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RESUMO
A infertilidade é um problema mundial que afeta aproximadamente 15% da
população em idade reprodutiva. Embora as causas de infertilidade sejam diversas,
pesquisas recentes mostram os hábitos de vida moderno, entre eles a contribuição
ambiental, como um importante fator da capacidade reprodutiva. Trabalhos na
literatura têm reportado os efeitos de agentes químicos ambientais no declínio da
saúde reprodutiva humana, em especial, os desreguladores endócrinos.
Desreguladores endócrinos são definidos como substâncias exógena que alteram as
funções do sistema endócrino causando efeitos adversos à saúde. Entre os diversos
compostos que podem atuar como desreguladores endócrinos, podemos citar os
medicamentos de uso comum, como analgésicos e anti-inflamatórios, especialmente
o paracetamol. Entretanto, poucos são os trabalhos que avaliam o impacto da
exposição a esses compostos nos desfechos reprodutivos de casais subférteis que
buscam tratamentos de infertilidade, especialmente na população brasileira. Dessa
forma, este estudo tem como objetivo avaliar a prevalência de uso de medicamentos
analgésicos e anti-inflamatórios – no período de um ano antes do ciclo de
reprodução assistida – em mulheres submetidas a tratamentos para infertilidade,
além de avaliar as associações do uso com os desfechos reprodutivos. A população
de estudo foi recrutada em uma clínica de reprodução assistida de Curitiba, no
âmbito de um amplo estudo do Laboratório de Fisiologia Endócrina e Reprodutiva
Animal (LABFERA) da UFPR. Foram recrutadas mulheres com infertilidade por fator
feminino de diversas etiologias e indicação para tratamento por meio da técnica da
injeção intracitoplasmática de espermatozoides (ICSI). Fatores sociodemográficos e
dados da exposição a medicamentos foram levantados por meio de questionários, e
analisados no software IBM SPSS Statistics por meio de modelos lineares
generalizados, sendo considerado como covariáveis os parâmetros de idade, IMC,
tabagismo e causa de infertilidade. Os desfechos reprodutivos avaliados incluem
números de folículos, número de oócitos, taxa de oócitos coletados, taxa de
maturação, taxa de fertilização, taxa de qualidade embrionária, taxa de utilização,
implantação, gestação clínica e nascimento. A partir dos dados demográficos,
traçou-se o perfil das participantes, as quais apresentaram média de idade de 34,8
anos, média de IMC de 24,24, predominantemente brancas (83,5%), com alto grau
de escolaridade (68,2% possui ensino superior completo e/ou pós-graduação), de
classe social elevada (71% de classe “A”, “B” e “C”,), com diversas etiologias para
infertilidade e majoritariamente não fumantes (65,9%). A prevalência do uso geral de
analgésicos foi de 88,2% nos 12 meses que antecederam o tratamento de
reprodução assistida, sendo o paracetamol o medicamento mais consumido entre as
pacientes (70,6%), seguido de ibuprofeno (53%), dipirona (43,5%), ácido
acetilsalicílico (30,6%) e diclofenaco (13,0%). Foram observadas associações
negativas entre o uso de paracetamol e o número de folículos para as duas
frequências analisadas, sendo essas: frequência ≤1x na semana (B= -4.088, p=
0,028) e frequência >1x na semana (B= -4.553, p= 0,013). Esses resultados indicam
uma redução nas taxas de coleta associada ao uso de paracetamol. Também
observamos desfechos favoráveis para algumas exposições, particularmente
associações positivas entre o uso de paracetamol e ibuprofeno e taxas de
fertilização e beta-HCG positivo, respectivamente. Contudo, estudos adicionais são
necessários para estabelecer com mais clareza as relações entre o uso de
analgésicos e anti-inflamatórios e desfechos de reprodução assistida no Brasil.
Palavras-chave: Infertilidade, analgésicos, reprodução assistida.

ABSTRACT
Infertility is a worldwide problem that affects approximately 15% of the
population in reproductive age. Although the causes of infertility are diverse, current
research shows modern lifestyle habits, including the environmental contribution, as
a important factors in the reproductive capacity. Literature studies have reported the
effects of environmental chemicals on the decline of human reproductive health,
especially endocrine disruptors. Endocrine disruptors are described as exogenous
substances that modify the functions of the endocrine system, which causes adverse
health effects. Some analgesics and anti-inflammatory drugs are listed as
compounds that can act as endocrine disruptors and affect reproductive processes,
especially paracetamol. However, there are few studies assessing the impact of
exposure to these compounds on the reproductive outcomes of sub-fertile couples
who seek for infertility treatments, mainly in the Brazilian population. Therefore, this
study aims to assess the prevalence of use of analgesic and anti-inflammatory drugs
– in the period of one year prior to the assisted reproduction cycle – in women
undergoing infertility treatments, in addition to evaluating the associations of this use
with reproductive outcomes. The study population was recruited from an assisted
reproduction clinic in Curitiba, as part of an extensive study coordinated by the
Laboratory of Endocrine and Animal Reproductive Physiology (LABFERA) at UFPR.
Women with female factor infertility of different etiologies and indication for treatment
through the intracytoplasmic sperm injection (ICSI) technique were considered.
Sociodemographic factors and drug exposure data were examined through
questionnaires and analyzed in the IBM SPSS Statistics software using generalized
linear models, considering the parameters of age, BMI, smoking and cause of
infertility as covariates. The estimated reproductive outcomes include follicle number,
oocyte number, collected oocyte rate, maturation rate, fertilization rate, embryo
quality rate, utilization rate, implantation, clinical gestation and birth rate. From the
demographic data, the profile of study participants were as follows: mean age of 34.8
years, average BMI of 24.24, predominantly white (83.5%), with high education level
(68.2% have completed higher education and/or postgraduate studies), high social
class (71% of class "A", "B" and "C",), with numerous etiologies for infertility and
mostly non-smokers (65.9%). The general prevalence of analgesic use was 88.2% in
the 12 moths prior to start of the assisted reproduction treatment, with paracetamol
being the most consumed drug among patients (70,6%), followed by ibuprofen
(53%), dipyrone (43,5%), acetylsalicylic acid (30.6%) and diclofenac sodium (13.0%).
We observed a negative association between paracetamol use and the number of
follicles for the two studied frequencies, namely: frequency ≤1x a week (B= -4,088,
p= 0.028) and frequency >1x a week (B= -4.553, p= 0.013). These results indicate a
reduction in collection rates associated with the use of paracetamol. We also
observed favorable outcomes for some exposures, particularly positive associations
between paracetamol and ibuprofen use and fertilization rates and positive betaHCG, respectively. However, additional studies are needed to establish more clearly
the relationships between the use of analgesics and anti-inflammatory drugs and the
outcomes of assisted reproduction in Brazil.
Keywords: Infertility, mild analgesics, assisted reproduction.
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1. INTRODUÇÃO
A infertilidade humana - caracterizada como a inabilidade de um casal
estabelecer uma gestação de sucesso após 1 ano de tentativas sem o uso de
métodos contraceptivos - afeta um a cada seis casais, apresentando taxas
crescentes ao longo dos anos, tendo se tornado um problema mundial (HAUSER et
al., 2016). Nas últimas décadas, houve um aumento da demanda de casais que
buscaram pelas tecnologias de reprodução assistida (TRA). De acordo com um
levantamento realizado pelo centro de controle e prevenção de doenças (CDC), um
total de 197.706 procedimentos de reprodução assistida foram realizados nos
Estados Unidos em 2016 (SUNDERAM et al., 2019), em contraste ao ano de 1998,
quando foram realizados aproximadamente 60.000 procedimentos (GOLDMAN,
REBECCA, REXRODE, 2012). Enquanto, somente no Brasil, mais de 40.000 ciclos
foram realizados em 2019 (SBRA, 2020). O aumento na busca por procedimentos
de reprodução assistida pode ser explicado pela tendência dos casais em
postergarem a gestação, normalmente por motivos profissionais, educacionais ou
como tendência ao aumento da expectativa de vida (KOVAC et al., 2013).
Embora a infertilidade apresente diversas etiologias, pesquisas na literatura vem
reportando progressivamente a contribuição ambiental na tendência observada,
partindo da premissa de que a exposição a determinados compostos químicos
poderia

afetar

o

sistema

endócrino

em

diferentes

estágios

de

vida

e,

consequentemente, a capacidade reprodutiva humana (SKAKKEBAEK et al., 2016),
sendo esses compostos conhecidos como desreguladores endócrinos (DEs). Os
desreguladores endócrinos são substâncias químicas exógenas capazes de alterar
processos

endócrinos/reprodutivos,

produzindo

efeitos

adversos

no

desenvolvimento, na reprodução e até mesmo em funções neurológicas (GORE et
al., 2015). Esses compostos são capazes de mimetizar hormônios endógenos do
sistema endócrino humano ou alterar de alguma forma a ação hormonal em células
alvo (REYS, 2001). Os xenobióticos, por exemplo, caracterizados como compostos
químicos estranhos às funções biológicas, englobam alguns desses desreguladores
endócrinos, incluindo alguns medicamentos de uso comum, como analgésicos e
anti-inflamatórios, assim como diversos produtos químicos industriais. Muitos desses
compostos são altamente tóxicos e persistentes e, dessa forma, podem afetar o
crescimento e reprodução de eucariotos inferiores e superiores, bem como
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bioacumular em organismos ou sistemas ecológicos, em razão da sua difícil
biodegradação e biotransformação (ADKINS, ROSS, 2019; TOMAŠIĆ, ZELIĆ,
2018). Estudos recentes mostram que muitos xenobióticos possuem atividade
desreguladora endócrina, incluindo atividade estrogênica, anti-androgênica e
androgênica, de forma a repercutir na saúde reprodutiva humana (BOBERG et al.,
2016; KOCH, CALAFAT, 2009; KOCH et al., 2013). Dentro desse grupo podemos
citar os parabenos, ftalatos e fenóis, substâncias químicas amplamente utilizadas
em diversos segmentos da indústria, comumente utilizados como aditivos em
produtos plásticos, medicamentos, cosméticos e produtos de higiene pessoal
(GALLINGER, NGUYEN, 2013).
Em ratos de laboratório, a exposição gestacional a agentes químicos ambientais,
como ftalatos usados em produtos plásticos, e a medicamentos de uso comum,
como analgésicos e anti-inflamatórios, resulta em diversas anormalidades do trato
reprodutivo masculino, como a não descida dos testículos (hipospádia), glândulas
acessórias sexuais pequenas ou malformadas, distância anogenital reduzida e
alterações epididimais e testiculares (FOSTER, 2006; MARTINO, CHAHOUD, 2010;
KRISTENSEN et al., 2012). De forma similar, observamos os efeitos na saúde
reprodutiva feminina. Dentre os distúrbios do trato reprodutor feminino associados à
exposição a desreguladores endócrinos, destacam-se a puberdade precoce, a
falência ovariana prematura e a síndrome de ovários policísticos (COSTA et al.,
2014). Além disso, dados epidemiológicos também indicam associações entre a
exposição materna a esses agentes e alterações endócrinas reprodutivas em recémnascidos (SWAN, 2008; FISHER et al., 2016).
A crescente implementação desses produtos químicos em processos industriais,
vem levantando reflexões em relação aos possíveis efeitos que a exposição a esses
agentes possa provocar na saúde reprodutiva humana. Além disso, o aumento na
demanda por produtos farmacêuticos pela população associado ao uso inadequado
de medicamentos – especialmente em períodos gestacionais e concepcionais –
podem resultar em inúmeros efeitos de curto e longo prazo para a saúde. Estudos
indicam que os medicamentos mais utilizados antes e durante a gravidez, por
automedicação, são os relaxantes musculares, analgésicos como dipirona e
paracetamol e contraceptivos orais combinados (EMBRANDIRI et al., 2016; SILVA,
MARQUES, 2019). Esses medicamentos são de ampla comercialização e muitas
vezes são utilizados sem prescrição médica para tratar sintomas gerais ou comuns
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no período gestacional (KRISTENSEN et al., 2016). Recentemente, medicamentos
de uso comum, como analgésicos e anti-inflamatórios, também têm sido descritos
como potenciais agentes desreguladores endócrinos que, juntamente com
contaminantes químicos ambientais, podem contribuir para o declínio na saúde
reprodutiva humana e animal (KRISTENSEN et al., 2012). Os resultados de alguns
estudos observaram que entre os possíveis efeitos do uso de paracetamol durante a
gravidez na prole, estão: aumento do risco de desenvolvimento de asma,
malformações

cardiovasculares,

distúrbios

no

neurodesenvolvimento

(desenvolvimento motor, comunicação), distância ano-genital reduzida em meninos
(preditor de baixo potencial reprodutor), transtornos do espectro autista, transtorno
de déficit de atenção e hiperatividade, alterações comportamentais, doenças
alérgicas, dentre outros (THIELE et al., 2013; MARSH et al., 2014; BRANDLISTUEN
et al., 2013; FISHER et al., 2016). Um trabalho utilizando camundongos verificou que
a exposição in utero a doses terapêuticas da combinação de paracetamol e
ibuprofeno durante o período de determinação do sexo na geração parental, levou a
geração F1 à subfertilidade, incluindo envelhecimento ovariano acelerado com corpo
lúteo anormal (ROSSITTO et al., 2019), demostrando os efeitos cumulativos do uso
desses medicamentos na saúde reprodutiva feminina nas descendentes, muito
antes dessas chegarem à idade reprodutiva.
É importante ressaltar que alguns fármacos são capazes de difundir-se pela
placenta da mesma forma que atravessam outras barreiras epiteliais. No entanto,
os efeitos de um fármaco sobre o desenvolvimento do feto são, em grande parte,
determinados pelo período de exposição fetal, potência e dosagem do fármaco
(GUNATILAKE, PATIL, 2018). Um estudo realizado em Hong Kong, detectou
concentrações de diclofenaco em amostras de tecido fetal em pacientes que
optaram pela interrupção cirúrgica da gravidez entre a 8a e 11a semana,
evidenciando a transferência placentária de diclofenaco no primeiro trimestre da
gravidez humana (SIU, YEUNG, LAU, 2000). Embora seja comum estudos que
avaliam os impactos do uso de fármacos durante a gestação e após esse período
(efeitos na prole), há poucos estudos que avaliam os efeitos desses medicamentos
nos desfechos reprodutivos previamente a concepção.
Recentemente, a exposição a agentes químicos ambientais também vem sendo
estudada no contexto da reprodução assistida. Dados publicados por Hauser et al.
(2016) indicam que a exposição a agentes químicos ambientais está associada a
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piores desfechos em mulheres submetidas a tratamentos de reprodução assistida.
Porém, há poucos dados sobre a influência do uso de medicamentos e os desfechos
de reprodução assistida, especialmente em populações brasileiras.
Dessa forma, esse estudo tem como objetivo determinar a prevalência de uso
de medicamentos, particularmente analgésicos e anti-inflamatórios mais consumidos
no Brasil, em mulheres submetidas a tratamento de reprodução assistida, e
possíveis associações entre o uso desses medicamentos e desfechos de
reprodução assistida.

1.1 JUSTIFICATIVA
O estudo justifica-se em três dimensões: toxicidade reprodutiva de
xenobióticos, direito e acesso à saúde sexual e reprodutiva e estudos nacionais.
1.1.1 Toxicidade Reprodutiva de Xenobióticos
Na década de 60, cerca de 10 a 15 mil crianças nasceram com malformações
após suas mães terem ingerido o medicamento denominado talidomida durante a
gestação, fato conhecido como “Tragédia da Talidomida” (MORO, INVERNIZZI,
2017), sendo a talidomida medicamento de perfil sedativo-hipnótico e útil no
tratamento de doenças, com o por exemplo, a hanseníase (SHESKIN, 1965). Esse
acontecimento evidenciou a carência de normas fortes para o uso seguro de
medicamentos, levando a uma preocupação e uma busca pelo aumento do
conhecimento sobre a toxicidade de compostos químicos e medicamentos sobre o
sistema reprodutor humano (MORO, INVERNIZZI, 2017).
Embora os estudos conduzidos em modelos animais forneçam informações
relevantes para avaliar efeitos tóxicos em mamíferos, estudo epidemiológicos
mostram-se promissores no sentido de detectar de forma abrangente e sistemática
esses efeitos em humanos, de forma a propor medidas de prevenção para a
população. Desta forma, entende-se que os estudos epidemiológicos na área da
Toxicidade Reprodutiva, bem como uma maior regularização e fiscalização de
xenobióticos incorporados na indústria química e farmacêutica, são fundamentais
para a saúde reprodutiva da população.
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1.1.2 Direito Fundamental e Acesso à Saúde Sexual e Reprodutiva.
Partindo

do

princípio

do

livre

planejamento

familiar,

como

direito

constitucional, onde todos os indivíduos têm direito fundamental à saúde sexual e
reprodutiva, devendo o Estado proporcionar recursos e meios de tratamento para
distúrbios de função reprodutora como problema de saúde pública, garantindo
acesso a informações educacionais e a tratamento de esterilidade e reprodução
assistida, bem como zelar para que os cidadãos tenham amplo e livre discernimento
acerca da decisão a respeito da família que pretendem formar (BRASIL, 1996, art
226).
1.1.3 Estudos Nacionais
Diversos estudos na literatura já avaliam os impactos do uso de
medicamentos durante a gestação, assim como os efeitos na prole. Entretanto,
poucos estudos avaliam os efeitos de medicamentos em um contexto brasileiro,
principalmente em relação a desfechos reprodutivos preconcepção.
Além disso, muitos estudos nacionais e internacionais tendem a avaliar
somente a capacidade reprodutiva masculina, associando diversos fatores
ambientais, principalmente, a alterações hormonais e anormalidades do trato
reprodutivo masculino. No entanto, há uma carência de estudos que avaliem os
impactos do uso de medicamentos na saúde e desfechos reprodutivos em mulheres,
especificamente as que realizam tratamento para infertilidade, juntamente com seus
parceiros (as), em um contexto de reprodução humana assistida.
Dessa forma, o desenvolvimento de estudos que investiguem os efeitos da
exposição a medicamentos e desreguladores endócrinos, bem como possíveis
associações entre a exposição a estas substâncias e alterações reprodutivas em
diferentes populações é essencial para reforçar as discussões acerca de agentes
químicos ambientais como fatores envolvidos em distúrbios reprodutivos.
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1.2 OBJETIVOS
1.2.1 Objetivo geral
• Avaliar a associação do uso de medicamentos, em particular analgésicos e
anti-inflamatórios, e os desfechos reprodutivos de pacientes submetidas a
técnicas de reprodução humana assistida.
1.2.2 Objetivos específicos
• Avaliar a prevalência de uso de medicamentos, em particular analgésicos e
anti-inflamatórios, em pacientes que buscam a técnica de reprodução
assistida.
• Examinar as associações entre o uso de medicamentos previamente ao ciclo
de injeção intracitoplasmática de espermatozoides (ICSI), e desfechos de
reprodução assistida: números de folículos, número de oócitos, taxa de
oócitos, taxa de maturação, taxa de fertilização, taxa de qualidade
embrionária, taxa de utilização, implantação, gestação clínica e nascimento.

2. REVISÃO DE LITERATURA
2.1 INFERTILIDADE E REPRODUÇÃO ASSISTIDA
Infertilidade é caracterizada como a ausência de sucesso na obtenção de
gestação após um ano de relações sexuais regulares e sem a utilização de métodos
contraceptivo (WHO, 2020). Estima-se que haja mundialmente 48 milhões de casais
e

186

milhões

de

indivíduos

com

infertilidade

em

idade

reprodutiva

(MASCARENHAS et al., 2012; BOIVIN et al., 2007; RUTSTEIN, SHAH, 2004). A
prevalência de infertilidade, pode variar de acordo com a região estudada sendo que
no Brasil, esse número pode chegar a cerca de 8 milhões (SBRA, 2020).
De forma geral, as causas de infertilidade podem ser igualmente atribuídas entre
os sexos. Alguns estudos relatam que cerca de 40% dos casos de infertilidade estão
relacionados a homens, 40% a mulheres e 20% a ambos (SADOCK; SADOCK;
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KAPLAN, 2003). Ao analisarmos a prevalência da infertilidade sob a ótica etária,
observamos uma diminuição na capacidade reprodutiva associada com o aumento
de idade em ambos os sexos, mas com os efeitos muito mais pronunciado nas
mulheres (HOWE et al., 1985; ASRM, 2017). Em um estudo que buscou estimar a
incidência cumulativa de infertilidade em mulheres com idades de 32 e 38 anos,
relatou-se níveis de infertilidade de 15,2% e 26,0%, respectivamente (VAN-ROODE
et al., 2015), sugerindo uma queda expressiva na fertilidade ao longo dos anos.
Além disso, para as mulheres, a chance da concepção diminui significativamente
após os 35 anos (CDC, 2021). Ao contrário das mulheres não há para os homens
um limite etário crítico estabelecido para produção de gametas. Dessa forma,
embora a idade influencie em alguns parâmetros seminais – como morfologia,
motilidade, concentração volume, etc. – a fertilidade masculina não é afetada, de
forma abrupta, antes dos 60 anos (MENKEN, TRUSSELL, LARSEN, 1986; ASRM,
2012).
De acordo com alguns autores, a infertilidade pode ser primária ou secundária. A
infertilidade primária refere-se à infertilidade de uma mulher que nunca concebeu.
Por outro lado, a infertilidade secundária refere-se à infertilidade de uma mulher que
concebeu pelo menos uma vez, e que após uma segunda tentativa de engravidar,
não conseguiu. Estudos epidemiológicos sugerem que cerca de 10% a 15% de
todos os casais terão dificuldades para conceber o primeiro bebê (infertilidade
primária) ou conceber o número de filhos que planejam (infertilidade secundária)
(EVERS, 2002). Embora os termos explorem a infertilidade apenas num contexto
feminino, vale ressaltar que não é uma causa exclusiva da mulher (TABONG;
ADONGO, 2013). No sistema reprodutor masculino, a infertilidade é mais
comumente causada por problemas na ejaculação do sêmen, ou alterações no
espermograma como: baixo número ou ausência de espermatozoides e alteração
morfológica ou de motilidade dos espermatozoides (WHO, 2020). Algumas revisões
da literatura identificaram menor qualidade dos parâmetros seminais na população
em geral ao longo do tempo, sugerindo uma tendência. Uma das pesquisas
realizada por Levine et al. (2017, p. 647-659), revelou que entre 1973 e 2011, houve
um declínio significante na qualidade do sêmen. Este estudo compilou dados de 185
estudos publicados ao longo de 60 anos, relatando um declínio substancial na
concentração espermática e na contagem total de espermatozoides.
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Os fatores de infertilidade feminina abrangem uma ampla gama das causas que
podem afetar o desenvolvimento ovariano, a maturação dos oócitos, a competência
de fertilização, e o desenvolvimento pós-implantação do embrião no endométrio.
Entre os fatores mais comuns para infertilidade feminina, podem-se listar o tubário,
ovulatório, diminuição da reserva ovariana, endometriose e uterino (ASRM, 2015).
Para causas relacionadas a fatores anatômicos, principalmente as tubas uterinas e
ao útero, é observado a formação de pólipos, miomas, aderências das trompas e
endometriose (sequelas). Essas alterações ocorrem entre 20% a 30% dos casos de
infertilidade feminina, sendo elas de origem congênita (malformações müllerianas);
patológicas adquiridas ou sequelas de processos inflamatórios, infecciosos ou de
procedimentos cirúrgicos. Para causas relacionadas a fatores hormonais/ovulatórios,
são observados: ovários policísticos, anovulação e disfunções hormonais de um
modo geral. Fatores como estresse, sedentarismo, obesidade, tabagismo e uso de
medicamentos, são precursores que podem desencadear essas alterações. Ainda,
atrelada às alterações hormonais/ovulatórias há o fator “idade”, caracterizado pela
diminuição da reserva ovariana em mulheres em idade avançada (a partir dos 35
anos) (LOURENÇO, 2016; ALMEIDA et al., 2018). Em alguns casos, após uma
profunda investigação, pode não haver um diagnóstico que reporte qualquer
alteração que explique a causa da infertilidade conjugal. Desse modo, por método
de exclusão, é definida a Infertilidade sem causa aparente (ISCA) (CEFERP, 2018).
Ainda, entre as causas de infertilidade deve ser citado a contribuição ambiental.
Compostos químicos utilizados em processos industriais estão cada vez mais
presentes no nosso cotidiano (OPAS, 2018). No entanto, muitos desses compostos
vem sendo descritos como potenciais desregulados endócrinos, podendo ter efeitos
adversos na saúde reprodutiva.
Além disso, estudos recentes veem demonstrando a influência do estilo de
vida moderno na saúde reprodutiva humana. Hábitos como tabagismo, alcoolismo e
o usos frequentes de medicamentos podem estar associados a piores desfechos
reprodutivos em mulheres que buscam por tecnologias de reprodução assistida. Um
estudo realizado por Alarcón et al. (2018) verificou a influência do alcoolismo e
tabagismo no desfecho reprodutivo em mulheres submetidas a tratamentos de
reprodução assistida, e reportou efeitos negativo na fertilização, qualidade do
embrião e implantação, além de piores desfechos reprodutivos em mulheres
fumantes.
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Dessa forma, como a infertilidade não é um estado permanente, podendo, em
alguns casos, ocorrer a reversão do quadro quando iniciado o tratamento médico,
muitos casais subférteis tem buscado alternativas para a gestação, sendo uma das
opções mais conhecidas e disponíveis atualmente, a biotecnologia da reprodução
assistida. (STRAUSS; BARBIERI; YEN, 2019).
O uso de tecnologias de reprodução assistida (TRA) para superar a infertilidade
aumentou rapidamente nos Estados Unidos, assim como o número de clínicas de
fertilidade que oferecem serviços e procedimentos de TRA (CDC, 2019). Nas últimas
décadas, houve uma crescente demanda de casais que buscaram pela tecnologia
de reprodução assistida. De acordo com levantamentos anuais realizados por
centros de controle e prevenção de doenças, aproximadamente 197.706
procedimentos de reprodução assistida foram realizados nos Estados Unidos, em
2016 (SUNDERAM et al., 2019). Num contexto brasileiro, somente no ano de 2019,
mais de 40.000 ciclos de reprodução assistida foram realizados (SBRA, 2020). O
aumento na busca por procedimentos de reprodução assistida pode ser explicado
pela tendência dos casais contemporâneos em postergarem a gestação,
normalmente

por

motivos

ligados

a

estabilidade

profissional,

financeiros,

educacionais ou como tendência ao aumento da expectativa de vida (KOVAC et al.,
2013).
Dessa forma, a biotecnologia da reprodução é um ramo da biotecnologia,
especializada no emprego de técnicas e procedimentos específicos que interferem
no processo de fertilidade ou infertilidade na espécie humana (QUEIROZ, 2001). De
uma forma geral, as técnicas visam favorecer ou produzir o encontro dos gametas
em laboratório, quando esse não ocorre de forma natural (CDC, 2019). Dentre as
várias possibilidades, as técnicas mais utilizadas nas práticas clínicas, são:
Inseminação intrauterina (IUI), Fertilização in vitro clássica (FIV) e a Injeção
intracitoplasmática de espermatozoide (ICSI). Tendo em vista que a população de
pacientes de reprodução assistida apresenta capacidade reprodutiva diferente em
relação a população fértil é importante avaliar a influência de compostos
desreguladores endócrinos nessa população específica.
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2.2 DESREGULADORES ENDÓCRINOS
Os avanços tecnológicos proporcionados pela indústria e a mudança no estilo de
vida nas últimas décadas, transformaram os modos pelos quais os insumos são
produzidos e consumidos pelo homem, especialmente após a segunda guerra
mundial. É notável como esses avanços proporcionaram melhorias e praticidades
em vários campos, no entanto, nas últimas décadas, observou-se um aumento
marcante na produção e utilização de compostos sintetizados industrialmente
(TOPPARI et al., 1996; TALSNESS et al., 2009), sendo esses compostos
denominados xenobióticos (NELSON, COX, 2011). Muitas dessas substâncias são
tóxicas e persistentes, e em razão da sua difícil biodegradação e biotransformação
podem bioacumular em organismos ou sistemas ecológicos (ADKINS, ROSS, 2019).
Muitos dos xenobióticos conhecidos atualmente tem sido estudados e
associados a alterações do sistema endócrino com repercussões adversas em
vários níveis dos sistemas biológicos, incluindo o sistema reprodutor, sendo esses
compostos denominados desreguladores endócrinos. Por sua vez, esses são
caracterizados como substâncias químicas capazes de alterar processos biológicos
regulados por hormônios, como por exemplo, ciclos hormonais, gametogênese e
gestação.
As vias de contaminação por desreguladores endócrinos são diversas. O contato
com estas substâncias pode ocorrer através da pele, das vias respiratórias, da
alimentação, via transplacentária ou pelo leite materno (BELLO, FALLER, 2016).
Existem várias fontes de exposição a esses desreguladores, dentre estas, as mais
citadas em estudos recentes são, as embalagens plásticas de produtos de consumo
(via oral) (DUTY, et al., 2005; MEEKER; SATHYANARAYANA; SWAN, 2009);
matrizes de produtos cosméticos, como perfumes, esmaltes, desodorante e produtos
para cabelo (via exposição cutânea e ocular) (KOO, LEE, 2004; ORSI et al., 2006);
pesticidas residuais que contaminam frutas, vegetais e água potável (via digestiva)
(KIM et al., 2010). Além disso, a contaminação pode ocorrer por via respiratória,
como demonstrado, por exemplo, pela presença de ftalatos, hidrocarbonetos
policíclicos aromáticos, bifenilos policlorados, alquilfenóis e seus metabólitos,
pesticidas e retardadores de chama bromados no ar e na poeira de residências
(RUDEL et al., 2003).
O contato direto desses produtos com a superfície corporal leva a absorção e o
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transporte das substâncias ao sistema circulatório (KOCH, CALAFAT, 2009). Após
isso, mecanismos de detoxificação são acionados através de rotas que
biotransformam e eliminam essas toxinas (PASCHOAL et al., 2014), no entanto, nem
sempre a eliminação desses compostos ocorre de forma adequada. Hábitos, como
tabagismo e consumo de álcool podem perturbar esses mecanismos, de forma a
transformar esses compostos em metabólitos prejudiciais, ou ainda, fazendo com
que esses se acumulem em tecidos e órgãos, aumentando o risco de danos
celulares (LISKA, 1998). Embora muitos químicos industriais disponíveis no mercado
sejam submetidos a rigorosos testes de toxicidade e qualidade, pouco se sabe sobre
os efeitos que a exposição a longo prazo pode ter no sistema endócrino/reprodutivo,
e principalmente, as repercussões dessa exposição concomitante a períodos e
processos biológicos, como ciclos hormonais, gametogênese e gestação.
Parabenos e fenóis – substâncias amplamente utilizadas na produção de
cosméticos, produtos de higiene pessoal e medicamentos – já foram associados
com atividade desreguladora endócrina em modelos in vitro ou in vivo, incluindo
atividade estrogênica, anti-androgênica e androgênica (BOBERG et al., 2016;
KOCH, CALAFAT, 2009; KOCH et al., 2013), de forma que muitos desses
compostos são capazes de mimetizar ou bloquear a ação de hormônios endógenos
do sistema endócrino humano (REYS 2001).
Além disso, dentre os desreguladores endócrinos mais conhecidos e de maior
produção mundial, estão os ftalatos (RITSEMA et al., 1989). Esses compostos são
amplamente utilizados na indústria como aditivos na fabricação de diversos
produtos. Já vem sendo proposto que a crescente implementação de ftalatos em
processos e produtos de interesse industrial estejam relacionadas com a crescente
incidência de doenças endócrinas nos últimos 20 anos, incluindo problemas
reprodutivos masculinos e femininos (GORE et al., 2014). Já em 1972, análises de
rotina para resíduos de inseticida detectaram vestígios de Dibutilftalato (DBP) e di-2etilhexila ftalato (DEHP) em extratos de peixes capturados em diversas partes da
América de Norte (MAYER, STALLING, JOHNSON, 1972), demonstrando a
abundância desses no ambiente. Esses compostos têm sido frequentemente
associados a atividade antiandrogênica na prole masculina, evidenciando seu
potencial desregulador endócrino (SOUZA et al., 2018). As fontes de poluição mais
comuns de contaminação por ftalatos no ambiente são as emissões atmosféricas e
despejo de efluentes aquosos e sólidos de plantas industriais (LOUREIRO, 2002).
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Recentemente, medicamentos com efeitos desreguladores endócrinos também
tem sido reportados em elevadas concentrações em águas brasileiras (LIMA et al.,
2017), no entanto maiores são as preocupações acerca dos efeitos que a exposição
direta que esses compostos possam ter na saúde endócrina/reprodutiva em
mulheres que buscam estabelecer uma gravidez. No estudo de Matyas (2015),
verificou-se que o uso de paracetamol, ibuprofeno aspirina e naproxeno durante a
fase folicular foi associado à diminuição das chances de anovulação esporádica em
mulheres na pré-menopausa.
A saúde reprodutiva feminina já se mostrou suscetível a um grande número
de contaminantes ambientais que apresentam efeitos desreguladores endócrinos,
incluindo agentes estrogênicos, androgênicos e anti-estrogênicos (COSTA et al.,
2014). Uma exposição inadequada a hormônios durante vida fetal pode reduzir ou
tornar ausente a função ovariana na vida adulta (SOUZA, 2016). Diferentes estudos
que avaliavam a exposição a medicamentos analgésicos e anti-inflamatórios, como
paracetamol e ibuprofeno, revelaram que esses medicamentos estão associados a
piores desfechos reprodutivos na prole feminina. No trabalho de Holm et al. (2016), a
exposição intrauterina a paracetamol e anilina (corante alimentício) resultou no
encurtamento da distância ano-genital na prole adulta, diminuição da reserva
folicular e fertilidade reduzida. Já no estudo experimental de Dean et al. (2016),
verificou-se que a diminuição da reserva folicular e fertilidade reduzida estava
relacionada a perda de células germinativas durante o final da gestação, em razão
do atraso na entrada do processo meiótico das células germinativas fetais.
Consequentemente, a redução no número de oócitos fetais pode ser responsável
pela redução no peso e tamanho do ovário, no tamanho da ninhada e na fertilidade
reduzida na prole feminina, como observado nos estudos de Johansson et al. (2016)
e Leverrier-Penna et al. (2018). Dessa forma, esses estudos indicam a capacidade
inibidora de alguns fármacos na proliferação de células germinativas primordiais,
com possíveis consequências reprodutivas intergeracionais, resultando num
encurtamento da vida reprodutiva, menopausa precoce ou infertilidade nas gerações
futuras na prole feminina.
Tendo em vista os impactos que o uso de medicamentos pode trazer na
saúde reprodutiva humana, é fundamental reforçar estudos epidemiológicos na área
da toxicologia de medicamentos, de forma a propor os melhores caminhos
gestacionais em casais que planejam conceber uma criança.
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2.3 MEDICAMENTOS E INFERTILIDADE
A exposição a desreguladores endócrinos, frequentemente é associada na
literatura à poluição industrial, alimentos e água contaminados, produtos domésticos
e de higiene pessoal. No entanto, é importante ressaltar que muitos medicamentos
também apresentam em sua composição compostos químicos que podem
apresentar efeitos deletérios, incluindo medicamentos prescritos e de venda livre
(GENCO, SHAW, SARGIS, 2020). Embora alguns ingredientes ativos em
medicamentos sejam projetados para modular a atividade hormonal, em grande
parte não se reconhece o potencial de ingredientes “inativos” de exercer
propriedades de desregulação endócrina. Os ingredientes inativos em formulações
de medicamentos incluem compostos com propriedades desreguladoras endócrinas
já citadas, como por exemplo, os ftalatos, conhecidos por desencadearem distúrbios
reprodutivos e metabólicos em estudos baseados em células, animais e dados
epidemiológicos (GORE et al., 2015). Os ftalatos são incorporados aos
medicamentos para controlar a liberação no trato gastrointestinal para uma
administração mais precisa do medicamento (GALLINGER, NGUYEN, 2013). O uso
de medicamentos, como fluoxetina, ibuprofeno, difenidramina, paracetamol e
Guaifenesina/Bromidrato de dextrometorfano, já foram associados a níveis urinários
elevados de propilparabeno e elevações quase significativas de metilparabeno,
demonstrando altas exposições a parabenos (DODGE et al., 2015). Ainda, os
próprios compostos farmacológicos podem apresentar efeitos no sistema endócrino,
afetando a capacidade reprodutiva feminina. Uma amostra disso é o Paracetamol
(N-acetyl-p-aminofenol (APAP), o composto ativo presente em mais de 600
medicamentos e amplamente utilizado por mulheres em períodos gestacionais.
Pesquisas experimentais e epidemiológicas sugerem que a exposição pré-natal a
esse medicamento resulta em alterações no desenvolvimento fetal, o que pode
aumentar

os

riscos

de

alguns

distúrbios

reprodutivos,

urogenitais

e

de

neurodesenvolvimento (KRISTENSEN et al, 2012; KRISTENSEN et al, 2016;
BAUER et al., 2018).
Esses dados ressaltam que apesar dos benefícios que um medicamento pode
trazer no tratamento de muitas enfermidades, a utilização exige cautela e precisa ser
monitorada por conta dos efeitos adversos que pode causar na saúde,
especialmente em momentos sensíveis do desenvolvimento, como por exemplo, o
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período gestacional ou pré-gestacional. No entanto, nem todos os medicamentos
são seguros para a serem utilizados (CDC, 2021). O uso de medicamentos antes de
diagnosticada a gravidez é comum, sendo que em vários países da Europa e nos
Estados Unidos observou-se uma prevalência de 14,2% a 43,0% (ENGELAND et al.,
2008; BAKKER et al., 2006; STEPHANSSON et al., 2011; HARDY et al., 2006;
ODALOVIC et al., 2012; ROBERSON, HURWITZ, 2014), em contraste com estudos
realizados no Brasil, onde a prevalência do uso é levemente superior, em torno de
47% a 59,8% (MAIA, TREVISOL, GALATO, 2014; GALVÃO et al., 2014; ARRAIS et
al., 2005). Já com relação ao uso materno de medicamentos prescritos durante a
gravidez, a prevalência varia de 27% a 99% em países desenvolvidos (DAW et al.,
2011) e de 82,9% e 97,4% no Brasil, incluindo vitaminas e suplementos (MENGUE,
et al., 2004; ANDRADE, et al., 2014). Isso se deve principalmente ao fato de muitas
mulheres precisarem tomar medicamentos durante a gestação para controlar suas
condições de saúde, sendo que em alguns casos, evitar ou interromper um
medicamento durante a gravidez pode ser mais prejudicial do que o consumo desse
fármaco (CDC, 2020).
Atualmente, o paracetamol é o analgésico e antitérmico mais utilizado
durante a gestação e lactação (SIH et al., 2006; CHAMBERS, 2015). Mesmo que o
paracetamol seja considerado o analgésico e antitérmico mais seguro, seu uso
impróprio na gravidez pode trazer efeitos deletérios para a mãe e o feto / criança. Os
resultados de alguns estudos observaram que entre os possíveis efeitos do uso de
paracetamol

durante

desenvolvimento

de

a

gravidez

asma,

na

prole

malformações

estão:

aumento

cardiovasculares,

do

risco

de

distúrbios

no

neurodesenvolvimento (motor e comunicação), distância ano-genital reduzida em
meninos (preditor de baixo potencial reprodutor), transtornos do espectro autista,
transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, alterações comportamentais,
doenças alérgicas, entre outros (THIELE et al., 2013; MARSH et al., 2014;
BRANDLISTUEN et al., 2013; FISHER et al., 2016). Já com relação às complicações
maternas, o uso do paracetamol pode estar associado a um risco aumentado para o
desenvolvimento de pré-eclâmpsia, trombose venosa profunda e embolia pulmonar
(REBORDOSA et al., 2010).
Recentemente, trabalhos experimentais vêm demonstrando que os impactos
do uso de medicamentos também podem ser observados em outros períodos
críticos do desenvolvimento. Um trabalho transgeracional utilizando camundongos
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verificou que a exposição in utero a doses terapêuticas da combinação de
paracetamol e ibuprofeno durante o período de determinação do sexo, levou a um
retardo na entrada da meiose e na progressão em células germinativas embrionárias
femininas da geração F1. Consequentemente, a ativação folicular foi reduzida em
ovários pós-natais, levando a geração F2 à subfertilidade, envelhecimento ovariano
acelerado com corpo lúteo anormal persistência, devido à diminuição da apoptose e
aumento da sobrevivência das células luteais (ROSSITTO et al., 2019). Em uma
revisão bibliográfica que buscou verificar a exposição pré-natal em ratos e
camundongos, verificou que a exposição a paracetamol 13,5 dias antes do coito
resultou na redução dos folículos primordiais, ciclo menstrual irregular, ausência
prematura de corpo lúteo, bem como fertilidade reduzida, assemelhando-se a
insuficiência ovariana prematura, síndrome em humanos que está associada à
menopausa prematura (ARENDRUP et al., 2018). Dessa forma, esses estudos
indicam que o uso de medicamentos pode causar danos não apenas a geração
parental como também pode impactar na gametogênese da geração seguinte, muito
antes dessa chegar a idade reprodutiva, evidenciando os efeitos cumulativos do uso
de medicamentos na saúde reprodutiva feminina, ao longo dos anos.
Em um modelo experimental de exposição in vitro de ovários fetais humanos
ao ibuprofeno, foi observada uma redução substancial do número de células
germinativas, com redução da proliferação e aumento de apoptose. Tais efeitos
indicam que a exposição in utero ao ibuprofeno pode estar associada a uma redução
na capacidade reprodutiva da prole feminina (LEVERRIER-PENNA et al., 2018).
A dipirona é um medicamento muito empregado no Brasil. Embora este
fármaco tenha sido preterido em alguns países em virtude de sua associação à
agranulocitose, baixa quantidade ou ausência de granulócitos no sangue, o seu uso
durante a gestação não está associado a piores desfechos reprodutivos (SIH et al.,
2006). No entanto, em estudos in vitro, apenas quando administrada em
concentrações altas, a dipirona demonstrou pequeno potencial mutagênico ou
carcinogênico e de inibição da esteroidogênese (IZUMI et al., 1991; GIRI,
MUKHOPADHYAY, 1998; PASSONI et al., 2018)
Os resultados na literatura ainda são divergentes, não existindo um consenso
sobre os riscos do consumo de certos medicamentos durante o período gestacional.
Além disso, há poucos estudos que avaliem os efeitos de medicamentos no
desfecho reprodutivo preconcepção de mulheres que buscam por tratamentos de
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infertilidade, especialmente na população brasileira. No contexto da reprodução
assistida, um estudo epidemiológico realizado entre 2004 e 2012 buscou avaliar as
associações entre as concentrações urinárias de metabólitos de ftalato e os
desfechos reprodutivos de mulheres submetidas a tratamento para infertilidade.
Nesse estudo, verificou-se que mulheres com concentrações elevadas de ftalatos na
urina tiveram piores desfechos reprodutivos, como menor produção de oócitos
maduros e menores taxas de gravidez clínica e nascidos vivos (HAUSER et al.,
2016).
Estudos nessa área possibilitam maiores informações referentes a segurança
do consumo de medicamentos antes e durante a gestação. A busca por dados mais
concretos permite o aumento da conscientização do uso de medicamentos apenas
em condições realmente necessárias e em condições onde ocorre a manutenção da
saúde materno-infantil.

3. MATERIAL E MÉTODOS
3.1 POPULAÇÃO DE ESTUDO
Os dados utilizados para o trabalho são objetos da tese de doutorado em
execução pela doutoranda Carla Giovana Basso, intitulado como “Exposição a
Ftalatos e Desfechos Reprodutivos em Pacientes Submetidas a Tratamentos de
Reprodução Assistida”, tratando-se de dados preliminares de parte do projeto. O
projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em pesquisa SCS/UFPR, sob o número de
parecer: 4.146.584 e CAAE: 89398218.6.0000.0102.
A população preliminar do estudo foi recrutada em clínica de reprodução
assistida de Curitiba. Foram recrutadas mulheres entre 20 e 40 anos de idade com
diagnóstico de infertilidade, sendo considerado como infertilidade 1 ano de tentativas
de gestação sem sucesso, e indicação para tratamento por meio da técnica de
injeção intracitoplasmática de espermatozoides (ICSI). Foram incluídas participantes
com infertilidade por fator feminino de diversas etiologias (endometriose, síndrome
do ovário policístico, fator anatômico ou causa desconhecida), sendo considerados
fatores de exclusão: pacientes em tratamento por infertilidade masculina severa e
ciclos realizados com gametas doados ou criopreservados. As participantes foram
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acompanhadas do momento que entraram no estudo até o sucesso do tratamento
(sendo considerado como sucesso do tratamento a determinação de gestação
clínica com saco gestacional e presença de batimento cardíaco), descontinuidade do
tratamento de reprodução assistida ou finalização do estudo. O recrutamento das
pacientes foi realizado por meio de cartazes e panfletos disponíveis nos centros de
reprodução participantes, assim como pelo convite de médicos, enfermeiros e/ou
embriologistas durante a primeira consulta de infertilidade.
Durante o curso do tratamento das pacientes, foram coletados diversos dados
por meio de questionários, sendo que dados demográficos, de estilo de vida,
histórico médico e consumo de medicamentos foram utilizados nesse trabalho.

3.2 DADOS DE EXPOSIÇÃO
As pacientes que se encaixaram nos parâmetros de inclusão foram
abordadas pelos pesquisadores do projeto, sendo então explicados os objetivos e
riscos do projeto. Para todas as pacientes que decidiram participar do estudo foi
apresentado o termo de consentimento livre esclarecido (ANEXO1) e os
pesquisadores ficaram a disposição para sanar qualquer dúvida que as participantes
apresentassem. Dessa forma, todas as participantes desse trabalho autorizaram sua
participação voluntaria no estudo intitulado “Exposição a ftalatos e desfechos
reprodutivos em pacientes submetidas a tratamentos de reprodução assistida”. No
dia do recrutamento ou no início do tratamento de reprodução assistida, foram
aplicados questionários para a coleta de dados demográficos, de estilo de vida,
hábitos alimentares, histórico médico, assim como dados de uso de medicamentos,
conforme descrito no ANEXO 2. Foram coletados dados sobre a utilização de
medicamentos de uso contínuo e sobre o uso esporádico de outros medicamentos.
As pacientes foram questionadas especificamente sobre o uso dos 5 analgésicos e
anti-inflamatórios mais consumidos no Brasil, sendo eles: paracetamol, dipirona,
ibuprofeno, ácido acetil salicílico e diclofenaco, sendo questionado o uso no período
entre o início da tentativa de engravidar e o recrutamento do estudo (estipulado
como o consumo do último ano em relação a aplicação do questionário). A
frequência do uso de medicamentos antes do ciclo de tratamento foi categorizada
em: menos de 1 vez por semana, 1 ou mais vezes por semana e sem uso de
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medicamentos. No dia da coleta dos oócitos, ao final do período de cerca de 15 dias
de tratamento hormonal para estimulação de hiperovulação, um novo questionário
foi aplicado para a obtenção de dados de estilo de vida e uso de analgésicos/antiinflamatórios (paracetamol, dipirona, ibuprofeno, ácido acetil salicílico e diclofenaco)
e de outros medicamentos. Nesse questionário, o uso de medicamentos durante a
fase de tratamento hormonal para hiperovulação foi categorizado da seguinte forma:
nunca, menos de uma vez por semana, uma a três vezes por semana e diariamente.

3.3 DESFECHOS REPRODUTIVOS LABORATORIAIS E CLÍNICOS.
As pacientes recrutadas no estudo foram submetidas aos protocolos de
hiperovulação padronizados da clínica de reprodução assistida, com uso de
antagonistas do GnRH e gonadotrofinas exógenas – sendo realizada a coleta de
ovócitos após 12-15 dias do protocolo realizado pela clínica. Após a coleta dos
ovócitos foi iniciada a coleta de dados dos desfechos reprodutivos laboratoriais
(DRLs) e Desfechos Reprodutivos Clínicos (DRCs). Para avaliação dos desfechos
reprodutivos foram analisados dados referentes ao ciclo de reprodução assistida
realizado pelas voluntárias do estudo, sendo eles: números de folículos recrutados,
número de oócitos coletados, taxa de oócitos coletados, taxa de maturação, taxa de
fertilização, taxa de qualidade embrionária, taxa de utilização, implantação, gestação
clínica e nascimento. A taxa de maturação foi calculada em porcentagem como
número de oócitos em metáfase II/número de oócitos obtidos x 100. A taxa de
fertilização foi calculada em porcentagem como número de embriões com 2 prónúcleos/número de oócitos inseminados x100.

A qualidade dos embriões foi

avaliada em escala de 5 pontos (1 sendo o melhor e 5 os de pior qualidade) nos dias
3 (estágio de clivagem) e 5 (estágio de blastocisto) após a inseminação. No estágio
de clivagem os embriões foram avaliados morfologicamente pela presença de
blastômeros com multi-nucleação, simetria, número de células e porcentagem de
fragmentação. Já em estágio de blastocisto, os embriões foram avaliados pela sua
taxa de expansão, qualidade do trofectoderma e massa celular interna. Nos dois
estágios de desenvolvimento, graduações 1 e 2 indicaram embriões de alta
qualidade. Para o cálculo de taxa de implantação foram consideradas as taxas de
beta-HCG positivos pelo número de transferências, enquanto a taxa de gestação
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clínica considerou-se o número de transferências resultando em presença de saco
gestacional com batimento cardíaco.
3.4 ANÁLISE ESTATÍSTICA
As análises estatísticas foram realizadas no software IBM SPSS Statistics
(versão 20.0). A partir da estatística descritiva foram obtidas medidas de tendência
para os dados sociodemográficos da população estudada, onde foram analisados:
idade, índice de massa corporal, cor/raça, escolaridade, renda familiar mensal, tipo
de infertilidade e tabagismo. Os dados foram apresentados em média e desvio
padrão para variáveis numéricas e frequência relativa para variáveis categóricas. Foi
investigado, ainda, a prevalência do uso de medicamentos antes dos ciclos de
tratamento de infertilidade. Para essa análise, as variáveis contínuas foram
analisadas por meio do teste de Kruskal-Wallis e para as variáveis categóricas foram
utilizados o teste de qui-quadrado, considerando significativo os valores de p<0,05.
Em razão do modelo estatístico mais adequado, dados sociodemográficos foram
ajustados e agrupados em categorias não usuais. Para as categorias de idade, foi
considerado a faixa de idade mais frequente obtidas no estudo. Para IMC, foram
estipuladas as categorias de (IMC <18,6 e entre 18,6-24,9), englobando subpeso e
peso ideal e as categorias de sobre peso (IMC 25-30) e obesidade (IMC >30). A
associação entre o uso de medicamentos e os desfechos de reprodução assistida
foram examinados por meio da análise de regressão linear (para dados
quantitativos) e de regressão logística multinominal (para dados qualitativos). Foram
consideradas como covariáveis os parâmetros: idade, índice de massa corporal,
tabagismo e tipos de infertilidade (causas anatômicas, endócrinas, por insuficiência
ovariana, endometriose e outras).

4. RESULTADOS
4.1 CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS
As

características

demográficas

das

participantes

do

estudo

são

apresentadas na Tabela 1. Conforme pode ser observado, a média de idade das
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participantes é de 34,8 anos, sendo que 48,2% (n = 41) estavam na faixa etária de
36 a 40 anos. A média de IMC expressa pelo número total das participantes foi de
24,24, sendo que 34 (40%) apresentavam-se acima do peso ideal ou algum grau de
obesidade (nível I ou II) e apenas 3 mulheres apresentaram-se abaixo do peso ideal.
As participantes do estudo também são majoritariamente autodeclaradas brancas,
83,5% (n=71), com alto grau de escolaridade, sendo 68,2% (n=58) com ensino
superior completo e/ou pós-graduação, e renda familiar de média a alta, com 40%
das participantes apresentando uma renda familiar de 6 a 10 salários mínimos,
31,8% apresentaram uma renda acima de 10 salários mínimos e 28,2% com renda
entre 3 a 6 salários mínimos. Quando analisado em conjunto as duas últimas
categorias, 71,8% das participantes apresentavam uma renda familiar superior a
6.600,00 reais, levando em consideração o salário mínimo atual (2021), sendo
classificadas como famílias de classe social média/alta (Classe “A”, “B” e “C”).
Quanto à causa da infertilidade, 21,7% apresentavam insuficiência ovariana,
16,9% apresentaram infertilidade por causas anatômicas, 16,9% apresentaram
endometriose, 12% apresentavam infertilidade por causas endócrinas e 32,5% por
outros motivos.
O percentual das participantes fumantes (mulheres que fumam ou já
fumaram)

foi

de

9,4%,

24,7%

fumam

passivamente,

ou

seja,

convivem

com fumantes em diferentes ambientes e 65,9% relataram não terem o hábito de
fumar em nenhum momento da vida.
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TABELA 1 - CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS DAS PARTICIPANTES DO ESTUDO.

Características

População (N=85)

Frequência relativa

Média e DP
34,8 ± 4,0

Idade (anos)
<31 anos
31-35
36-40
Total

12
32
41
85

14,1%
37,6%
48,2%
100%
24,23 ± 4,3

IMC
<18,6 / 18,6-24,9
25-30
> 30
Total

51
22
12
85

60,0%
25,9%
14,1%
100%

Cor/Raça
Branca
Outras
Total

71
14
85

83,5%
16,5%
100%

Escolaridade
Ens. Superior
<Ens. Superior
Total

58
27
85

68,2%
31,8%
100%

Renda Familiar
3-6 SM
6-10 SM
> 10 SM
Total

24
34
27
85

28,2%
40,0%
31,8%
100%

Tipo de infertilidade
Anatômica
Endócrina
Insuficiência ovariana
Endometriose
Outras
Total

14
10
18
14
27
83

16,9%
12,0%
21,7%
16,9%
32,5%
100%

Tabagismo
Sim (anterior)
Não
Passiva
Total

8
56
21
85

9,4%
65,9%
24,7%
100%

FONTE: (O autor, 2021).
LEGENDA: Características sociodemográficas das participantes. Dados apresentados em média e
desvio padrão para variáveis numéricas e frequência relativa para variáveis categóricas.
Massa Corporal;

(2)

Salário Mínimo;

(3)

Desvio Padrão

(1)

Índice de
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4.2 PREVALÊNCIA DO USO DE ANALGÉSICOS
A prevalência de uso dos cinco analgésicos avaliados neste estudo,
paracetamol, dipirona, ibuprofeno, ácido acetilsalicílico e diclofenaco, ao longo dos
12 meses que antecederam o início dos ciclos de reprodução assistida foi de 88,2%.
O uso de paracetamol foi o mais frequente entre as pacientes da nossa amostra com
70,6% das participantes apresentando alguma frequência do uso de Paracetamol
antes do início do ciclo de reprodução assistida (tabela 2). Em relação ao Ibuprofeno
e a Dipirona, a prevalência de uso foi de 53,0% e 43,5%, respectivamente (Tabela 3
e Tabela 4). Já os analgésicos, diclofenaco de sódio e ácido acetilsalicílico
apresentaram o menor uso entre as pacientes, com prevalências de 13,0% e 30,6%,
respectivamente. Devido à baixa frequência de uso desses medicamentos não foi
realizada a comparação entre os grupos sociodemográficos, assim como as demais
análises do estudo.
Os resultados do uso dos três medicamentos, paracetamol, dipirona e
ibuprofeno, antes do ciclo de tratamentos das participantes, são apresentados na
Tabela 2, 3 e 4, respectivamente.
Foram comparadas as características sociodemográficos com a frequência de
uso para cada medicamento analisado (paracetamol, dipirona e ibuprofeno), onde
não foi observado diferença significativa entre os grupos sociodemográficos para o
uso dos medicamentos.
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TABELA 2 - CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS E FREQUÊNCIA DO USO DE
PARACETAMOL.

Uso de paracetamol antes do ciclo
Características
Idade (anos)
<31 anos
31-35
36-40
Total
Índice de Massa Corporal
<18,6 / 18,6-24,9
25-30
> 30
Total

Amostra total
< 1x/semana
1 ou mais
Valor-p
Sem uso (%)
(N=85)
(%)
x/semana (%)
0,471
12
33%
25%
42%
32
25%
31%
44%
41
32%
37%
32%
85
29%
33%
38%
0,194
51
22
12
85

28%
32%
33%
29%

39%
18%
33%
33%

33%
50%
33%
38%
0,387

Cor/Raça
Branca
Outras
Total

71
14
85

28%
36%
29%

31%
43%
33%

41%
21%
38%

Escolaridade
Ens. Superior
<Ens. Superior
Total

58
27
85

29%
30%
29%

36%
26%
33%

35%
44%
38%

Renda Familiar
3-6 SM
6-10 SM
> 10 SM
Total

24
34
27
85

29%
35%
22%
29%

21%
32%
44%
33%

50%
32%
33%
38%

Tipo de infertilidade
Anatômica
Endócrina
Insuficiência ovariana
Endometriose
Outras
Total

14
10
18
14
27
83

21%
40%
28%
21%
33%
29%

36%
40%
28%
36%
33%
34%

43%
20%
44%
43%
33%
37%

Tabagismo
Não
Sim
Passivo
Total

0,583

0,356

0,941

0,482
56
8
21
85

27%
50%
29%
29%

30%
38%
38%
33%

43%
13%
33%
38%

FONTE: (O autor, 2021).
LEGENDA: Dados de uso e frequência de uso do analgésico Paracetamol no período anterior a um
ano do ciclo de reprodução assistida. Os dados são apresentados em frequência relativa em tabela
de referência cruzada mostrando a relação entre as variáveis sociodemográficas e o uso de
paracetamol. As variáveis contínuas foram analisadas por meio do teste de Kruskal-Wallis e para as
variáveis categóricas foi utilizado o teste de qui-quadrado. Foram considerados significativos os
valores de p<0,05. (1) Índice de Massa Corporal; (2) Salário Mínimo.
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TABELA 3 - CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS E FREQUÊNCIA DO USO DE
DIPIRONA.

Características
Idade (anos)
<31 anos
31-35
36-40
Total

Uso de dipirona antes do ciclo
Amostra total
< 1x/semana
1 ou mais
p-value
Sem uso (%)
(N=85)
(%)
x/semana (%)
0,471
12
58%
8%
33%
32
66%
22%
13%
41
46%
22%
32%
85
55%
20%
25%

Índice de Massa
Corporal
<18,6 / 18,6-24,9
25-30
> 30
Total

51
22
12
85

61%
59%
25%
55%

22%
18%
17%
20%

18%
23%
58%
25%

Cor/Raça
Branca
Outras
Total

71
14
85

55%
57%
55%

21%
14%
20%

24%
29%
25%

Escolaridade
Ens. Superior
<Ens. Superior
Total

0,137

0,825

0,352
58
27
85

52%
63%
55%

19%
22%
20%

29%
15%
25%
0,379

Renda Familiar Mensal
3-6 SM
6-10 SM
> 10 SM
Total

24
34
27
85

67%
44%
59%
55%

17%
21%
22%
20%

17%
35%
19%
25%

Tipo de infertilidade
Anatômica
Endócrina
Insuficiência ovariana
Endometriose
Outras
Total

14
10
18
14
27
83

43%
60%
44%
64%
63%
55%

29%
20%
22%
21%
15%
21%

29%
20%
33%
14%
22%
24%

Tabagismo
Sim
Não
Passivo
Total

8
56
21
85

88%
55%
43%
55%

0%
23%
19%
20%

13%
21%
38%
25%

0,889

0,182

FONTE: (O autor, 2021).
LEGENDA: Dados de uso e frequência de uso de Dipirona no período anterior a um ano do ciclo de
reprodução assistida. Os dados são apresentados em frequência relativa em tabela de referência
cruzada mostrando a relação entre as variáveis sociodemográficas e o uso de dipirona. As variáveis
contínuas foram analisadas por meio do teste de Kruskal-Wallis e para as variáveis categóricas foi
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utilizado o teste de qui-quadrado. Foram considerados significativos os valores de p<0,05.
de Massa Corporal; (2) Salário Mínimo.

(1)

Índice

TABELA 4 - CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS E FREQUÊNCIA DO USO DE
IBUPROFENO.

Características
Idade (anos)
<31 anos
31-35
36-40
Total

Uso de ibuprofeno antes do ciclo
<
1 ou mais
Amostra total
Sem uso (%) 1x/semana
x/semana
(N=85)
(%)
(%)
12
32
41
85

58%
41%
56%
51%

25%
56%
32%
40%

17%
3%
12%
9%

Índice de Massa
Corporal
<18,6 / 18,6-24,9
25-30
> 30
Total

51
22
12
85

45%
64%
50%
51%

45%
32%
33%
40%

10%
5%
17%
9%

Cor/Raça
Branca
Outras
Total

71
14
85

51%
50%
51%

39%
43%
40%

10%
7%
9%

p-value

0,471

0,441

Escolaridade
Ens. Superior
<Ens. Superior
Total

58
27
85

45%
63%
51%

47%
26%
40%

9%
11%
9%

Renda Familiar Mensal
3-6 SM
6-10 SM
> 10 SM
Total

24
34
27
85

63%
47%
44%
51%

38%
41%
41%
40%

0%
12%
15%
9%

Tipo de infertilidade
Anatômica
Endócrina
Insuficiência ovariana
Endometriose
Outras
Total

14
10
18
14
27
83

57%
60%
44%
43%
48%
49%

36%
30%
33%
43%
52%
41%

7%
10%
22%
14%
0%
10%

Tabagismo
Sim
Não
Passivo
Total

8
56
21
85

63%
48%
52%
51%

25%
41%
43%
40%

13%
11%
5%
9%

0,938

0,194

0,366

0,432

0,831

FONTE: (O autor, 2021).
LEGENDA: Dados de uso e frequência de uso de ibuprofeno no período anterior a um ano do ciclo
de reprodução assistida. Os dados são apresentados em frequência relativa em tabela de referência
cruzada mostrando a relação entre as variáveis sociodemográficas e o uso de ibuprofeno. As
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variáveis contínuas foram analisadas por meio do teste de Kruskal-Wallis e para as variáveis
categóricas foi utilizado o teste de qui-quadrado. Foram considerados significativos os valores de
p<0,05. (1) Índice de Massa Corporal; (2) Salário Mínimo.

4.3

ASSOCIAÇÃO

DO

USO

DE

MEDICAMENTOS

E

OS

DESFECHOS

REPRODUTIVOS LABORATORIAIS (DRLS)
Foi avaliada a associação do uso dos medicamentos analgésicos paracetamol
e dipirona e do medicamento anti-inflamatório ibuprofeno (“sem uso” ou “algum uso”
nos 12 meses que antecederam o início do tratamento) nos desfechos reprodutivos
de pacientes submetidas a tratamentos de RA. Os resultados obtidos para as
associações do uso de paracetamol e desfechos reprodutivos são apresentados na
tabela 5. Foi observado efeito do uso de paracetamol na taxa de oócitos coletados
(β=11.913, p= 0,040), sendo notado um aumento das taxas de coleta associado ao
uso de paracetamol previamente ao ciclo de tratamento de reprodução assistida. Em
relação ao uso de dipirona previamente ao tratamento de reprodução assistida, não
foram observadas associações significativas com os desfechos reprodutivos
estudados (tabela 6).
Foi observado efeito do uso de ibuprofeno em relação a taxa de fertilização (β
=10.960, p= 0,023) (tabela 7), expresso por um aumento da taxa de fertilização
associado ao uso de ibuprofeno previamente ao ciclo de tratamento de RA. No
entanto, os valores dos coeficientes de correlação (R²) e dos coeficientes de
determinação (R² ajustado) indicam que a maior parte da variabilidade desses
desfechos não é explicada pelo uso desses medicamentos e pelos demais
preditores avaliados nos modelos testados.
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TABELA 5 – ASSOCIAÇÕES ENTRE O USO DE PARACETAMOL E OS DESFECHOS DE
REPRODUÇÃO ASSISTIDA.

Uso de Paracetamol antes do ciclo

Desfechos

Coeficiente (β)

R2

R2 ajustado

Valor-p

N° de folículos

-2.513

0.149

0.093

0.129

N° de oócitos coletados

-0.591

0.077

0.017

0.709

Taxa de coletados

11.913

0.161

0.106

0.040*

Taxa de maduros

3.193

0.035

-0.027

0.556

Taxa de fertilização

0.326

0.017

-0.047

0.950

Taxa de Qualidade

-4.729

0.047

0.014

0.498

Taxa de utilização

9.806

0.050

-0.012

0.128

FONTE: (O autor, 2021).
LEGENDA: Avaliação da correlação entre o uso de paracetamol previamente ao tratamento
de reprodução assistida e os desfechos reprodutivos em pacientes submetidas a tratamento de RA.
Os dados forma analisados através de análise de regressão linear (para dados quantitativos).
*Valores considerados significativos com p<0,05.

TABELA 6 - ASSOCIAÇÕES ENTRE O USO DE DIPIRONA E OS DESFECHOS DE REPRODUÇÃO
ASSISTIDA.

Uso de Dipirona antes do ciclo

Desfechos
Coeficiente (β)

R2

R2 ajustado

Valor-p

N° de folículos

-1.651

0.134

0.078

0.307

N° de oócitos coletados

-1.255

0.083

0.024

0.414

Taxa de coletados

5.986

0.125

0.069

0.293

Taxa de maduros

6.849

0.052

-0.009

0.192

Taxa de fertilização

8.615

0.054

-0.007

0.086

Taxa de Qualidade

-5.058

0.049

-0.013

0.456

Taxa de utilização

7.986

0.041

-0.021

0.204

FONTE: (O autor, 2021).
LEGENDA: Avaliação da correlação entre o uso de dipirona previamente ao tratamento de
reprodução assistida e os desfechos reprodutivos em pacientes submetidas a tratamento de RA. Os
dados forma analisados através de análise de regressão linear (para dados quantitativos). Foram
considerados significativos os valores de p<0,05.
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TABELA 7 - ASSOCIAÇÕES ENTRE O USO DE IBUPROFENO E OS DESFECHOS DE
REPRODUÇÃO ASSISTIDA.

Uso de Ibuprofeno antes do ciclo

Desfechos

Coeficiente (β)

R2

R2 ajustado

Valor-p

N° de folículos

-0.118

0.128

0.070

0.939

N° de oócitos coletados

0.070

0.080

0.019

0.962

Taxa de coletados

6.522

0.134

0.076

0.235

Taxa de maduros

-0.113

0.031

-0.034

0.982

Taxa de fertilização

10.960

0.083

0.021

0.023*

Taxa de Qualidade

2.355

0.043

-0.020

0.722

Taxa de utilização

-2.831

0.023

-0.042

0.644

FONTE: (O autor, 2021).
LEGENDA: Avaliação da correlação entre o uso de ibuprofeno previamente ao tratamento de
reprodução assistida e os desfechos reprodutivos em pacientes submetidas a tratamento de RA. Os
dados foram analisados através de análise de regressão linear (para dados quantitativos). *Valores
considerados significativos com p<0,05.

4.4 ASSOCIAÇÃO DA FREQUÊNCIA DE USO DE MEDICAMENTOS E OS
DESFECHOS REPRODUTIVOS LABORATORIAIS (DRLS)
Foi avaliado a associação da frequência de uso dos medicamentos
analgésicos paracetamol e dipirona e do medicamento anti-inflamatório ibuprofeno
nos desfechos reprodutivos de pacientes submetidas a tratamentos de RA. Foi
observado efeito do uso de paracetamol no número de folículos para as duas
frequências analisadas, sendo esses: frequência menor ou igual a 1 vez na semana
(β = -4.088, p= 0,028) e frequência de 1 ou mais vezes na semana (β = -4.553, p=
0,013), em relação às participantes não usuárias (referência). Dessa forma, foi
verificado uma redução no número de folículos associado ao uso de paracetamol
previamente ao ciclo de tratamento de reprodução assistida. Os resultados obtidos
para as associações do uso de paracetamol e desfechos reprodutivos são
apresentados na tabela 8.
Para o uso de dipirona foi observado efeito na taxa de maduros para apenas
uma das frequências, sendo essa, frequência de 1 ou mais vezes na semana (β=
12.471, p= 0,047), onde foi verificado um aumento nas taxas de maduros associado
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ao uso do medicamento previamente ao ciclo de tratamento de reprodução assistida
(tabela 9). Para o uso de ibuprofeno foi verificado efeito na taxa de fertilização,
apenas para a frequência de 1 ou mais vezes na semana (β =19.377, p= 0,017),
onde foi verificado um aumento na taxa de fertilização associado ao uso deste
medicamento (tabela 10).
Para os demais dados, não foram observadas associações significativas entre
a frequência de uso dos três medicamentos antes do ciclo (paracetamol, dipirona e
ibuprofeno) e os desfechos reprodutivos avaliados.

TABELA 8 - CORRELAÇÃO ENTRE A FREQUÊNCIA DO USO DE PARACETAMOL E OS
DESFECHOS DE REPRODUÇÃO ASSISTIDA.

Uso de Paracetamol antes do ciclo
Desfechos

Coeficiente (β)

R2

R2 ajustado

>1x

≤1x

N° de folículos

-4.553

-4.088

0.201

N° de oócitos coletados

-2.488

-2.634

Taxa de coletados

4.402

Taxa de maduros

Valor-p
≤1x

>1x

0.138

0.028*

0.013*

0.107

0.037

0.144

0.159

7.469

0.127

0.058

0.265

0.503

4.332

2.560

0.037

0.039

0.681

0.478

Taxa de fertilização

5.095

-0.810

0.034

-0.042

0.892

0.382

Taxa de Qualidade

-14.080

-13.320

0.090

0.019

0.092

0.070

Taxa de utilização

6.297

5.531

0.032

-0.045

0.458

0.388

FONTE: (O autor, 2021).
LEGENDA: Avaliação da correlação entre a frequência do uso de paracetamol previamente
ao tratamento de reprodução assistida e os desfechos reprodutivos em pacientes submetidas a
tratamento de RA. Os dados foram analisados através de análise de regressão linear (para dados
quantitativos), considerando as participantes não usuárias de paracetamol como referência. *Valores
considerados significativos com p<0,05.
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TABELA 9 - CORRELAÇÃO ENTRE A FREQUÊNCIA DO USO DE DIPIRONA E OS DESFECHOS
DE REPRODUÇÃO ASSISTIDA.

Uso de Dipirona antes do ciclo
Desfechos

Coeficiente (β)

R2

>1x

≤1x

N° de folículos

-1.520

-1.277

0.131

N° de oócitos coletados

-2.364

-0.482

Taxa de coletados

-0.667

Taxa de maduros

Valor-p

R2 ajustado
≤1x

>1x

0.063

0.530

0.435

0.096

0.024

0.801

0.200

9.028

0.135

0.067

0.205

0.922

12.471

2.274

0.082

0.010

0.725

0.047*

Taxa de fertilização

11.123

3.353

0.061

-0.014

0.590

0.065

Taxa de Qualidade

-3.088

-3.335

0.044

-0.031

0.696

0.706

Taxa de utilização

5.551

10.622

0.045

-0.031

0.178

0.461

FONTE: (O autor, 2021).
LEGENDA: Avaliação da correlação entre a frequência do uso de dipirona previamente ao
tratamento de reprodução assistida e os desfechos reprodutivos em pacientes submetidas a
tratamento de RA. Os dados foram analisados através de análise de regressão linear (para dados
quantitativos). *Valores considerados significativos com p<0,05.

TABELA 10 - CORRELAÇÃO ENTRE A FREQUÊNCIA DO USO DE IBUPROFENO E OS
DESFECHOS DE REPRODUÇÃO ASSISTIDA.

Uso de Ibuprofeno antes do ciclo
Desfechos

Coeficiente (β)

R2

>1x

≤1x

N° de folículos

-1.914

0.014

0.129

N° de oócitos coletados

-1.797

0.698

Taxa de coletados

-8.481

Taxa de maduros

Valor-p

R2 ajustado
≤1x

>1x

0.060

0.993

0.470

0.087

0.015

0.648

0.474

8.549

0.160

0.094

0.126

0.353

0.671

-3.408

0.037

-0.039

0.517

0.938

Taxa de fertilização

19.377

7.366

0.099

0.027

0.131

0.017*

Taxa de Qualidade

9.397

3.570

0.052

-0.023

0.597

0.397

Taxa de utilização

1.911

-2.991

0.025

-0.052

0.635

0.853

FONTE: (O autor, 2021).
LEGENDA: Avaliação da correlação entre a frequência do uso de ibuprofeno previamente ao
tratamento de reprodução assistida e os desfechos reprodutivos em pacientes submetidas a
tratamento de RA. Os dados foram analisados através de análise de regressão linear (para dados
quantitativos). *Valores considerados significativos com p<0,05.
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4.5

ASSOCIAÇÃO

DO

USO

DE

MEDICAMENTOS

E

OS

DESFECHOS

REPRODUTIVOS CLÍNICOS (DRCS)
Foi observado apenas um valor de p significativo entre os três medicamentos
analisados. O valor de p foi de 0,047 e refere-se à associação entre a o uso de
paracetamol e o desfecho de beta-HCG, indicando maior chance de um resultado
positivo para beta-HCG em usuárias de paracetamol (razão de chances (OR) =
4.157). Devido a um N amostral baixo não foi realizado a regressão logística para os
desfechos de gestação química, abortos, implantação e nascimentos.

TABELA 11 - CORRELAÇÃO ENTRE USO DE PARACETAMOL E OS DESFECHOS
REPRODUTIVOS CLÍNICOS DE REPRODUÇÃO ASSISTIDA.

Uso de Paracetamol antes do ciclo
Desfecho clínico
Coeficiente (β)

OR

Valor-p

βHCG

1.425

4.157

0.047

Gestação clinica

-0.825

0.438

0.193

FONTE: (O autor, 2021).
LEGENDA: Avaliação da correlação entre uso de Paracetamol previamente ao tratamento de
reprodução assistida e os desfechos reprodutivos em pacientes submetidas a tratamento de RA. Os
dados foram analisados através de análise de regressão logística (para dados qualitativos). OR =
odds ratio (razão de chances). Foram considerados significativos os valores de p<0,05.

TABELA 12 - CORRELAÇÃO ENTRE USO DE DIPIRONA E OS DESFECHOS CLÍNICOS DE
REPRODUÇÃO ASSISTIDA.

Uso de Dipirona antes do ciclo
Desfecho clínico
Coeficiente (β)

OR

Valor-p

βHCG

-0.058

0.944

0.927

Gestação clinica

0.154

1.166

0.779

FONTE: (O autor, 2021).
LEGENDA: Avaliação da correlação entre uso de dipirona previamente ao tratamento de
reprodução assistida e os desfechos reprodutivos em pacientes submetidas a tratamento de RA. Os
dados foram analisados através de análise de regressão logística (para dados qualitativos). OR =
odds ratio (razão de chances). Foram considerados significativos os valores de p<0,05.
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TABELA 13 - CORRELAÇÃO ENTRE USO DE IBUPROFENO E OS DESFECHOS CLÍNICOS DE
REPRODUÇÃO ASSISTIDA.

Uso de Ibuprofeno antes do ciclo
Desfecho clínico
Coeficiente (β)

OR

Valor-p

βHCG

-0.051

0.951

0.934

Gestação clinica

0.837

2.309

0.114

FONTE: (O autor, 2021).
LEGENDA: Avaliação da correlação entre uso de ibuprofeno previamente ao tratamento de
reprodução assistida e os desfechos reprodutivos em pacientes submetidas a tratamento de RA. Os
dados foram analisados através de análise de regressão logística (para dados qualitativos). OR =
odds ratio (razão de chances). Foram considerados significativos os valores de p<0,05.

5. DISCUSSÃO
Nesse estudo foi descrito o uso de medicamentos analgésicos por pacientes em
tratamentos de reprodução assistida, sendo observadas as associações entre o
consumo de medicamentos e os desfechos reprodutivos do tratamento.
Dados sociodemográficos indicaram que a maioria das participantes se
encontram na faixa etária de 36 a 40 anos, como previsto em outros trabalhos no
contexto de reprodução assistida, como de Hauser et al. (2016), Wu et al. (2016) e
Schwartz et al. (2020). Nessa faixa etária normalmente observa-se uma queda na
capacidade reprodutiva feminina. Isso pode estar associado tanto às condições de
insuficiência ovariana quanto a períodos naturais de mudanças hormonais inerentes
a essa faixa etária (PINKERTON, 2019). Mulheres em idade mais avançada estão
mais susceptíveis às alterações hormonais e consequente queda da ovulação. Além
disso, os dados podem estar relacionados ao fato de casais contemporâneos
optarem por garantir maior nível educacional, estabilidade profissional e financeira
antes de ter filhos, aumentando a média de idade em estudos avaliando infertilidade
(JACOB, 2000; MOREIRA; TOMAZ; AZEVEDO, 2005, RIOS-LIMA, 2012). Em
relação ao IMC, foi observado que a média das pacientes foi de 24,24, compatível
com dados da literatura, como de Wu et al. (2016) e McInerney et al. (2017). O valor
de IMC obtido encontra-se no limite entre o peso ideal e sobrepeso, sendo que das
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85 participantes, 34 (40%) apresentaram-se acima do peso ideal ou com algum grau
de obesidade (nível I ou II). Alguns estudos vêm associando o período pré e pósgestacional com a prevalência de transtornos alimentares na gravidez, de forma a
desencadear o ganho de peso gestacional, sendo que muitas vezes esses
transtornos

estão

associados

ao

uso

de

medicamentos

psicotrópicos,

gastrointestinais e analgésicos entre essas mulheres (LUPATTELLI et al., 2015).
Quanto a causa da infertilidade e o percentual de participantes fumantes, dados
muitos semelhantes foram encontrados no trabalho de Hauser et al. (2016), no qual
as causes de infertilidade apresentaram-se bem distribuídos entre as categorias. O
percentual de não fumantes nesse estudo foi de 65,9% comparado ao estudo citado,
que reportou 72% das participantes nunca fumaram.
Embora a saúde reprodutiva - mais especificamente o acesso a serviços de
infertilidade - seja um direito assegurado pela Constituição Brasileira, no Brasil esses
serviços ainda são poucos difundidos no setor público, sendo oferecidos
majoritariamente por clínicas privadas (HEUSCHKEL, 2015 apud GARCIA;
BELLAMY; de RUSSI, 2012). Segundo um estudo nacional realizado por Souza
(2014), apenas 5% de toda disponibilidade de tratamentos de reprodução assistida é
realizado no setor público de saúde, sendo que os poucos que oferecem esse tipo
de serviço dificilmente conseguem arcar com todas as etapas do tratamento. Por
esse motivo, mulheres de classes sociais mais elevadas tendem a ter mais acesso
aos tratamentos de reprodução assistida. Nesse estudo, por exemplo, observou-se
que 28,2% das mulheres participantes apresentavam uma renda familiar de 3 a 6
salários mínimos e 71,8% possuíam uma renda familiar superior a 6 salários
mínimos. Levando em consideração o salário mínimo atual (2021), a renda dessas
famílias é superior a 6.600 mil reais mensais, sendo classificadas como famílias de
classe social média/alta (Classe “A”, “B” e “C”).
Atrelado a isso, estão as características étnico-raciais das participantes.
Apenas 16,5% das participantes eram negras ou pardas, em contraste a mulheres
brancas (83,5%). Conforme um estudo realizado por Barbosa (2000) em clínicas
voltadas para tratamentos de infertilidade, sendo essas uma pública e outra privada,
verificou-se que mulheres negras estão presentes em maior número no serviço
público voltado à infertilidade do que mulheres brancas. Das entrevistas da clínica
privada, todas eram brancas, evidenciando a desigualdade social e racial existente
nesses espaços. Isso está relacionado também ao fato de que novas tecnologias
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reprodutivas estão usualmente ancoradas a empreendimentos privados. Nesse
contexto, a mercantilização da maternidade resulta na desigualdade de acesso a
tratamentos para infertilidade, baseada em classe social e raça (ELSTER, 2005).
Dessa forma, o difícil acesso a essas tecnologias por mulheres negras e pardas
pode ser atribuída principalmente à vulnerabilidade econômica desse grupo.
Em relação a prevalência do uso de medicamentos, embora esse estudo
explore dados sociodemográficos no contexto da reprodução assistida, os dados
foram comparados com pesquisas que avaliaram mulheres que planejavam ter
filhos, independente de apresentarem infertilidade ou não. No nosso estudo, a
prevalência geral do uso dos cinco analgésicos avaliados foi de 88,2%, em
comparação a outros estados brasileiros, onde a prevalência foi de 52,1% na Bahia
(COSTA, COELHO, SANTOS, 2017), 47% em Santa Catarina (MAIA, TREVISOL,
GALATO, 2014), 59,8% em Brasília (GALVÃO et al., 2014) e 55,6% no Ceará
(ARRAIS et al., 2005), expressando uma média de prevalência de 51,5% nesses
Estados.

Os medicamentos analisados nessas pesquisas incluíam citrato de

orfenadrina/cafeína,

dipirona,

paracetamol,

ibuprofeno,

contraceptivos

orais

combinados, além de medicamentos para condições crônicas, todos numa variação
de tempo de 30 dias a 3 anos antes da gestação. Esses dados, divergem um pouco
dos resultados de prevalência encontrados em países da Europa e nos Estados
Unidos, onde variou de 14,2% a 43% (ENGELAND et al., 2008; BAKKER et al.,
2006; STEPHANSSON et al., 2011; HARDY et al., 2006; ODALOVIC et al., 2012;
ROBERSON, HURWITZ, 2014), dessa forma, evidenciando uma tendência maior do
uso de medicamentos por mulheres brasileiras. Segundo alguns estudos, a classe
dos anti-inflamatórios não esteroides (AINES) é uma das mais utilizadas pelas
gestantes brasileiras, com prevalência de consumo de 44,4% (FONSECA;
FONSECA; BERGSTEN-MENDES, 2002). O alto consumo de medicamentos pela
população brasileira, pode ser explicado em parte pelo fácil acesso a medicamentos,
sem prescrição médica, inclusive a medicamentos que não são permitidos em outros
países, como por exemplo a dipirona. A dipirona é muito utilizada no Brasil, podendo
ser encontrada facilmente em qualquer farmácia, no entanto em outros países, como
nos Estados Unidos, o medicamento foi retirado de comercialização por estar
associado a doenças como a agranulocitose e anemia aplásica (SIH et al., 2006).
Em relação a prevalência do uso de paracetamol, foi verificado que esse
medicamento foi o mais utilizado antes da gestação, tal como encontrado em outros
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estudos, como o de Crespin et al., (2011) na França e por outro estudo brasileiro
realizado por Maia, Trevisol, Galato (2014), nos quais foi verificado o maior número
de mulheres expostas ao paracetamol antes do diagnostico gestacional.
Nosso estudo observou que o consumo de paracetamol apresentou efeito em
alguns desfechos reprodutivos das pacientes. O uso de paracetamol foi associado a
maiores taxas de coleta de oócitos (b=11.913, p= 0,040) e com menor número de
folículos recrutados (b=-4.088, p= 0,028) para frequência menor ou igual a 1 vez na
semana, e (b= -4.553, p= 0,013) para frequência de 1 ou mais vezes na semana,
tendo participantes não usuárias de paracetamol como referência.
Em relação a associação positiva observada, com a taxa de oócitos
coletados, embora a correlação expressa pelo R² ajustado seja considerada uma
correlação mediana (0,09 < R² ajustado ≤ 0,49), nossos resultados contrastam com
alguns dados observados na literatura, que por sua vez mostram uma associação do
consumo de paracetamol e desfechos deletérios na capacidade reprodutiva
(ARENDRUP et al., 2018; HOLM et al., 2016; DEAN et al., 2016; JOHANSSON et
al., 2016; ROSSITTO et al., 2019). Outros medicamentos, como a aspirina (ácido
acetilsalicílico) e heparina já foram reportados como promotores de melhores
desfechos reprodutivos. Atualmente esses medicamentos são amplamente utilizados
como estratégia preventiva na redução a riscos de perda recorrente da gravidez em
mulheres com anticorpos antifosfolípides, em razão dos seus benefícios sobre a
coagulação e processos inflamatórios (HAMULYÁK et al., 2020), no entanto, não
foram encontradas evidências que indicassem os mesmos efeitos para o uso de
paracetamol. Entretanto, é importante ressaltar que a taxa de coleta de oócitos é
resultado do número de oócitos coletados em relação ao número de folículos, tendo
em vista que o uso de paracetamol apresentou efeito de diminuir o número de
folículos coletados a associação positiva do paracetamol com a taxa de coleta pode
ser apenas reflexo da diminuição do número de folículos. Ainda, o estudo baseia-se
em dados preliminares do projeto, apresentando, dessa forma, um baixo tamanho
amostral e embora informações como indicações do uso desse medicamento
tenham sido coletados nesse estudo, os mesmos não foram considerados na análise
estatística como fatores de confusão desse trabalho preliminar. Além disso, deve-se
considerar o viés de memória, onde muitas participantes podem não se lembrar de
experiências do uso de medicamentos de forma precisa. No trabalho de Castro
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(2021), também foram observadas relações positivas entre o uso de paracetamol e
desfechos reprodutivos, no entanto, nesse trabalho considerou-se fortemente a
influência de risco de viés nos resultados finais, como descrito acima, levando a
conclusões possivelmente limitadas.
Foi observado também em nosso estudo, efeito do uso de paracetamol com o
número de folículos, sendo observado número menor de folículos nas pacientes com
uso anterior de paracetamol. Dessa forma, notou-se uma redução de -4.088 no
número de folículos quando analisado a frequência menor ou igual a 1 vez na
semana e uma redução de -4.553 no número de folículos para a frequência de 1 ou
mais vezes na semana. Em estudos experimentais, foi observado que a exposição
da geração parental ao paracetamol resultava em uma prole feminina com
quantidades de folículos reduzidos, redução no tamanho dos ovários e fertilidade
reduzida, evidenciando a atividade inibidora do paracetamol na proliferação de
células germinativas primordiais, com consequências reprodutivas intergeracionais
(HOLM et al., 2016; DEAN et al., 2016; JOHANSSON et al., 2016). Além disso, no
estudo de Matyas et al. (2015), verificou-se que o uso de alguns medicamentos,
entre eles o paracetamol, durante a fase folicular foi associado à diminuição das
chances de anovulação esporádica em mulheres na pré-menopausa. Dessa forma, a
partir da relação dos dados experimentais com os dados obtidos no presente estudo
(para humanos), ressaltam-se as preocupações acerca dos impactos que o uso
desse analgésico possa ter na fertilidade das gerações seguintes.
Em relação ao uso de dipirona, não foram observadas associações
significativas com os desfechos reprodutivos estudados. Apenas quando analisado a
frequência do uso deste medicamento foi verificado uma possível associação com o
uso desse medicamento, no entanto a correlação expressa pelo valor de R² foi muito
baixa para assumir esses efeitos. A dipirona é um dos analgésicos mais utilizados
no Brasil (SIH et al., 2006). Embora esteja frequentemente relacionada a
tratamentos para dor em períodos gestacionais, o seu uso não está associado a
piores desfechos reprodutivos. De acordo com vários estudos, não foi encontrada
nenhuma relação entre o uso desse medicamento e atividade antiandrogênica,
malformações congênitas, morte intrauterina, parto prematuro ou baixo peso ao
nascer (PASSONI et al., 2018; BAR-OZ et al., 2005; DAL PIZZOL et al., 2009). Em
estudos in vitro, apenas quando administrada em concentrações altas – não
relevantes para o uso médico normal – a dipirona demonstrou pequeno potencial
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mutagênico, carcinogênico e de inibição da esteroidogênese (IZUMI et al., 1991;
GIRI, MUKHOPADHYAY, 1998; PASSONI et al., 2018). A maior preocupação
relacionada à administração de dipirona é o risco de causar agranulocitose,
caracterizado pela baixa quantidade ou ausência de granulócitos no sangue, motivo
pelo qual ele foi banido em alguns países como Estados Unidos (SIH et al., 2006).
No entanto, pesquisas mais recente indicam que a dipirona é um medicamento
relativamente seguro no que diz respeito ao risco de induzir esta complicação.
Apenas em casos de terapia de longa duração em gestantes deve ser monitorado no
contexto deste risco e outras doenças hematológicas (PASSONI et al., 2018).
Para o uso de ibuprofeno, foram observadas associações positivas entre o
uso e a frequência do uso deste medicamento e a taxa de fertilização. Os dados
desse estudo divergem em relação a outro estudo de reprodução assistida. No
trabalho de Schwartz et al. (2020), também foram avaliados os efeitos do ibuprofeno
em desfechos laboratoriais em mulheres submetidas à técnica de fertilização in vitro.
Porém o uso desse medicamento não foi associado a desfechos reprodutivos, como
taxas de oócitos maduros, taxa de fertilização e taxa de implantação. No entanto, de
acordo com uma pesquisa realizada pela Oxford, a exposição in vitro de explantes
de ovários fetais humanos ao ibuprofeno resultou na perda substancial de células
germinativas precursoras dos folículos (LEVERRIER-PENNA et al., 2018). Ou seja,
embora as repercussões negativas não possam ser observadas nos desfechos
clínicos frente a exposição previa ao ibuprofeno, não se pode afirmar que o mesmo
aconteça para as repercussões nas gerações seguintes. O ibuprofeno continua
sendo um dos medicamentos de ampla utilização. Dados da sociedade europeia de
reprodução humana e embriologia Eshre (2018) indicam que até 30% das gestantes
podem usar ibuprofeno 30% nos primeiros três meses de gravidez. As
recomendações são de que o analgésico não deve ser tomado após esse
período, no entanto, não há uma orientação firme sobre se é ou não seguro tomá-lo
nas primeiras semanas (ESHRE, 2018). Dessa forma, embora nesse estudo tenhase observado resultados favoráveis a desfechos reprodutivos, como visto na taxa de
fertilização, outros estudos realizados com ibuprofeno mostraram que esse
medicamento pode não apresentar efeitos positivos ou ainda apresentar a
capacidade cumulativa ao longo das gerações.
No que se refere aos desfechos clínicos, o uso de paracetamol foi associado
a uma maior chance de resultado positivo para beta-HCG (razão de chances (OR) =
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4.157). Estudos com foco em desfechos laboratoriais, citados anteriormente, já
reportaram efeitos positivos do uso de medicamento em tratamentos para
infertilidade, no entanto, esses efeitos se referem principalmente ao uso de ácido
acetilsalicílico, que já é amplamente utilizado para promoção da gestação, devido
aos seus benefícios sobre a coagulação e processos inflamatórios durante a
gestação (HAMULYÁK et al., 2020). Dessa forma, por se tratar de um estudo
preliminar, deve-se considerar erros amostrais, como, baixo número amostral e erro
de viés. Alternativamente, é possível considerar, também, que o uso de uso de
analgésicos e anti-inflamatórios possa estar relacionado com desfechos favoráveis
em algumas condições de infertilidade, tendo em vista que processos inflamatórios
estão envolvidos em algumas das vias fisiopatológicas de distúrbios reprodutivos.

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS
A partir dos dados obtidos desse estudo, podemos reportar uma prevalência de
88.2% do uso de analgésicos em uma clínica partícula de reprodução assistida do
estado do Paraná, referente a um período anterior a um ano do primeiro ciclo de
tratamento de reprodução assistida.
Além disso foi possível verificar associações entre o uso de alguns
medicamentos em desfechos reprodutivos em mulheres submetidas a tratamentos
de reprodução assistida, especialmente no que diz respeito aos efeitos do
paracetamol em desfecho reprodutivos laboratoriais, onde foi observado uma
redução no número de folículos captados. Os efeitos deletérios ao sistema
endócrino do paracetamol já são corroborados na literatura por estudos
experimentais e epidemiológicos. No entanto, em análises posteriores deste e de
outros estudos, é necessária a consideração das indicações de uso como potenciais
fatores de confusão.
Como recomendações para trabalhos futuros, é necessário avaliar também os
efeitos do uso desses medicamentos durante os ciclos de reprodução assistida,
investigando o efeito desses medicamentos em momentos críticos do período
preconcepção assim como observar um maior número de estudos epidemiológicos e
experimentais para que possamos melhor entender o papel do paracetamol e de
outros analgésicos na capacidade reprodutiva da população.
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ANEXO 1 - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO
Nós, Prof. Anderson Joel Martino Andrade, Carla Giovana Basso, Amanda Atuati
Maltoni, Amanda Caroline Venturelli, Anderson Tadeu de Araújo Ramos, Ivana
Rippel Hauer, Juliana Machado Franco, Marcella Tapias Passoni Pereira da Silva,
Marcos Iuri Roos Kulmann, Mariana Regina Rompkovski, Nathalia Ferreira Camarço,
Norma Pagnoncelli de Oliveira, Raul Victor Santana Rios, Vitória Aline Santana Rios,
pesquisadores da Universidade Federal do Paraná, estamos convidando você,
paciente, a participar voluntariamente de um estudo intitulado “Exposição a ftalatos
e desfechos reprodutivos em pacientes submetidas a tratamentos de reprodução
assistida.”
1. O objetivo principal dessa pesquisa é investigar a exposição de pacientes em
tratamento em clínicas de reprodução assistida a substâncias químicas
denominadas

ftalatos,

que

podem

estar

presentes

em

plásticos,

medicamentos, cosméticos e outros produtos industriais, e avaliar se existe
uma correlação entre a exposição e os desfechos obtidos com o tratamento.
2. Caso você participe da pesquisa, será necessário, responder a dois
questionários sobre os seus hábitos de vida, sendo que 1 deles será aplicado
no início do seu tratamento de reprodução assistida e outro ao final. Os
questionários serão realizados durante suas visitas de rotina a clínica, na qual
você está realizando seu tratamento. Juntamente com cada questionário será
realizado uma coleta de urina, totalizando duas coletas de urina. Os
pesquisadores responsáveis por esse estudo fornecerão os frascos
necessários para a coleta, bem como todas as orientações sobre a coleta e
entrega da urina. Essas amostras serão utilizadas para que possamos medir
as concentrações dos agentes químicos ftalatos, que, como explicado acima,
incluem substâncias que estão presentes em plásticos, medicamentos,
cosméticos,

agrotóxicos

e

outros

produtos

contaminantes

químicos

ambientais. Além disso, será solicitado para as mulheres participantes do
estudo, a coleta de uma amostra de sangue e a autorização da separação de
uma porção de líquido folicular no dia da punção oocitaria. Enquanto, para os
homens participantes do estudo, será solicitado a autorização de separarmos
uma porção da amostra seminal que será coletada para o tratamento. Sendo
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que nenhuma dessas coletas oferece risco a sua saúde ou influencia a
qualidade e desenvolvimento do seu tratamento.
3. Para a realização dos questionários e coleta de urina será necessário que
você despenda aproximadamente 30 minutos. Para as outras amostras
coletadas, não será necessário despender tempo extra ao tratamento. Em
nenhum momento será necessário que você compareça ao centro de
reprodução exclusivamente em decorrência da sua participação na pesquisa,
tanto o questionário como as coletas de amostras biológicas serão realizadas
em consultas já previamente agendadas.
4. Essa pesquisa não oferece nenhum risco à sua saúde ou a qualidade e
desempenho do seu tratamento, embora possa haver constrangimento
durante o preenchimento do questionário, mas o mesmo será realizado de
forma individualizada e em sala privada.
5. Esperamos obter com essa pesquisa dados que permitirão melhor
conhecimento dos efeitos da exposição a ftalatos nos desfechos de ciclos de
reprodução assistida. Beneficiando casais que buscam o tratamento a terem
melhor assistência. Entretanto, é possível que você não seja diretamente
beneficiado por sua participação neste estudo.
6. Os pesquisadores responsáveis pelo projeto são Anderson Joel Martino
Andrade, Carla Giovana Basso, Amanda Atuati Maltoni, Amanda Caroline
Venturelli, Anderson Tadeu de Araújo Ramos, Ivana Rippel Hauer, Juliana
Machado Franco, Marcella Tapias Passoni Pereira da Silva, Marcos Iuri Roos
Kulmann, Mariana Regina Rompkovski, Nathalia Ferreira Camarço, Norma
Pagnoncelli de Oliveira, Raul Victor Santana Rios e Vitória Aline Santana
Rios. Como mencionado anteriormente, a pesquisa não oferece nenhum risco
à sua saúde, entretanto caso tenha algum problema como, constrangimento
com o preenchimento do questionário, desconforto com o horário/dia das
coletas, necessidade de cancelar uma visita ou precise de esclarecimentos
você poderá localizar ou contatar qualquer um dos pesquisadores, antes,
durante e após o término da pesquisa pelos telefones (41)3361-1719 ou (41)
998049991 ou (51) 982320339 e pelos e-mails Anderson Joel Martino
Andrade

(martino.andrade@gmail.com),

(carla_basso@yahoo.com.br),
(amandaatuati@gmail.com),

Amanda
Amanda

Carla

Giovana
Atuati

Caroline

Basso
Maltoni
Venturelli
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(amandaventurelli@gmail.com),

Anderson

(andersontadeu9@hotmail.com),
(ivanarh.irh@gmail.com),

Tadeu

Ivana

de

Araújo

Rippel

Juliana

Ramos
Hauer

Machado

Franco

(jumfranco4@hotmail.com), Marcella Tapias Passoni Pereira da Silva
(maapassoni@hotmail.com),
(marcosiuri@nilofrantz.com.br),
(mari_rompk@hotmail.com),

Marcos

Iuri

Mariana

Roos

Kulmann

Regina

Nathalia

Rompkovski

Ferreira
Pagnoncelli

Camarço

(nat.nutrifisica@hotmail.com),

Norma

de

Oliveira

(norma@nilofrantz.com.br),

Raul

Victor

Santana

Rios

(raulviictor98@gmail.com),

Vitória

Aline

Santana

Rios

(vitorialine_rios@hotmail.com). Ainda, poderão ser encontrados diretamente
no seguinte local e horários: Laboratório de Fisiologia Endócrina e
Reprodutiva, Sala 111 do Departamento de Fisiologia, Setor de Ciências
Biológicas da Universidade Federal do Paraná, Av. Francisco H dos Santos
sem número, Centro Politécnico, CEP 81531-980, Curitiba/PR, de segunda a
sexta-feira, das 8h30 às 17h30.

g. A sua participação neste estudo é voluntária e se você não quiser mais fazer
parte da pesquisa poderá desistir a qualquer momento e solicitar que lhe
devolvam este Termo de Consentimento Livre e Esclarecido assinado. O seu
tratamento e a qualidade dele está garantido e não será interrompido caso você
desista de participar.
h. A sua identificação será mantida sob confidencialidade e anonimato. Se qualquer
informação for divulgada em relatório ou publicação, isto será feito sob forma
codificada, para que a sua identidade seja preservada e mantida sua
confidencialidade.
i. O material obtido – amostras biológicas e questionários – será utilizado
unicamente para essa pesquisa e sendo pretendido destruir/descarta-lo conforme
as normas vigentes, ao término do estudo, no ano de 2021. Entretanto, as
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amostras biológicas obtidas poderão ser armazenadas e reutilizadas em
pesquisas complementares, em função dos resultados obtidos neste projeto.
Nesses casos, um novo projeto será submetido à apreciação da Comissão
Nacional de Ética em Pesquisa – CONEP e uma vez aprovado o projeto, você
será contatado para esclarecimentos sobre a nova pesquisa e caso concorde
com o uso de sua amostra irá assinar um novo consentimento.
j. Além das amostras biológicas e questionários, serão coletados dados de
prontuário, sendo eles: peso, altura, imc, tempo de infertilidade, causa de
infertilidade, medicações utilizadas no ciclo de indução, resultados de exames
anteriores e registros de desenvolvimento dos ciclos de reprodução assistida. Os
dados serão armazenados com o código alfa-númerico e não com o nome do
participante, mantendo assim a confidencialidade dos dados. Somente os
pesquisadores terão acesso aos dados coletados dos prontuários.
k. As despesas necessárias para a realização da pesquisa, como as análises
realizadas, não são de sua responsabilidade e você não receberá qualquer valor
em dinheiro pela sua participação.
l. Quando os resultados forem publicados, não aparecerá seu nome, e sim um
código.
m. Se você tiver dúvidas sobre seus direitos como participante de pesquisa, você
pode contatar também o Comitê de Ética em Pesquisa em Seres Humanos
(CEP/SD) do Setor de Ciências da Saúde da Universidade Federal do Paraná,
pelo telefone 3360-7259. O Comitê de Ética em Pesquisa é um órgão colegiado
multi e transdisciplinar, independente, que existe nas instituições que realizam
pesquisa envolvendo seres humanos no Brasil e foi criado com o objetivo de
proteger os participantes de pesquisa, em sua integridade e dignidade, e
assegurar que as pesquisas sejam desenvolvidas dentro de padrões éticos
(Resolução nº 466/12 Conselho Nacional de Saúde).
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Eu, _________________________________ li esse Termo de Consentimento e
compreendi a natureza e objetivo do estudo do qual concordei em participar.
Compreendo que para o estudo serão também coletados dados de prontuário,
dessa forma eu - ( ) autorizo ( ) não autorizo - o acesso ao meu prontuário. A
explicação que recebi menciona os riscos e benefícios. Eu entendi que sou livre
para interromper minha participação a qualquer momento sem justificar minha
decisão e sem qualquer prejuízo para mim e sem que esta decisão afete meu
tratamento.
Eu concordo voluntariamente em participar deste estudo.
_________________________________________________________
[Assinatura do Participante de Pesquisa]
_________________________________________________________
[Assinatura do Pesquisador Responsável ou quem aplicou o TCLE]

_________, _______de__________de____________
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ANEXO 2 - QUESTIONÁRIO SOCIODEMOGRÁFICO

LABFERA

Universidade Federal do Paraná (UFPR)

Laboratório de Fisiologia
Endócrina e Reprodutiva

Associação entre o Uso de Medicamentos e Desfechos
Reprodutivos em Mulheres Submetidas a Tratamentos de
Reprodução Assistida.

Este questionário é parte de um estudo de doutorado que está sendo realizado em
clínicas de fertilização assistida no sul do Brasil. Com este estudo espera-se
compreender melhor os fatores que podem influenciar nas causas de infertilidade e
nos desfechos obtidos em ciclos de reprodução assistida.
Como indicado no formulário de consentimento que você assinou, sua participação é
totalmente voluntária e todas as informações são confidenciais.
Lembre-se que você pode optar por não responder a qualquer dessas perguntas.
OBRIGADO PELO SEU TEMPO!
A. Dados Pessoais

1. Data de hoje

____/_____/_________
(dia) (mês)
(ano)

2. Data de nascimento: ___/___/____
3. Qual é a sua altura atual?
Altura: ____ cm
( ) Não sei
4. Qual é o seu peso atual?
Peso: _____Kg
( ) Não sei
5. Qual era o seu peso quando decidiu começar a tentar engravidar?
Peso: _____Kg
( ) Não sei
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6. A sua cor ou raça é: (
amarela

) branca

(

) negra

(

) parda

(

) indígena

(

B. Nível sócio-econômico
7. Nível de escolaridade:
( ) Ensino fundamental incompleto
( ) Ensino fundamental completo
( ) Ensino médio incompleto
( ) Ensino médio completo
( ) Ensino superior incompleto
( ) Ensino superior completo

8. Qual é, aproximadamente, a sua renda familiar mensal? (soma dos rendimentos
de todas as pessoas que moram na casa)
( ) um salário mínimo
( ) de um a três salários mínimos
( ) de três a seis salários mínimos
( ) de seis a dez salários mínimos
( ) acima de dez salários mínimos
( ) Prefiro não responder
9. Qual a sua profissão? _____________
10. Qual é a sua jornada de trabalho:
( ) Mais que 40 horas por semana
( ) Entre 20 e 40 horas por semana
( ) 20 horas por semana
( ) Menos que 20 horas por semana
11. Com relação ao nível de estresse, como você classificaria o seu trabalho:
( ) Muito estressante
( ) Estressante
( ) Não muito estressante
( ) Nada estressante
C. Hábitos de vida
12. Há quanto tempo tenta gestar?
___/___/____
( ) Não sei

)
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13 Você já teve diagnóstico de sua causa de infertilidade?
( ) SOP
( )Masculino
( ) Anatômico
( ) Imunológico
( )Endometriose
( )Genético
( ) Outros
( )Não
14. Já realizou tratamentos prévios de reprodução assistida?
( ) Não
( ) Sim
15. Caso sim, qual o tratamento e número de tentativas?
( ) Coito programado___
( ) Inseminação___
( ) FIV___
( ) ICSI___
( ) ICSI+PGS____
( ) Não realizei tentativas prévias

16.Você já esteve grávida?
( ) Não
( ) Sim
16.1. Número de filhos nascidos vivos: ______________
16.2. Número de abortos espontâneos: _______________
16.3. Quantas vezes você já amamentou? ____________

17. Como você classificaria o seu estado de saúde atual
( ) Excelente
( ) Bom
( ) Regular
( ) Ruim

18. Normalmente, quando você tem dores de cabeça, dores em geral (garganta,
costas, pernas, barriga), gripe, resfriado, febre, cólicas, enjôo ou alguma outra
doença ou sintoma você faz uso de medicamentos?
( )Sim
( ) Nao
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19. Desde que você está tentando engravidar você reduziu seu uso de
medicamentos?
( )Sim
( ) Nao
20. Você normalmente faz uso paracetamol (Tylenol, Torsilax, Cimegripe, Infralax,
Buscoduo) para tratar os sintomas acima ou algum outro sintoma?
( ) Não
( ) Sim
20.1 Qual qual finalidade – Pode marcar mais de um
( ) Dores de cabeça
( ) Dores em geral
( ) Gripe
( ) Resfriado
( ) Febre
( ) Cólica
( ) Outro_________________
20.2 Qual a dosagem (comprimidos, gotas etc no total)?
21. E dipirona (Dorflex, Neosaldina, Buscopan composto, Benegrip, Anador, Lisador,
Doralgina, Novalgina)?
( ) Não
( ) Sim
21.1 Qual finalidade – Pode marcar mais de um
( ) Dores de cabeça
( ) Dores em geral
( ) Gripe
( ) Resfriado
( ) Febre
( ) Cólicas
( ) Outro_________________

21.2 Qual a dosagem (comprimidos, gotas etc no total)?
22. E ácido acetilsalicílico - AAS (Aspirina, Doril, Coristina D, Melhoral)?
( ) Não
( ) Sim
22. 1 Qual finalidade – Pode marcar mais de um
( ) Dores de cabeça
( ) Dores em geral
( ) Gripe
( ) Resfriado
( ) Febre
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( ) Cólicas
( ) Outro_________________
22.2 Qual a dosagem (comprimidos, gotas etc) no total?

23. E ibuprofeno (Advil, Buprovil, Ibuflex, Ibupril, Buscofem, Spidufen)?
( ) Não
( ) Sim
23. 1 Qual a finalidade– Pode marcar mais de um
( ) Dores de cabeça
( ) Dores em geral
( ) Gripe
( ) Resfriado
( ) Febre
( ) Cólicas
( ) Outro_________________
23.2 Qual a dosagem (comprimidos, gotas etc no total
24. E diclofenaco (Cataflam, Voltaren, Neotaflam, Fenaflam, Beserol)?
( ) Não
( ) Sim
24. 1 Qual(is) o(s) motivo(s) (doença ou sintoma) – Pode marcar mais de um
( ) Dores de cabeça
( ) Dores em geral
( ) Gripe
( ) Resfriado
( ) Febre
( ) Cólicas
( ) Outro_________________
24.2 Qual a dosagem (comprimidos, gotas etc no total?
25. Além dos medicamentos questionados, algum outro medicamento que você
regularmente use?

26.Você toma algum medicamento de uso contínuo?
( ) Não
( ) Sim
26.1 Qual medicamento, motivo, dosagem?______________
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27. Desde que você está tentando engravidar quantas vezes você consome carne
vermelha (ex.: boi, porco, carneiro, incluindo presunto, salsichas e embutidos em
geral) por semana?
( ) sempre ou todos os dias (4 a 7 dias por semana)
( ) quase sempre (2 a 3 dias por semana)
( ) às vezes (1 dia por semana ou menos)
( ) Nunca
( ) Não sei

28. Desde que você está tentando engravidar, quantas vezes você consome aves
(ex.: frango, peru) por semana?
( ) sempre ou todos os dias (4 a 7 dias por semana)
( ) quase sempre (2 a 3 dias por semana)
( ) às vezes (1 dia por semana ou menos)
( ) Nunca
( ) Não sei
29. Desde que você está tentando engravidar, quantas vezes você consome peixe
ou frutos do mar por semana?
( ) sempre ou todos os dias (4 a 7 dias por semana)
( ) quase sempre (2 a 3 dias por semana)
( ) às vezes (1 dia por semana ou menos)
( ) Nunca
( ) Não sei
30. Desde que você está tentando engravidar, quantas vezes você consome queijo
por semana?
( ) sempre ou todos os dias (4 a 7 dias por semana)
( ) quase sempre (2 a 3 dias por semana)
( ) às vezes (1 dia por semana ou menos)
( ) Nunca
( ) Não sei
31. Desde que você está tentando engravidar, quantas vezes você consome leite e
derivados por semana (sem considerar os queijos)?
( ) sempre ou todos os dias (4 a 7 dias por semana)
( ) quase sempre (2 a 3 dias por semana)
( ) às vezes (1 dia por semana ou menos)
( ) Nunca
( ) Não sei
32. Desde que você está tentando engravidar, quantas vezes você consome frutas,
vegetais e legumes frescos (não enlatados ou congelados) por semana?
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(
(
(
(
(

) sempre ou todos os dias (4 a 7 dias por semana)
) quase sempre (2 a 3 dias por semana)
) às vezes (1 dia por semana ou menos)
) Nunca
) Não sei

33. Desde que você está tentando engravidar, quantas vezes você consome frutas,
vegetais e legumes não frescos, isto é, enlatados ou congelados, por semana?
( ) sempre ou todos os dias (4 a 7 dias por semana)
( ) quase sempre (2 a 3 dias por semana)
( ) às vezes (1 dia por semana ou menos)
( ) Nunca
( ) Não sei
34. Desde que você está tentando engravidar, quantas vezes você consome soja ou
produtos à base de soja, como tofu, leite de soja e proteína de soja, por semana?
( ) sempre ou todos os dias (4 a 7 dias por semana)
( ) quase sempre (2 a 3 dias por semana)
( ) às vezes (1 dia por semana ou menos)
( ) Nunca
( ) Não sei
35. Você tem o habito de consumir alimentos que são classificados como orgânicos
ou livres de agrotóxicos, antibióticos, conservantes?
( ) Não
( ) Sim
36. Desde que você está tentando engravidar, você tem o hábito de beber bebidas
em recipientes plásticos (ex.: garrafa, copo)? (Inclui água, refrigerante, suco, leite,
achocolatado e qualquer outra bebida que você possa pensar).
( ) 5 ou mais vezes por dia
( ) 2 a 4 vezes por dia
( ) 1 vez por dia
( ) menos de uma vez por dia
( ) Não consumo bebidas envasadas em garrafas de plástico
( ) Não sei
37. Usa recipientes plásticos ou sacos plásticos para armazenamento de alimentos?
( ) Não
( ) Sim
38. Usa plástico transparente flexível para embalar alimentos (filme plástico)?
( ) Não
( ) Sim
39. Com que frequência você consome alimentos ou bebidas aquecidos em
recipientes plásticos?
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(
(
(
(
(

) Diariamente
) 3x por semana
) Às vezes
) Nunca
) Não sei

40.Qual é a fonte mais comum de água que você bebe diariamente em casa
( ) Água da torneira sem o uso de filtro
( ) Água da torneira com Filtro
( ) Garrafa plástica
( ) Galão plástico
( ) Poço
( ) Outra (indique qual fonte no espaço ao lado):____________________
41. Qual é a fonte mais comum de água que você bebe diariamente no seu trabalho
( ) Água da torneira sem o uso de filtro
( ) Água da torneira com Filtro
( ) Garrafa plástica
( ) Galão plástico
( ) Poço
( ) Não trabalha fora
( )Outra (indique qual a fonte no espaço ao lado):____________________
42. Você é fumante?
( ) Não
( ) Sim
43. Alguma vez já fumou?
( ) Não
( ) Sim
43.1 diariamente: ______por dia (número de cigarros fumados por dia, em
média)
( )Sim, menos que diariamente
43.2 Menos que diariamente: _________ por semana (número de cigarros
fumados por semana)
( ) Sim, esporadicamente

44. Durante seu dia a dia você normalmente fica na presença de pessoas fumantesquantas horas por dia, em média, você tem ficado em torno de alguém que é
fumante, perto o suficiente para que você possa sentir o cheiro da fumaça? (Não
inclua a si mesma se você fuma)
_____ horas / dia
45. Você tem o hábito de ingerir bebidas alcoólica?
( ) Não

85

( ) Sim, diariamente
45.1. _______ por dia
( ) Sim, menos que diariamente
45.2 _________ por semana
( ) Sim, esporadicamente
45.3. ______________

46. Você normalmente utiliza algum desses produtos cosméticos?
46.1.Batom
( ) Não
( ) Sim
46.1.1. ( ) Perfumado ( ) Não perfumado ( ) Não sei
46.1.2. Frequência/semana: ______________________
46.2. Rímel, Delineador ou sombra
( ) Não
( ) Sim
46.2.1. Frequência/semana: ______________________
46.3. Base líquida ou pó compacto/facial
( ) Não
( ) Sim
46.3.1. Frequência/semana: ______________________
46.4. Esmalte
( ) Não
( ) Sim
46.4.1. Frequência/semana: ______________________
46.5. Blush ou rouge
( ) Não
( ) Sim
46.5.1. Frequência/semana: ______________________
46.6. Outros: ________________________________

48. Você usa descolorante para o cabelo?
( ) Não
( ) Sim
48.2. Frequência/semana: ______________________
49. Usou tintura para cabelo
( ) Não
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( ) Sim
49.2. Frequência: __________________
50. Normalmente utiliza spray de cabelo ou laquê?
( ) Não
( ) Sim
50.1. ( ) Perfumado
( ) Não perfumado
( ) Não sei
50.2. Frequência/semana: __________________
51. Você utiliza algum produto para alisar o cabelo contendo substância químicas?
( ) Não
( ) Sim
51.1. ( ) Perfumado
( ) Não perfumado
( ) Não sei
51.2. Frequência: __________________
52. Você utiliza loção hidratante com frequência?
( ) Não
( ) Sim
52.1. ( ) Perfumado
( ) Não perfumado
52.2. Em quais locais?
( ) Mãos
( ) Corpo
( ) Pernas
( ) Braços
( ) Face

( ) Não sei

Frequencia/semana: ________________
Frequencia/semana: ________________
Frequencia/semana: ________________
Frequencia/semana: ________________
Frequencia/semana: ________________

53. Utiliza enxaguante bucal?
( ) Não
( ) Sim
49.1. Frequência/semana: __________________
54. Utilizou algum perfume, fragrância ou colônia
( ) Não
( ) Sim
54.1. Frequência/semana:__________________
55. Normalmente faz uso de protetor solar?
( ) Não
( ) Sim
55.1. Frequência/semana: ___________________
56. Normalmente você usa sabão em pó ou líquido para lavar roupas?
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( ) Não
( ) Sim
56.1. Frequência/semana: _________________________
57. Normalmente você usa amaciante?
( ) Não
( ) Sim
57.1. Frequência/semana: ________________________
58. Normalmente você usa detergente líquido?
( ) Não
( ) Sim
58.1. Frequência/semana: ___________________________

60. Você verifica e leva em consideração a composição de cosméticos e produtos de
higiene pessoal que você utiliza?
( ) sempre
Por quê? ____________
( ) Às vezes Por quê?_____________
( ) Nunca
( ) Não sei
61. Você sabe o que significam os códigos de reciclagem de plásticos e leva isso em
consideração na hora da compra?
( ) Não
( ) Sim
62. Com relação a seguinte afirmação “agrotóxicos, antibióticos e conservantes
presentes no ambiente apresentam riscos à saúde”, você:
( ) Concorda plenamente
( ) Concorda
( ) Não concorda nem discorda
( ) Discorda
( ) Discorda fortemente
( ) Não sei
( ) Não quero responder
63. Com relação a seguinte afirmação “ É impossível reduzir o contato com
agrotóxicos, antibióticos, conservantes”, você:
( ) Concorda plenamente
( ) Concorda
( ) Não concorda nem discorda
( ) Discorda
( ) Discorda fortemente
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( ) Não sei
( ) Não quero responder

23. Qualificação dos pesquisadores
Pesquisador

Página Currículo Lattes

Anderson Joel Martino Andrade

http://lattes.cnpq.br/2197224289514013

Carla Giovana Basso

http://lattes.cnpq.br/4978946647329480

Amanda Atuati Maltoni

http://lattes.cnpq.br/3735865932201563

Amanda Caroline Venturelli

http://lattes.cnpq.br/1082600046603442

Anderson Tadeu de Araújo Ramos

http://lattes.cnpq.br/9774831989153385

Ivana Rippel Hauer

http://lattes.cnpq.br/6756872702212944

Juliana Machado Franco

http://lattes.cnpq.br/5009901992919058

Marcella Tapias Passoni Pereira da Silva

http://lattes.cnpq.br/9279739190879899

Marcos Iuri Roos Kulmann

http://lattes.cnpq.br/3236822368728648

Mariana Regina Rompkovski

http://lattes.cnpq.br/8550727467425189

Nathalia Ferreira Camarço

http://lattes.cnpq.br/7224394540371407

Norma Pagnoncelli de Oliveira

http://lattes.cnpq.br/4756450712462724

Raul Victor Santana Rios

http://lattes.cnpq.br/5357372817383394

Vitória Aline Santana Rios

http://lattes.cnpq.br/8000823909292323

