromatina é 

garantido por estes complexos. Todas estas funções são conseguidas graças à capacidade de os 

remodeladores quebrarem as ligações das histonas ao DNA, sendo que existem quatro famílias 

principais responsáveis pela determinação do reposicionamento, deslizamento, remoção, e 

edição de nucleossomas, tal como apresentado na figura 2: 

• Imitation SWItch (ISWI): Essencialmente responsável pela maturação dos 

nucleossomas, envolvendo a sua montagem e espaçamento. 

• Chromodomain-helicase-DNA binding (CDH): Com a mesma função da família 

ISWI.  

• SWItch/Sucrose Non-Fermentable (SWI/SNF): Envolvida no deslizamento de 

nucleossomas, remoção de alguns dímeros ou de nucleossomas inteiros.  
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• INOsitol requiring (INO80): Envolvida na substituição de histonas. Quando esta é 

substituída pela sua variante, toda a atividade pode ser alterada (Carlberg & Molnár, 

2018; Clapier et al., 2017). 

Figura 2 Funções das principais famílias de remodeladores de cromatina.  

Do lado esquerdo, apresentada a família ISWI e CDH determinando o desenvolvimento do nucleossoma. 

No esquema do meio a família SWI/SNF alcançando a montagem da cromatina por alterações na posição 

ou eliminação de nucleossomas ou dímeros. Do lado direito da figura, demonstrada a família INO80 com 

a consequente substituição de histonas (Clapier et al., 2017). 

 

3.2. Alterações epigenéticas no desenvolvimento  

A associação da epigenética com a reprodução humana é de extrema importância. É 

estabelecida uma assinatura epigenómica durante o desenvolvimento embrionário e fetal que 

vai ser específica do tipo de tecido (Jiang et al., 2017; Sirard, 2017; Stuppia et al., 2015; Harper 

et al., 2014). De forma a perceber o efeito que a epigenética pode ter no desenvolvimento e nas 

técnicas de reprodução assistida é necessário que as alterações sofridas ao longo deste 

desenvolvimento sejam bem compreendidas (Sirard, 2017; Stuppia et al., 2015; Rajender et al., 

2011).   

Como exemplo, a metilação do DNA é um dos mecanismos epigenéticos mais 

frequentemente estudado e avaliado no contexto de infertilidade idiopática, que contribui para 

o controlo da expressão génica. Do mesmo modo, é responsável pela regulação de padrões de 

metilação em gâmetas e fases precoces do embrião, sendo essencial para o sucesso da gravidez 

espontânea, ou após tratamento de fertilização (Uysal et al., 2015). 
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Na realidade, existem dois momentos cruciais em relação à epigenética no 

desenvolvimento do gâmeta/embrião. Podemos ver este desenvolvimento como um ciclo, uma 

vez que o embrião vai gerar novos gâmetas e estes, após fecundação, desenvolvem-se num novo 

embrião e assim consecutivamente (figura 3) (Van Montfoort et al., 2012).   

 

Figura 3 Algumas das alterações epigenéticas durante o desenvolvimento dos gâmetas e do embrião. 

Representação das duas reprogramações epigenéticas com grande relevância para o desenvolvimento 

(Adaptado de Van Montfoort et al., 2012). 

 

Numa fase inicial, ocorre a reprogramação germinativa da qual faz parte uma 

reprogramação epigenética. Neste caso, há uma reprogramação completa acompanhada de uma 

desmetilação global, sendo que todas as marcas de metilação parecem ser removidas, 

acompanhadas também por modificações e variantes histónicas, remodelação da cromatina e 

eliminação de marcas nos genes de imprinting. Por isso tornam-se células totipotentes, evitando 

desta forma, a transmissão completa destas marcas de descendência em descendência. No fim 

deste passo, as células germinativas primordiais, células percursoras dos gâmetas com 

capacidade para transmitir informação genética e epigenética, uma vez que se encontram 

indiferenciadas, permitem o desenvolvimento e o estabelecimento de um padrão de metilação 

para qualquer um dos gâmetas – gametogénese- e há assim um estabelecer de marcas 

epigenéticas de uma forma dependente do sexo (Harper et al., 2017; Jiang et al., 2017; 

Laurentino et al., 2016).  
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Após o desenvolvimento dos gâmetas, pode ocorrer fecundação. Depois desta etapa, 

numa fase precoce do embrião, ocorre outra reprogramação epigenética. Contrariamente à 

primeira, apesar de existir uma desmetilação, os genes de imprinting não sofrerão estas 

alterações e por isso, as marcas epigenéticas dos mesmos vão manter-se e outras serão 

restabelecidas (Harper et al., 2017; Laurentino et al., 2016; Whidden et al., 2016). 

Estas duas fases são de grande suscetibilidade e muito importantes epigeneticamente 

para o desenvolvimento normal, e por isso são de grande importância para os tratamentos de 

reprodução assistida. É, assim, necessário um extremo cuidado devido às circunstâncias a que 

o gâmeta/embrião está submetido (Harper et al., 2017; Uysal et al., 2015). 

 

3.3. Consequência das alterações epigenéticas no outcome reprodutivo e na 

descendência 

Vários estudos afirmam que o ambiente que nos rodeia e diferentes hábitos de vida 

podem levar a alterações nos padrões de expressão génica, através de alterações epigenéticas e 

ainda, que estas alterações podem induzir efeitos a curto ou a longo prazo e serem transmitidas 

à descendência (Sirard, 2017; Stuppia et al., 2015; Rajender et al., 2011). Num estudo recente, 

Heard ressalta uma questão bastante importante, mas que parece nem sempre ser tomada em 

consideração. Quantos dos efeitos provocados pelo ambiente e pelo estilo de vida têm realmente 

efeitos transgeracionais ou são apenas os próprios a sofrer a alteração por intermédio dos 

progenitores? Os efeitos epigenéticos transgeracionais apenas dizem respeito àqueles onde a 

descendência que apresenta a consequência não esteve de forma alguma em contacto com o 

sinal primário. Por outro lado, os efeitos intergeracionais são aqueles onde não só o progenitor, 

mas também a descendência está em contacto com o fator causador da alteração, como por 

exemplo no caso de alterações na alimentação aquando o embrião se encontra no útero. Neste 

caso, não é apenas o progenitor que está em contacto, mas também o embrião (Heard & 

Martienssen, 2014).  

Desta forma, existem diversos fatores, como a idade avançada, obesidade, vícios como 

hábitos tabágicos (Amoako et al., 2017), ou a simples toma de analgésicos comuns como 

ibuprofeno (Leverrier-Penna et al., 2018), que podem induzir alterações genéticas e 

epigenéticas durante a produção de gâmetas. Estas alterações têm sido associadas a um impacto 

nos resultados da gravidez e na saúde da descendência, podendo estas consequências ser 

permanentes e irreversíveis (Leverrier-Penna et al., 2018; Amoako et al., 2017). 
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Também, alterações na epigenética podem conduzir a diferentes resultados e a variações 

no outcome reprodutivo em ciclos de PMA, e uma vez que, o momento em que as técnicas são 

aplicadas, é coincidente com a fase mais crítica de reprogramação epigenética, estas têm 

também o potencial de influenciar a estabilidade epigenómica (Sirard, 2017; Sunderam et al., 

2017; Whidden et al., 2016). 

Existem diversos procedimentos que originam estas potenciais consequências, desde a 

estimulação ovárica até a composição dos meios (apresentado no tópico 2.3), o ambiente de 

cultura e a manipulação a que os mesmos são expostos. Em particular, também o esperma pode 

ser alterado por qualquer técnica que envolva capacitação espermática devido a procedimentos 

de centrifugação e o próprio manuseamento. Não só a manipulação, mas também o 

congelamento do material biológico pode ter efeitos adversos e quanto mais prolongada a 

exposição deste às condições in vitro, mais suscetível de ser afetado se torna (Jiang et al., 2017; 

Sirard, 2017; Štiavnická et al., 2017; Ventura-Juncá et al., 2015; Harper et al., 2014).   

As consequências mais comuns, associadas com o recurso a TRA prendem-se com 

abortamentos espontâneos, anomalias congénitas, partos prematuros e gravidezes múltiplas. 

Estas técnicas podem ainda contribuir para o aumento de síndromes de imprinting com aumento 

das causas genéticas para os problemas de fertilidade no futuro (Sirard, 2017; Sunderam et al., 

2017) e o aumento de doenças cardiovasculares (Guo et al., 2017) e diabetes (Kouhkan et al., 

2018).  

Apesar de todas as técnicas estarem associadas com uma maior incidência de condições 

adversas, este risco tem sido diminuído ao longo dos anos com o desenvolver das técnicas e 

com uma transferência de embriões de melhor qualidade e em menor quantidade (Luke, 2017). 

Nos dias de hoje, em Portugal, a legislação regula que o número máximo de embriões por 

transferência é dois, salvo raríssimas exceções bem fundamentadas. Além disso, estes 

procedimentos continuam a ser um grande avanço e uma mais-valia para todos os casais com 

dificuldades em engravidar. No entanto, continuam a existir diversos fatores de confundimento 

nos estudos apresentados, e para superar isto é necessário um maior número de amostras e 

informações clínicas mais completas. Também, um estudo mais aprofundado, completo e 

coerente será necessário para corroborar as associações das TRA com a epigenética e os efeitos 

negativos que isto traz para o gâmeta e para a descendência e as causas que levam a estas 

adversidades. Só assim será possível otimizar os protocolos, de forma a que estes problemas 

sejam evitados e seja possível proporcionar descendência aos progenitores com dificuldades, e 

garantir que a mesma é saudável (El Hajj et al., 2017; Ghosh et al.,  2017; Harper et al., 2017). 
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4.  Endométrio 

Existem vários fatores que nos permitem prever o sucesso do tratamento de PMA e 

sucesso de gravidez, entre eles podemos destacar marcadores de recetividade endometrial. Na 

verdade, para conseguirmos uma gravidez com nado vivo, é necessário não só o bom 

desenvolvimento do embrião, mas também uma boa morfologia do endométrio, que permita 

que este esteja em condições de recetividade para o embrião conseguir implantar (Devi SS et 

al., 2016; Mahajan & Sharma, 2016; Pedri et al., 2016). A recetividade endometrial refere-se a 

esta capacidade do endométrio receber o embrião e permitir a sua fixação (Zhang et al., 2018). 

Assim, a avaliação do endométrio poderia ser um bom indicador de prognóstico, no 

entanto a sua aplicação clínica ainda não é bem definida devido à falta de precisão e do valor 

preditivo (Mahajan & Sharma, 2016).  

 

4.1.  Morfologia do endométrio saudável 

Apesar de existirem diversas formas e equipamentos que permitem a avaliação do 

endométrio, a ultrassonografia transvaginal é a mais comumente utilizada graças à sua natureza 

não invasiva. Para esta avaliação existem diversos fatores que têm de ser tomados em 

consideração, pois dependendo destes, diferentes espessuras e características do endométrio 

podem ser consideradas normais. Os mais evidentes são a idade da paciente, a fase do ciclo 

menstrual ou da gravidez e terapias de substituição de hormonas, em conjunto com um prévio 

exame físico e historial clínico (Gupta et al., 2017; Nalaboff et al., 2001).  

Para o estudo em questão, o interesse foca-se em mulheres que se encontrem em idade 

fértil, sendo que neste caso, a escala normal do endométrio é aquela que corresponde a um 

endométrio pré-menopausa. Ainda assim, este parâmetro é dinâmico ao longo do ciclo 

menstrual. Nesta avaliação, é importante ter em consideração a espessura do endométrio, uma 

vez que esta reflete a sua condição e capacidade funcional em todos os aspetos (Le et al., 2013). 

Inicialmente, na fase da menstruação, quando o endométrio se encontra mais fino, a sua 

espessura pode variar entre 1 a 4 mm (figura 4.1). À medida que vai progredindo no ciclo, a 

espessura vai aumentando sendo que quando começa a fase proliferativa, numa situação normal, 

esta está compreendida entre 5-7 mm e numa fase mais tardia (fase pré-ovulatória) pode chegar 

aos 11 mm e desenvolve uma aparência de multicamadas (figura 4.2). Posteriormente entra na 
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fase onde alcança a sua maior espessura, fase secretora, e neste caso varia entre 7-16 mm (figura 

4.3) (Nalaboff et al., 2001). 

 

 Figura 4 Diferentes fases de espessura do endométrio no caso de um endométrio prévio à menopausa.  

1- Menstruação, espessura do endométrio mais fina (1 a 4mm); 2- Fase proliferativa, a espessura começa 

a aumentar (5 a 7mm); 3- Fase secretora, maior espessura endometrial (7-16mm) (Nalaboff et al., 2001). 
 

Assim, este crescimento endometrial é essencial para haver uma gravidez levada a termo 

e para isso a espessura ideal seria 8-11mm na fase de implantação, sendo os 7 mm, o valor 

mínimo considerado para haver transferência embrionária (Devi SS et al., 2016; Pedri et al., 

2016). 

 

4.2. Endometriose 

Em situações patológicas, pode haver crescimento de tecido endometrial fora da 

cavidade uterina, esta situação é designada por endometriose. Esta doença afeta várias mulheres 

em idade reprodutiva e é uma das causas para a infertilidade (Asghari et al., 2018; Harada, 

2014). 

Com efeito, o desenvolvimento desta patologia prende-se com diferentes aspetos que 

permitem que a sua progressão seja possível: genes que se expressam de forma diferente de 

uma situação saudável; enzimas que levam a um aumento dos níveis de estrogénio do tecido e 

consequentemente favorecem o seu crescimento; sistema imunológico inoperacional e outras 

condições ambientais (Asghari et al., 2018). 

Sendo esta uma patologia multifatorial, são necessários estudos adicionais que 

permitam um maior entendimento da sua patogénese e forma de ação. A nível genético, apesar 

das condições ainda não serem totalmente conhecidas, sabe-se que a instabilidade 

cromossómica, os SNPs, mutações de genes e perda de heterozigotia são algumas das condições 

menos favoráveis à paciente, que levam a uma progressão da endometriose. Em particular, 

1 2 3 
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existem genes envolvidos na regulação do ciclo celular, na adesão celular, respostas 

inflamatórias, fatores de crescimento e recetores de hormonas que podem desencadear ou 

permitir a progressão desta patologia (Asghari et al., 2018; Harada, 2014). 

 

4.3. Endométrio fino 

Uma das causas para a falha de implantação de embriões de boa qualidade, que pode 

levar a um insucesso do tratamento, é uma espessura fina do endométrio (Mahajan & Sharma, 

2016; Pedri et al., 2016). Apesar de ainda não ser um fator preditivo, nem único, realmente a 

probabilidade de gravidez é mais reduzida, havendo uma associação deste com a gravidez 

clínica (Yang et al., 2018; Mahajan & Sharma, 2016; Pedri et al., 2016). A avaliação deste 

parâmetro surgiu no presente trabalho como questão de investigação, dado o seu potencial valor 

preditivo. 

O endométrio fino é assim, definido quando tem uma espessura menor que 7/8 mm, no 

dia da punção depois de iniciar os ciclos de PMA. Vários autores já demonstraram que uma 

espessura do endométrio inferior a 7 mm resulta em menores taxas de implantação e gravidez 

( Yang et al., 2018; Mahajan & Sharma, 2016).  

Este endométrio fino é caracterizado por um crescimento do epitélio glandular e um 

desenvolvimento vascular reduzidos. Além disso, está associado com a redução da taxa de 

implantação e pode aumentar a possibilidade de uma pobre placentação e vascularização 

levando a abortamentos precoces (Mahajan & Sharma, 2016). 

Em termos clínicos, devido a esta associação, quando há presença de um endométrio 

fino, é aconselhável um cancelamento do ciclo com criopreservação dos embriões e 

transferência em ciclo posterior (Pedri et al., 2016).  

  

4.3.1.  Causas 

Uma espessura fina do endométrio pode dever-se a diferentes fatores. Especificamente, 

infeções crónicas ou agudas podem levar à destruição da camada do endométrio originando 

uma alteração da espessura por causas inflamatórias, como acontece no caso de fibrose. 

Algumas cirurgias ou o uso exagerado de certos medicamentos podem também causar danos 

no endométrio. De igual forma, a espessura fina pode ser devida fatores genéticos ou ser 

idiopática (Mahajan & Sharma, 2016; Pedri et al., 2016).  
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4.3.2.  Genes alterados 

Num estudo recente, após uma análise do transcritoma do endométrio, Maekawa et al. 

(2017) relataram uma desregulação nos padrões de expressão de genes quando na presença de 

endométrio fino. Neste estudo foram encontrados 318 genes sobrexpressos e 322 subexpressos. 

Na verdade, estes mesmos autores descrevem que a maioria dos genes sobreexpressos estão 

relacionados com respostas imunitárias, induzindo a produção de citocinas, o que acarreta uma 

maior citotoxicidade e resposta inflamatória aberrante. Por outro lado, constataram que os genes 

subexpressos estavam relacionados com o metabolismo, em processos que geram energia. Esta 

disrupção leva a uma falha na síntese de energia e consequentemente a uma disfunção celular, 

podendo também estar associado a um prejuízo na proteção contra o stress oxidativo. Com 

efeito, estas hipóteses e todas estas consequências na alteração da regulação génica podem ser 

a base de explicação para a falha de implantação, ou abortamento, em casos de endométrio fino 

(Maekawa et al., 2017).  

Numa situação normal, para o crescimento do endométrio atuam diversas hormonas 

como é o caso do estrogénio. Os seus recetores têm também um papel chave na reconstrução 

vascular e facilitam a sua reparação. Se estas hormonas ou os seus recetores falham, há uma 

diminuição no desenvolvimento do endométrio que leva a consequências como endométrio com 

espessura fina. Esta disfunção pode assim dever-se a polimorfismos que alteram os níveis de 

expressão de genes dos recetores (Le et al., 2013; Yuan & Le, 2012). 

Na verdade, uma baixa expressão dos recetores de estrogénio já foi identificada em 

pacientes com endométrio fino em comparação com pacientes saudáveis, revelando a falha na 

estimulação necessária e resultando num menor crescimento. Esta diminuição de expressão dos 

recetores, com a consequente baixa atividade destes com o estrogénio foi observada quando a 

presença de polimorfismos no gene do recetor de estrogénio α (ER- α), mais concretamente 

polimorfismos localizados no intrão 1 do gene, na posição  397 e 351 antes do exão 2 detetados 

pelas enzimas de restrição PvuII e XbaI, respetivamente (Yuan & Le, 2012).  Além disso, 

polimorfismos no recetor de estrogénio β (ER- β), em particular um na posição -1082 do exão 

5 e outro na posição -1730 no exão 8 do gene, reconhecidos pelas enzimas de restrição RsaI e 

AluI, respetivamente, estão alterados nas diferentes situações e levam também a diferentes 

níveis de expressão do recetor afetando a atividade biológica do mesmo (Le et al., 2013).  

Em suma, diferentes polimorfismos nos recetores endometriais causam uma 

instabilidade e um desequilibro a nível do DNA e RNA afetando todos os processos desde a 

síntese, transcrição e tradução levando a diferentes padrões de expressão e tendo consequências 
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fenotípicas no endométrio (Le et al., 2013). Estas alterações podem ainda estar envolvidas com 

situações patológicas como o caso da endometriose (Harada, 2014). 

Contudo, fazendo uma análise comparativa da bibliografia referente a este tema, é de 

salientar que a mesma é escassa e, por isso, são necessários mais estudos para corroborar estas 

hipóteses e conseguir compreender de forma mais clara estes mecanismos e quais as alterações 

na expressão génica que regulam a espessura do endométrio. 

 

4.3.3. Associações epigenéticas 

Após uma vasta pesquisa é de notar que apenas existem associações de mecanismos 

epigenéticos com endometriose, sendo que a espessura do endométrio ainda é um tema que 

necessita de muita investigação. No entanto, existe uma ligação entre os recetores de estrogénio 

com alterações nos padrões epigenéticos (Grimstad & Decherney, 2017; Koike et al., 2015) e 

uma vez que estes estão alterados na presença de endométrio fino, esta pode ser também uma 

explicação para estas deformações. 

De facto, a endometriose é acompanhada de uma diminuição na expressão da DNMT1 

que leva a uma hipometilação do gene ER-β. Esta modificação da metilação pode desta forma 

ser responsável pela sobrexpressão deste gene. Existem evidências de que quando isto acontece, 

o ER-β liga-se ao promotor do gene ER- α levando a uma diminuição da sua expressão. Ainda, 

parecem estas associadas com esta diminuição outros mecanismos epigenéticos, pois este gene, 

aquando da doença, encontra-se hipoacetilado (Grimstad & Decherney, 2017; Koike et al., 

2015). 

Estas alterações nos genes dos recetores também já foram verificadas noutras 

patologias, incluindo no cancro da mama, onde diferentes padrões de metilação, acetilação e de 

RNA não codificantes estão na origem da alteração (Giacinti et al., 2006). É, por isso, de 

extrema importância haver uma dedicação da comunidade científica para dar respostas a estas 

questões. 
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Capítulo II - Objetivos do estudo 

 

O ponto de partida do trabalho apresentado na presente dissertação foi o 

acompanhamento das rotinas laboratoriais para uma aprendizagem e familiarização das técnicas 

envolvidas na área da PMA, possibilitando o conhecimento dos requisitos de registo, controlo 

de qualidade e segurança. Existindo previamente informação sobre a influência da espessura 

do endométrio nos ciclos de PMA, tornou-se nítida a importância de perceber de forma mais 

detalhada a relação com o sucesso dos ciclos. Igualmente, sendo a epigenética um tema recente, 

com cada vez mais interesse a nível científico, tornou-se pertinente aprofundar o assunto e 

tentar relacioná-lo com a investigação desenvolvida. 

Desta forma, os principais objetivos deste estudo foram: 

− Efetuar uma análise retrospetiva para investigar as tendências das alterações da 

espessura do endométrio, antes da transferência embrionária, com associação a variações na 

qualidade embrionária, taxa de gravidez bioquímica, gravidez clínica e aborto; 

− Entender quais as consequências de um endométrio fino no sucesso das técnicas 

de reprodução assistida; 

− Aprofundar o impacto da epigenética na fertilidade e no desenvolvimento 

embrionário de forma a propor trabalhos de investigação futura nesta área; 

− Propor uma relação entre a epigenética e o endométrio fino. 
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Capítulo III - Material e Métodos  

1. Recolha de dados 

De modo a perceber de que forma a espessura do endométrio pode influenciar o sucesso 

dos ciclos de PMA, foi elaborado um estudo retrospetivo com recurso a dados referentes a 

ciclos decorridos entre 2015 e 2017 na Unidade de Medicina da Reprodução do Centro 

Hospitalar de São João, E.P.E.. 

Desta forma, foram analisados dados para investigação de associações entre a espessura 

do endométrio, com parâmetros variáveis no dia do tratamento, e na anamnese do casal, e o 

resultante desenvolvimento embrionário, taxas de fecundação, gravidez bioquímica e clínica e 

abortamento. 

 

1.1.  Fatores de confundimento 

De forma a enviesar o estudo o menos possível, foram incluídos o máximo de fatores e 

casos que pudessem trazer significância estatística para a variável em estudo. Foram ainda 

despistados todos os fatores que poderiam levar a erros de análise do estudo, por, 

possivelmente, terem algum tipo de influência/relação com a variável em estudo. Neste caso, 

os fatores de confusão tidos em consideração foram a idade e a qualidade embrionária. O tipo 

de ciclo executado será possivelmente uma variável de confusão, no entanto, existia a limitação 

de não ser possível discriminar, em casos de ciclos mistos FIV/ICSI com transferência de um 

embrião resultante de cada técnica, a qual corresponderia o embrião implantado, em caso de 

gravidez (não gemelar), daí esta variável não estar incluída. 

 

1.2. Exclusão de dados 

Com efeito, foi analisada a base de dados de forma a perceber quais os processos de 

interesse. Para obter um estudo mais consistente e focado, foi decidido que apenas se iriam 

utilizar ciclos FIV, FIV/ICSI e ICSI a fresco, sem recorrência a material biológico congelado. 

Assim, dos 1 543 processos iniciais da base de dados, 317 foram automaticamente retirados por 

não se enquadrarem nestas condições. Ainda, à medida que a pesquisa acontecia foram retirados 

os processos com ciclos cancelados antes da punção, os processos que não apresentavam os 

critérios necessários para a pesquisa e os que se encontravam em duplicado. Também, os 

processos que tinham sido enviados para o arquivo definitivo não foram incluídos nesta análise. 

Por último, os ciclos que resultaram numa gravidez ectópica foram excluídos da análise, uma 
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vez que tiveram de sofrer interrupção médica, e os ciclos sem transferência embrionária por 

poderem dever-se a razões externas ao estudo (figura 5). 

 

Figura 5 Procedimento de separação e seleção de dados de interesse para a análise em estudo. 

 

2. Técnicas envolvidas na obtenção das variáveis em estudo 

2.1.  Preparação do endométrio 

Durante o processo de preparação para o ciclo de PMA pretendido, o endométrio é 

manipulado e controlado, de forma a que o seu desenvolvimento ocorra de forma satisfatória 

para o tratamento. A espessura do endométrio é assim medida e considerada para iniciar o ciclo. 

 

2.2. Da punção à transferência embrionária  

Para escolher o dia da punção folicular, é feito um balanceamento entre os múltiplos 

estados de maturação dos folículos, dados os diferentes níveis de desenvolvimento. Neste 

sentido, pretende-se alcançar o maior número de folículos maduros de forma a colher um 

número ótimo de oócito viáveis, para o ciclo de estimulação em curso. Neste dia, é feita a 

Processos incluidos na base de dados de 
2015, 2016 e 2017

n= 1 543

Critério de exclusão:

- não eram FIV; ICSI e FIV/ICSI;

- transferência de oócitos/embriões 
congelados.

n= 317

Critério de exclusão:

- gravidez ectópica.

n= 5

Critério de exclusão:

- não tiveram uma transferÊncia 
embrionária.

n= 138

Processos incluidos no estudo

n= 680

critério de exclusão: 

- cancelados antes da punção;

- arquivo definitivo;

- falta dos dados de interesse;

- duplicados.

n= 403
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medição da espessura do endométrio que será uma das variáveis em estudo. Após a aspiração 

do fluido folicular, a pesquisa e isolamento dos oócitos é realizada no laboratório (dia 0). 

Ainda no mesmo dia, prossegue-se a inseminação/injeção (dia 0), e aproximadamente 

17/18h depois é avaliada a taxa de fecundação (dia 1) através da presença dos dois pronúcleos 

(PN´s) e dois glóbulos polares. No caso de FIV, antes de visualizar ao microscópio, é 

aconselhável uma desnudação mecânica, com o objetivo de libertar as células dos cumulus que 

ainda possam estar agregadas. Para ICSI, os oócitos são sujeitos a uma desnudação mecânica e 

enzimática antes da injeção.  

Nos dias seguintes de desenvolvimento, desde o 2º até ao dia da transferência, os 

embriões são avaliados diariamente quanto ao seu desenvolvimento e qualidade e ainda, 

mantidos em cultura, sendo que os meios de cultura utilizados são renovados conforme o 

estadio de desenvolvimento. Os embriões não transferidos, mas que apresentem boa qualidade, 

serão criopreservados e podem ser transferidos mais tarde em caso de necessidade, num novo 

ciclo. 

Ao longo do ciclo são descartadas fecundações anormais e embriões não viáveis, 

levando ao cancelamento do ciclo sem que ocorra a transferência embrionária caso não sejam 

obtidos de todo embriões viáveis. Se os embriões apresentarem qualidade e padrão de 

desenvolvimento adequados (dia 2-7) realiza-se a transferência. 

 

3. Análise Estatística 

3.1.Descrição das variáveis do estudo estatístico 

Para determinar se diferenças na espessura do endométrio, em mulheres de 35 ± 3 anos 

em média, exerciam algum efeito no sucesso de gravidezes incluídas em ciclos de PMA, este 

valor foi coletado uns dias antes da punção e no próprio dia. Este estudo incluía 38,5% de ciclos 

FIV, 55,4% ICSI e 6% FIV/ICSI. O valor obtido antes do dia da punção tinha uma média de 

9,61 ± 2,13, enquanto que o obtido no dia da punção era 10,27 ± 2,06, e tinham 0,4% e 21,2% 

de casos omissos, respetivamente, porque não foram coletados os valores. Como o maior foco 

deste trabalho se prende em demonstrar as diferenças entre um endométrio fino e um normal, 

estas espessuras foram repartidas em classes. Quando apenas queremos usar uma das medições, 

é sempre escolhida a espessura no dia da punção por ser o valor mais próximo da transferência 

embrionária. Com efeito, uma classe é constituída pelas espessuras menores ou iguais a 7mm 

(6,3%) e outra pelos valores maiores que 7 (93,7%), os casos não coletados não estão 

contabilizados nestas percentagens. 
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Além da idade, a qualidade embrionária é um fator de confundimento, pois, pode ser 

determinante do sucesso ou insucesso do ciclo. Por isso, e para viabilizar a análise de dados 

este foi dividido de forma mais simplista entre boa e má qualidade embrionária, de forma a 

diferenciar aqueles que poderiam ser realmente causadores da alteração do resultado. É de notar 

que este parâmetro, avaliado por observação do embrião ao microscópio em laboratório, é ainda 

algo subjetivo, dinâmico, e dependente da análise de múltiplos critérios em simultâneo. 

Contudo, existem certos parâmetros definidos e que devem ser seguidos para atribuir uma 

classificação ao desenvolvimento do embrião. Neste trabalho, a boa qualidade incluí os 

embriões aos quais foi atribuída a classificação de A ou B, e a má qualidade inclui embriões B 

com assimetrias não estadio-específicas, C e D, sendo que estas classificações, atribuídas no 

laboratório, seguem recomendações da ESHRE e da ASEBIR (Associação para o Estudo da 

Biologia da Reprodução) (Balaban et al., 2011). No estudo em concreto, 82,8% apresentavam 

boa qualidade embrionária, enquanto 17,2% exibiam má qualidade.  

À medida que o desenvolvimento do ciclo avança, é verificada a progressão da gravidez 

em diversas fases. Neste sentido, o avanço das fases é acompanhado de uma exclusão de casos 

por estes já não terem evoluído até à etapa em questão. A etapa seguinte diz respeito ao alcance 

da gravidez química, sendo que esta é conseguida quando o valor de βhCG é considerado 

positivo. Foi assim denotada na etapa seguinte, uma percentagem de 42,8% βhCG positivos, ou 

seja, com gravidez química confirmada. A partir desta fase, todos os que apresentavam uma 

gravidez química negativa, não foram incluídos nos estadios seguintes, uma vez que o sucesso 

do ciclo não teria como ser alcançado depois deste resultado. Assim, a gravidez clínica 

apresenta uma percentagem de 86,3%. De seguida, a variável a ter em consideração foi a 

gravidez gemelar, que contava apenas com os casos de gravidez clínica positiva. Verifica-se 

uma percentagem de 69,6% sem gravidez gemelar, 29,6% de gravidez gemelar e 0,8% de 

gravidez trigemelar. As duas últimas foram agregadas numa só categoria, dada a baixa 

percentagem de mulheres com gravidez trigemelar. Além disso, para o objetivo da análise 

apenas é pertinente a comparação entre gravidez única e gravidez com mais de um embrião. 

Por fim, foi analisado a taxa de aborto, que inclui todas as mulheres com gravidez clínica 

positiva. Esta variável foi dividida em “não abortou”, “abortou” e “perda de um embrião” – 1 

ROD (retenção de ovo desvitalizado), onde o embrião/ saco gestacional não evolui. ROD é um 

caso de aborto frequente, que se ocorrer numa gravidez múltipla, pode levar apenas à perda de 

um dos embriões, possibilitando a progressão da gravidez. No total de processos, foram 
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constatados 85,3% de pacientes sem aborto, 9,9% de mulheres que abortaram e 4,8% com perda 

de um embrião. 

 Incluindo todas as etapas e parâmetros possíveis da gravidez, e por isso admitindo todos 

os casos e contabilizando qualquer falha que possa ter ocorrido, surgiu a variável insucesso. E 

a variável sucesso, que diz então respeito, ao sucesso geral do ciclo de PMA, atingido por 

gravidez evolutiva. Nestes foram observados 33,4% casos de sucesso. 

Na análise desenvolvida, diferentes divisões de grupos foram analisadas, consoante a 

questão científica a ser desenvolvida: 

1- A população em estudo foi estratificada em duas categorias: mulheres com 

espessura de endométrio menor ou igual que 7mm e mulheres com espessura de 

endométrio maior que 7mm. Esta divisão foi realizada de acordo com o que a 

literatura define como espessura de endométrio fino. Foram incluídos todos os casos 

em estudo; 

2- A população em estudo foi estratificada em diferentes grupos, dependendo da idade 

e da qualidade embrionária: mulheres com idade inferior a 35 anos e mulheres com 

idade superior ou igual a 35 anos; boa qualidade embrionária e má qualidade 

embrionária. De forma a facilitar a interpretação, os casos que apresentavam apenas 

perda de um embrião foram excluídos, havendo apenas a possibilidade de ter 

ocorrido aborto ou não. 

3- Foram selecionados, isoladamente, todas as mulheres que apresentavam uma 

diminuição ou um aumento na espessura do endométrio, desde uns dias antes da 

punção folicular, até ao próprio dia, para a análise percentual. De seguida, a 

população foi estratificada em diferentes grupos consoante o padrão de alteração do 

valor da espessura do endométrio antes e no dia da punção. Conforme a literatura e 

a questão científica desenvolvida obtiveram-se dois grupos: mulheres com 

espessura do endométrio que diminui e mulheres com espessura do endométrio que 

aumenta ou mantém. 

4- Todos os casos que não apresentam gravidez foram automaticamente excluídos 

desta análise. A população em estudo foi dividida da mesma forma que na análise 

1: mulheres com espessura de endométrio menor ou igual que 7mm e mulheres com 

espessura de endométrio superior a 7mm. 
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3.2. Métodos estatísticos 

Foi elaborada uma base de dados com todas as informações recolhidas, seguindo sempre 

as normas de confidencialidade dos pacientes. A análise estatística dos resultados obtidos foi 

realizada através do software IBM®SPSS® Statistics for Windows (Versão 25.0). O odds ratio 

e o intervalo de confiança a 95% foram calculados como medida de associação entre a espessura 

do endométrio e o sucesso ou insucesso da técnica. O teste T de Student e o teste U de Mann-

Whitney foram utilizados para avaliar as diferenças estatísticas entre a espessura do endométrio 

e as diferentes etapas de uma gravidez evolutiva, consoante a distribuição da normalidade dos 

dados. Por fim, foi realizada uma análise percentual do sucesso e insucesso das técnicas de 

acordo com a diminuição da espessura do endométrio.  
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Capítulo IV - Resultados 

 

1. Associação entre espessura fina do endométrio e o insucesso em ciclos de PMA 

Observamos que uma espessura de endométrio menor ou igual a 7mm tem risco 

aumentado para o insucesso da gravidez comparativamente com a espessura maior do que 7mm 

(OR: 2,564, IC= ]1,04; 6,31[, p = 0,03) (tabela 3). 

 

Tabela 3 Caracterização do risco de insucesso de acordo com uma espessura fina ou normal do 

endométrio no dia da punção folicular. 

 Frequências Total OR IC P 

 Sucesso Insucesso     

Espessura 

> 7mm 
178 (0,33) 324 (0,61) 502 1 Referência  

Espessura  

≤ 7mm 
6 (0,01) 28 (0,05) 34 2,564 1,04;6,31 0,03* 

Total 184 352 536    

OR: odds ratio; IC 95%; intervalo confiança a 95%; p: teste x2 

 

2. Associação da espessura do endométrio no dia da punção com gravidez evolutiva 

Na tabela 4, integrada por todos os grupos, verifica-se uma taxa de mulheres com 

gravidez química positiva menor que 50%, mas destas, a maior fração de mulheres alcançou 

uma gravidez clínica e não abortou, independentemente da distribuição da espessura do 

endométrio. Observa-se que o grupo com maior taxa de gravidez clínica é o das mulheres com 

menos de 35 anos e boa qualidade embrionária e a taxa mais baixa corresponde às mulheres 

com idade igual ou superior a 35 anos e boa qualidade embrionária. Constata-se também, que 

a taxa de aborto mais alta corresponde às mulheres com menos de 35 anos e má qualidade 

embrionária e a mais baixa a pacientes com idade igual ou superior a 35 anos e má qualidade 

embrionária. 
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Tabela 4 Descrição da população em estudo, relativamente às taxas de gravidez química, gravidez clínica, 

gravidez gemelar e de aborto. 

 Frequências  

 Gravidez Q Gravidez Cl Gravidez Gem Aborto 

<35 anos, boa ql 

emb 
88 (0,49) 80 (0,91) 27 (0,34) 8 (0,10) 

 <35 anos, má ql 

emb 
10 (0,26) 8 (0,80) 2 (0,25) 1 (0,13) 

≥ 35 anos, boa ql 

emb 
113 (0,44) 88 (0,78) 16 (0,18) 8 (0,09) 

≥ 35 anos, má ql 

emb 
16 (0,31) 13 (0,81) 2 (0,15) 1 (0,08) 

Q: química; CL: clínica; Gem: gemelar; Ql: qualidade; Emb: embrionária 

 

No grupo de mulheres com menos de 35 anos e boa qualidade embrionária, os dados 

não seguem a normalidade e por isso com o teste de U de Mann Whitney obteve-se um valor de 

p não significativo (p = 0,334) quando se avalia as diferenças na distribuição da espessura de 

acordo com o sucesso ou insucesso da gravidez química. O mesmo acontece com as taxas de 

sucesso de gravidez clínica (p = 0,580), de gravidez gemelar (p = 0,595) e de aborto (p = 0,095). 

Desta forma, não é possível constatar se há uma tendência significativa para os outcomes do 

ciclo estarem dependentes das diferenças nos valores da espessura do endométrio no dia da 

punção (tabela 5). 

 

Tabela 5 Taxas de gravidez química, gravidez clínica, gravidez gemelar e aborto, para mulheres com 

idade inferior a 35 anos e boa qualidade embrionária, para diferentes condições de espessura endometrial no dia 

da punção folicular. 

 Frequências P 

 Positivo Negativo  

Gravidez Química 88 92 0,334 

Gravidez Clínica 80 8 0,580 

Gravidez Gemelar 27 53  0,595 

Aborto 8 73 0,095 

p: teste U de Mann-Whitney  
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Relativamente à classe de mulheres com menos de 35 anos, mas com má qualidade 

embrionária, como a espessura segue uma distribuição normal nos dois grupos, em relação 

ao resultado da gravidez química, procedeu-se ao teste T de student, onde se verifica que 

não houve diferenças entre as espessuras do endométrio de mulheres que alcançaram uma 

gravidez ou as que não conseguiram uma gravidez positiva (p = 0,450) (tabela 6A).  

Nas restantes variáveis não se verifica uma distribuição normal dos dados. Através 

do teste U de Mann-Whitney observa-se que as diferenças entre os grupos não se devem à 

desigualdade de espessuras do endométrio (p = 1). Nos grupos de gravidez gemelar e aborto 

observa-se apenas uma mulher com gravidez gemelar positiva e uma mulher que abortou, 

resultando num p = 1 e p = 0,250, respetivamente (tabela 6B). 

 

Tabela 6 Taxas de gravidez química, clínica, gemelar e de aborto para mulheres com idade inferior a 35 

anos e má qualidade embrionária, para diferentes condições de espessura endometrial no dia da punção folicular. 

 

A. Gravidez química 

 
Frequências 

Média ± desvio 

padrão 
t IC P 

 Positivo Negativo Positivo Negativo    

Gravidez 

Química 
10 28 

11,25 ± 

2,38 

9,78 ± 

1,88 
- 1,982 

-2,98; 

0,03 
0,450 

t: teste t; IC 95%: intervalo de confiança a 95%; p: teste de Levene  

 

B. Gravidez clínica, gemelar e aborto 

 Frequências P 

 Positivo Negativo  

Gravidez Clínica 8 2 1,000 

Gravidez Gemelar 1 6  1,000 

Aborto 1 7 0,250 

p: teste U de Mann-Whitney  

 

Quando as pacientes do grupo de idade igual ou superior a 35 anos e boa qualidade dos 

embriões transferidos são analisadas, observa-se que a espessura entre o grupo positivo e 

negativo, em todas as situações, não segue a normalidade. Verifica-se um maior número de 

mulheres com falha na gravidez química, contudo não se constata uma tendência para este 
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resultado estar associado com alterações na espessura do endométrio (p = 0,855). Nas mulheres 

que prosseguiram tratamento, averigua-se uma maior taxa de gravidez clínica, porém sem 

apresentar um valor significativo desta predisposição se dever às diferenças nos valores de 

espessura (p = 0,857). Não existem diferenças nas espessuras de mulheres que obtiveram 

gravidez gemelar (p = 0,194) ou que sofreram aborto (p = 0,626) (tabela 7). 

 

Tabela 7 Taxas de gravidez química, clínica, gemelar e de aborto para mulheres com idade igual ou 

superior a 35 anos e boa qualidade embrionária, para diferentes condições de espessura endometrial no dia da 

punção folicular 

 Frequências P 

 Positivo Negativo  

Gravidez Química 113 142 0,855 

Gravidez Clínica 88 25 0,857 

Gravidez Gemelar 16 72 0,194 

Aborto 8 80 0,626 

p: teste U de Mann-Whitney  

 

No grupo de mulheres com idades iguais ou superiores a 35 anos e má qualidade 

embrionária, a espessura do endométrio não segue uma distribuição normal nos dois grupos, 

em todas as variáveis. Com o teste U de Mann Whitney, foi possível constatar que não há uma 

tendência significativa de diferentes valores de espessura do endométrio estarem associados ao 

resultado da gravidez química (p = 0,610) ou clínica (p = 0,686), ao alcance de uma gravidez 

gemelar (p = 0,231) ou à ocorrência de aborto (p = 0,923) (tabela 8). 
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Tabela 8 Taxas de gravidez química, clínica, gemelar e de aborto para mulheres com idade igual ou 

superior a 35 anos e má qualidade embrionária, para diferentes condições de espessura endometrial no dia da 

punção folicular.  

 Frequências P 

 Positivo Negativo  

Gravidez Química 15 36 0,610 

Gravidez Clínica 13 2 0,686 

Gravidez Gemelar 2 11 0,231 

Aborto 1 12 0,923 

p: teste U de Mann-Whitney 

 

3. Diminuição da espessura do endométrio, associada ao insucesso do ciclo  

Na tabela 9 verifica-se que não existem diferenças significativas entre as mulheres que 

apresentam um aumento da espessura do endométrio, desde uns dias antes da punção folicular 

e o próprio dia, e as mulheres que mostram a espessura constante ao longo do tempo. Por isso, 

é possível agrupar as duas condições numa só variável (OR: 0,9669; IC = [0,4599; 2,033]; p = 

0,4596). 

 

Tabela 9 Possibilidade de risco de insucesso de acordo com o aumento ou a continuação do valor da 

espessura do endométrio. 

 Frequências Total OR IC P 

 Sucesso Insucesso     

Espessura 

aumenta 
121 219 340 1 Referência  

Espessura 

mantém 
12 21 33 0,9669 

0,4599; 

2,033 
0,4596 

Total 133 240 373    

OR: odds ratio; IC 95%; intervalo confiança a 95%; p: teste x2 

 

Numa análise percentual, conclui-se que em 69% dos casos há insucesso (tabela 10 e 

gráfico 6), que nos alerta para um maior insucesso na gravidez aquando uma diminuição da 
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espessura do endométrio na fase de preparação do mesmo para a gestação. Verifica-se também, 

que em 64% dos casos em que a espessura não diminui ao longo do tempo há insucesso (tabela 

11 e gráfico da figura 7).  

 

 

 

Tabela 10 Frequência de sucesso e insucesso em mulheres 

com diminuição da espessura do endométrio ao longo do tempo.                                                           

Figura 6 Percentagem de casos de sucesso 

e insucesso em mulheres com diminuição 

da espessura do endométrio. 

 

 

 
Tabela 11 Frequência de sucesso e insucesso em mulheres 

com valores de espessura do endométrio que aumentam ou mantêm 

ao longo do tempo.                                                           

Figura 7 Percentagem de casos de sucesso 

e insucesso em mulheres com aumento ou 

a mesma espessura do endométrio. 

 

 

A tabela 12 apresenta ainda, que não existem diferenças significativas entre o valor da 

espessura do endométrio diminuir entre uns dias antes e o dia da punção folicular, e os restantes 

casos (OR: 1,255; IC = [0,8437; 1,868]; p = 0,1541). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Frequência 

Percentagem 

(%) 

Insucesso 111 69,4 

Sucesso 49 30,6 

Total 160 100 

 
Frequência 

Percentagem 

(%) 

Insucesso 240 64 

Sucesso 133 36 

Total 373 100 

69%

31%

insucesso sucesso

64%

36%

insucesso sucesso
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Tabela 12 Possibilidade de risco de insucesso de acordo com o aumento ou a continuação do valor da 

espessura do endométrio. 

 Frequências Total OR IC P 

 Sucesso Insucesso     

Espessura 

aumenta + 

mantém 

133 240 373 1 Referência  

Espessura 

diminui 
49 111 160 1,255 

0,8437; 

1,868 
0,1541 

Total 182 351 533    

OR: odds ratio; IC 95%; intervalo confiança a 95%; p: teste x2 

 

4. Associação entre gravidez gemelar levada a termo e espessura fina do endométrio 

Constata-se que não existiram gravidezes gemelares quando na presença de uma 

espessura fina do endométrio (tabela 13), por isso, não foi possível calcular o odds ratio.  

 

Tabela 13 Descrição do número de gravidezes únicas ou gemelares, de acordo com a distribuição de uma 

espessura do endométrio fina ou normal. 

 

  

 

 Gravidez única Gravidez gemelar Total 

Espessura ≤ 7mm 8 0 8 

Espessura > 7mm 134 59 193 

Total 191 100 201 
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Capítulo V – Discussão 

 

Ao longo dos anos, as técnicas de reprodução assistida têm sofrido diversos progressos 

que tem permitido melhorias no sucesso dos outcomes reprodutivos. Existem diversos fatores 

que podem ter consequências nos resultados dos ciclos de PMA, assim como vários fatores 

preditivos do insucesso das mesmas. Um fator que tem relevado uma grande importância clínica 

é a recetividade endometrial (Zhang et al., 2018). 

Vários autores evidenciam uma grande associação entre o sucesso das TRA e a 

epigenética, por todas as consequências que esta última pode induzir no embrião. Está descrito 

que as próprias técnicas de reprodução assistida podem levar a alterações na morfologia e 

qualidade do endométrio (Choux et al., 2015). Tudo isto pode conduzir a uma deficiência na 

recetividade endometrial, com consequente falha na implantação (Canovas & Ross, 2016).  

Le et al. (2013) demonstra que os recetores de estrogénio estão relacionados com uma 

diminuição do crescimento do endométrio. Simultaneamente, Grimstad & Decherney (2017) 

afirmam que estão descritas alterações epigenéticas nestes recetores (Grimstad & Decherney, 

2017; Le et al., 2013). Potencialmente, as modificações epigenéticas poderiam levar a uma 

disrupção no funcionamento normal do recetor de estrogénio, o que prejudicaria o crescimento 

do endométrio, podendo resultar numa espessura fina do mesmo.  

Desta forma, existe um efeito potencial da epigenética nos insucessos presentes neste 

estudo, quer por influência direta no embrião, quer no endométrio. Em particular, as 

consequências diretas no embrião podem ser o suficiente para a paragem do desenvolvimento 

ou para o desenvolvimento deficitário do embrião, o que lhe tira a qualidade necessária para ser 

transferido. Deste modo, deve-se ter em atenção que o cancelamento da transferência pode por 

vezes ter uma origem epigenética. No entanto, os casos sem transferência foram excluídos da 

presente análise, por poderem dever-se a outras causas não relacionadas, como por exemplo, a 

hiperestimulação (Canovas & Ross, 2016). 

Assim, a epigenética pode ser a base para a explicação de insucesso dos ciclos de PMA 

e das infertilidades idiopáticas. É de extrema importância que investigações futuras se 

dediquem a perceber exatamente a fisiologia e as diferentes causas do mau desenvolvimento 

do endométrio. Estas devem ainda dedicar-se a este vasto tema que é a epigenética, pois parece 

ser um caminho com potenciais respostas e descobertas, explicando muitos dos problemas que 

até hoje não foram esclarecidos. 
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Além da recetividade endometrial, a idade e a qualidade embrionária são elementos que 

se destacam com associações com o sucesso dos ciclos (Zhang et al., 2018). Neste sentido, os 

últimos parâmetros foram considerados fatores de confundimento na questão proposta sobre a 

influência da espessura do endométrio no sucesso dos ciclos de PMA. A idade materna está 

associada a uma decadência do sucesso destes ciclos, contrariamente à boa qualidade 

embrionária, que tem correlação positiva com o outcome do ciclo (Vaegter et al., 2017). Para 

estudar os impactos da recetividade do endométrio, um dos parâmetros com maior teor 

informativo e preditivo é a espessura do endométrio (Zhang et al., 2018) e por isso este foi o 

ponto fulcral do presente estudo.  

Como foi relatado por Liu et al. (2018) e Zhang et al. (2018), o endométrio fino tem-se 

mostrado um fator preditivo negativo para o sucesso da gravidez. Ainda assim, em diversos 

estudos, estas associações não são significativas e por isso continuam a ser necessárias 

tentativas de esclarecer o valor preditivo deste fator (Liu et al., 2018; Zhang et al., 2018). No 

presente estudo foi demonstrado que a espessura do endométrio fina além de ter uma associação 

significativa com os outcomes de ciclos de PMA, pode também ser considerado um fator de 

risco para o insucesso da gravidez. Este resultado abrange qualquer falha que possa ter ocorrido 

para a gravidez não ser levada a termo. Isto é comprovado no resultado 1 desta análise, que 

apresenta um valor com significância estatística (p = 0,03). 

Uma vez que estamos perante duas fontes, o embrião e o endométrio, que através de 

potenciais efeitos epigenéticos nos levam a uma falha de recetividade com consequente defeito 

na implantação, deve haver um aumento do foco neste assunto. A importância deste ponto deve-

se também ao facto destes erros poderem dificultar a gravidez, e quando esta é alcançada, 

poderem conduzir a aborto. Foi descrito que uma espessura do endométrio inferior a 7mm tem 

uma potencial consequência no aumento das taxas de aborto espontâneo (Yuan et al., 2016). 

Para corroborar isto, esta investigação inclui uma análise estatística que relaciona a taxa de 

aborto com as diferenças da espessura do endométrio. De forma a ser mais informativo, e 

perceber em que fase as diferenças no endométrio têm um papel mais crítico, este incluiu a 

relação da espessura com diferentes etapas da gravidez evolutiva (gravidez química, gravidez 

clínica, gravidez gemelar e aborto). Verificou-se que dentro das mulheres com gravidez química 

positiva, a maioria prossegue e leva a gravidez a termo, independentemente da distribuição da 

espessura do endométrio. De acordo com a literatura era de esperar que a maior taxa de gravidez 

clínica e menor taxa de aborto correspondessem ao grupo de mulheres com menos de 35 anos 

e boa qualidade embrionária, e o contrário, pertencesse ao grupo com idade igual ou superior a 
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35 anos e má qualidade embrionária (Vaegter et al., 2017). No entanto, isto nem sempre se 

verifica. A tabela 4 mostra que a maior percentagem de gravidez química e clínica positiva 

corresponde ao grupo esperado, contudo a menor percentagem da gravidez química diz respeito 

às mulheres com menos de 35 anos e má qualidade embrionária, e a menor percentagem de 

evolução para gravidez clínica às mulheres com idade igual ou superior a 35 anos e boa 

qualidade embrionária, apesar de as diferenças serem muito reduzidas. O mesmo acontece na 

percentagem de aborto, em que a percentagem mais baixa corresponde às pacientes com idade 

igual ou superior a 35 anos e má qualidade embrionária. A verdade é que além de os grupos 

terem um número de casos muito diferentes entre si, na sua maioria, este número é muito 

reduzido devido à segmentação dos casos. Isto pode também justificar o facto dos dados que 

associam as etapas da gravidez evolutiva com a espessura do endométrio, não apresentarem 

significância estatística, desvalorizando qualquer tendência nestes casos. Para além disso, como 

neste caso, apenas se procura uma associação entre a variação da espessura e etapas da gravidez 

evolutiva, não há distinção entre endométrio fino e endométrio normal, sendo que em ambos 

os grupos de resultados podem estar presentes as duas condições. Também, as técnicas de 

reprodução assistida continuam a trazer algum risco, apesar de terem boas taxas de sucesso. 

Desta forma, é expectável que haja casos de sucesso e insucesso nas duas condições.  

Além de ser importante aumentar o número de pacientes em estudo, há necessidade de 

considerar mais fatores de confundimento, tais como os diferentes ciclos de PMA que se usam 

ou a causa da infertilidade, de forma a garantir que os dados em estudo, no caso de insucesso, 

se devem apenas e só, às razões de interesse da investigação. É de notar ainda que se a espessura 

do endométrio fosse medida no dia da transferência embrionária possibilitava mais 

interpretações sobre o momento da implantação e, por isso, este valor deve ser tido em 

consideração numa futura abordagem. Outra limitação deste estudo consistiu na avaliação da 

qualidade embrionária não incluir a composição genética (euploidia) e, basear-se apenas em 

critérios cinéticos e de morfologia, pelo que pode não representar a real qualidade dos embriões. 

À medida que nos estamos a aproximar do dia da transferência embrionária é de esperar 

que a espessura do endométrio vá aumentando, pois este está a ser preparado para a fase de 

implantação do embrião (Chan et al., 2018). Posto isto, foi avaliada a taxa de insucesso quando 

se está perante uma diminuição da espessura ao longo do tempo ou quando esta diminuição não 

está presente. Verificou-se que nas duas condições há um maior número de casos de insucesso, 

e ainda, quando se compara as diferentes modificações da espessura, o resultado não é 

significativo. Isto pode ser explicado, potencialmente porque, apesar de normalmente a 
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espessura endometrial aumentar, se os valores se mantiverem dentro dos valores de referência 

é de esperar que o endométrio consiga suportar a implantação do embrião, levando a que não 

haja grandes diferenças nos resultados das duas condições.  

Para além disso, dada a hipótese de associação entre a espessura e as taxas de gravidez, 

é de esperar que, numa gravidez gemelar, o endométrio tenha um bom desenvolvimento, pois 

tem de conseguir ser o apoio de pelo menos dois embriões. Na verdade, a espessura endometrial 

providencia o local para o embrião implantar (Richter et al., 2007). Por isso, apesar de não 

existirem estudos concretos sobre a associação de gravidez gemelar com a espessura do 

endométrio, é possível pressupor esta mesma relação. De acordo com isto, verificou-se nesta 

investigação, que não havia nenhuma gravidez gemelar quando o endométrio se encontra com 

uma espessura fina. Contudo, para os resultados serem significativos era necessário um maior 

número de casos para que se pudesse corroborar esta potencial relação. Além disso, na análise 

que avalia a associação da espessura do endométrio no dia da punção com a gravidez evolutiva, 

os casos em que apenas havia perda de um embrião foram excluídos. No entanto, se houvesse 

um maior número de ciclos onde a situação descrita tivesse ocorrido, talvez se pudesse fazer 

uma correlação entre esta perda e a menor espessura.   
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Capítulo VI - Conclusão e Perspetivas Futuras 

 

Tal como já tinha sido mostrado anteriormente, existe uma relação entre a espessura do 

endométrio e as taxas de gravidez, em mulheres que necessitam de recorrer a ciclos de 

procriação medicamente assistida. Apesar de alguns dados não serem significativos, é possível 

considerar que uma espessura fina do endométrio constitui um fator de risco para um insucesso 

da gravidez. Algumas melhorias previamente apontadas devem ser consideradas de forma a 

permitir um estudo com uma maior precisão, de destacar o maior número de casos em estudo e 

a medição da espessura no dia da transferência embrionária. 

Adicionalmente, ao longo deste estudo foi notória a relevância da epigenética no 

desenvolvimento embrionário, nas técnicas desenvolvidas e, até mesmo, no desenvolvimento 

da espessura do endométrio, sendo aconselhado um estudo mais aprofundado a este nível. Com 

as bases lançadas nesta dissertação, sugere-se uma investigação que procure responder a todas 

as questões da fisiologia e origem da patologia. Assim, poderia estudar-se o mecanismo pelo 

qual as alterações epigenéticas nos recetores de estrogénio levam a uma diminuição do 

desenvolvimento do endométrio. Desta forma, poderia entender-se uma nova causa para um 

endométrio fino e mais tarde, desenvolverem-se novas estratégias para combater esta patologia, 

recorrendo aos conhecimentos sobre as alterações da metilação nestes recetores. Além disso, 

seria importante estudar outros casos da metilação do DNA em outros genes e outras 

modificações epigenéticas que possam estar envolvidas numa redução do crescimento do 

endométrio. 

Assim, são importantes estudos futuros que abranjam estas áreas, dada a melhoria que 

podem trazer para o sucesso das técnicas de reprodução assistida e toda a importância clínica 

que estas acarretam.
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