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Introdução: A Síndrome dos Ovários Policísticos (SOP) é endocrinopatia 

frequente nas mulheres e pode ocasionar infertilidade e doenças endometriais. O 

estudo da proliferação e apoptose endometrial nestas pacientes ainda é pouco 

conhecido. Objetivo: Avaliar a apoptose endometrial através da caspase-3 

clivada, Bcl-2, Fas e FasL e a proliferação das células endometriais pelo Ki67 em 

mulheres com síndrome dos ovários policísticos e comparar com pacientes 

controles, com ciclos ovulatórios regulares. Pacientes e métodos: Estudo 

transversal, caso-controle, com pacientes portadoras da síndrome dos ovários 

policísticos diagnosticadas pelos critérios da Androgen Excess Polycystic Ovary 

Syndrome Society (AE-PCOS, 2006). Foram incluídas 11 pacientes com SOP, 

denominadas GSOP, e 08 pacientes do grupo controle, denominadas GC. 

Inicialmente, analisamos os dados clínicos (ciclos menstruais e índice de massa 

corpórea), metabólicos (glicemia de jejum, colesterol total e frações, 

triglicerídeos), hormonais (testosterona total e livre, insulina basal, 

androstenediona, sulfato de deidroepiandrosterona, 17-hidroxiprogesterona, 

hormônio estimulante da tireoide, prolactina, hormônio folículo estimulante, 

hormônio luteinizante) e o estudo morfológico do endométrio, nos dois grupos. 

Para as análises morfológicas e imunoistoquímicas foram realizadas biópsias 

endometriais, com auxílio de vídeo-histeroscopia. A biópsia foi realizada na fase 

proliferativa do ciclo menstrual no GC e em qualquer período no GSOP, pois 

todas estavam em amenorreia. A avaliação da apoptose endometrial, para cada 

proteína, foi realizada através de análise semiquantitativa. Resultados: O 

endométrio de mulheres com SOP apresentou infiltrado leucocitário mais intenso 

do que as mulheres com ciclo menstrual regular. No GSOP, houve diminuição 

significativa na imunoexpressão da caspase-3 clivada e do Ki67. Não houve 
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alteração na Bcl-2, Fas e FasL. Conclusão: Mulheres com SOP apresentaram 

alteração da apoptose endometrial devido à menor expressão da caspase-3 

clivada. O índice de proliferação celular não mostrou elevação em relação à fase 

proliferativa do endométrio de pacientes controles. Nossos dados sugerem que a 

diminuição da apoptose pode estar vinculada ao surgimento de doenças 

endometriais. 

Palavras-Chave: Endométrio. Síndrome dos ovários policísticos. Apoptose. 

Proliferação. 
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Introduction: The Polycystic Ovary Syndrome (PCOS) is a common 

endocrinopathy in women and can determinate infertility and endometrial 

diseases. The study of endometrial proliferation and apoptosis in these patients is 

still unclear. Objective: Evaluate the proliferation of endometrial cells by Ki67 and 

endometrial apoptosis by cleaved caspase-3, Bcl-2, Fas and FasL in patients with 

polycystic ovary syndrome compared with control patients, with normal cycles. 

Patients and methods: A cross-sectional and case-control study, including 

patients with polycystic ovary syndrome (PCOS) diagnosed using the criteria of the 

Androgen Excess Society Polycystic Ovary Syndrome (AE - PCOS , 2006) . We 

analysed 11 patients with PCOS, called GSOP, and eight patients in the control 

group , named GC . We analyzed clinical data ( menstrual cycles and body mass 

index ), metabolic data ( fasting glucose , total cholesterol and fractions , 

triglycerides ) , hormonal data ( total and free testosterone , basal insulin , 

androstenedione , dehydroepiandrosterone sulfate , 17 - hydroxyprogesterone , 

thyroid-stimulating hormone , prolactin , follicle stimulating hormone , luteinizing 

hormone ) and morphological study of the endometrium in both groups. 

Morphological and immunohistochemical analysis were performed with 

endometrial biopsies, obtained with video - hysteroscopy.  Biopsies were 

performed in any period of the menstrual cycle in GSOP, because all were in 

amenorrhea, and in the proliferative phase of the menstrual cycle in GC . 

Evaluation of endometrial apoptosis for each protein was performed by 

semiquantitative analysis. Results: The endometria of women with PCOS showed 

more leukocyte infiltration compared with endometrial of GC. In GSOP, we found 

significant decrease in immunoreactivity of cleaved caspase-3 and Ki67. No 

change was observed in Bcl-2, Fas and FasL. Conclusion: Women with PCOS 
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have differences in endometrial apoptosis due to lower expression of caspase-3. 

The endometrial proliferation index was not increased, in relation to proliferative 

phase of control patients. Our data suggest that the reduction in apoptosis may be 

linked to the onset of endometrial diseases. 

 

Keywords: Endometrium. Polycystic Ovary Syndrome. Apoptosis. Proliferation. 
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1 INTRODUÇÃO 
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1.1 Síndrome dos Ovários Policísticos 

 

A Síndrome dos Ovários Policísticos (SOP) é a endocrinopatia mais 

frequente entre as mulheres, podendo acometer entre 5 a 10% das pacientes em 

idade reprodutiva (ESHRE/ASRM, 2008). Foi reconhecida e descrita desde o século 

XVIII. Referem alguns, que Antônio Vallisneri (da Universidade de Pádua) descreveu 

em 1721, quadro clínico de mulheres obesas e inférteis que exibiam ovários maiores 

que o habitual, “brilhantes e esbranquiçados como ovos de pombas” (apud PAULA 

MARTINS et al., 2006). Contudo, Irving Freiler Stein & Michael Leo Leventhal,  1935, 

deram ênfase à síndrome que lhes rendeu o epônimo. Relataram casos clínicos de 

sete mulheres com amenorréia, hirsutismo e obesidade. Tiveram todas notável 

remissão do quadro com a clássica ressecção cuneiforme dos ovários. Desde esta 

época, a entidade é revestida de inúmeros questionamentos vinculados à sua 

fisiopatologia, diagnóstico e tratamento.  

Para a realização do diagnóstico são aceitos alguns consensos de 

renomadas sociedades médicas. Em 1990, o National Institute of Health (NIH), após 

reunião com especialistas, definiu que a SOP deveria apresentar quadro de 

hiperandrogenismo e anovulação crônica, com exclusão de outras causas de 

disovulias. Com a tabulação dos resultados das opiniões dos participantes, os 

achados ficaram assim distribuídos: hiperandrogenemia – 64%, exclusão de outras 

causas – 60%, exclusão de hiperplasia congênita da suprarrenal de manifestação 

tardia – 59%, disfunção menstrual – 52%, hiperandrogenismo clínico – 48% (AZZIZ, 

2006).  



3 

 

Em 2003, a Sociedade Americana de Medicina Reprodutiva (ASRM) e a 

Sociedade Européia de Reprodução Humana e Embriologia (ESHRE) realizaram 

novo consenso visnado o diagnóstico da síndrome. Três critérios foram julgados 

relevantes: a) Oligo ou anovulação, b) hiperandrogenismo clínico e/ou bioquímico, c) 

aspecto ultrassonográfico de ovários policísticos. O achado à ultrassonografia (USG) 

requer a presença de 12 ou mais folículos, dispostos perifericamente, de 2 a 9mm de 

diâmetro, ou aumento do volume ovariano (>10ml).  Como outras condições 

patológicas podem apresentar estes achados é necessário excluí-las, como as 

doenças tireoidianas, da suprarrenal, hiperprolactinemia, uso de medicamentos, 

dentre outras (ESHRE/ASRM, 2004).  

Em 2006, foi elaborada nova diretriz para o diagnóstico da SOP, 

estabelecido pela Androgen Excess – Polycystic Ovary Syndrome Society (AZZIZ et 

al., 2006). Esta diretriz foi escolhida para utilização no presente estudo por ser a 

mais recente. Neste consenso, ficou estabelecido que a SOP está presente em 

mulheres que, obrigatoriamente, devam apresentar hiperandrogenismo clínico (figura 

1) e/ou laboratorial, associado aos seguintes fatores: oligo-

ovulação/espaniomenorreia e imagem USG compatível com ovários policísticos 

(mais de 12 folículos distribuídos perifericamente e menores que 10mm de diâmetro) 

(figura 2).  Antes de se confirmar o diagnóstico, é recomendável, como nas diretrizes 

anteriores, a exclusão de outras possíveis causas de hiperandrogenismo e 

espaniomenorréia (figura 3). 
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  Figura 1: Hirsutismo facial em paciente com SOP. (paciente do estudo) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Aspecto ultrassonográfico de ovário policístico. Folículos de até 

10mm dispostos perifericamente. (paciente do estudo) 

 

 

 

 



5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3: Critérios diagnósticos da Síndrome dos Ovários Policísticos 

segundo Androgen Excess – Polycystic Ovary Syndrome Society, 2006. 

 

Permanece obscuro o distúrbio inicial que seria responsável pelo 

desencadeamento da SOP. O estudo clássico de Stein & Leventhal, 1935, 

identificou melhora dos sintomas e aparecimento de gestações em pacientes 

submetidas à cirurgia ovariana. Já nesta época, os autores questionavam a origem 

da SOP e afirmaram ser a disfunção hormonal fator relevante, porém, não foi 

possível confirmar se o distúrbio primário seria hipotalâmico, com produção irregular 

de gonadotrofinas. Pesquisas anteriores questionavam o papel de fator infeccioso 

que originaria os microcistos ovarianos (apud GIORDANO et al., 2009, A).  

Secreções inadequadas de hormônio luteinizante (LH) foram incriminadas 

como originárias da SOP. O eixo hipotálamo-hipófise realizaria hipersecreção do LH 

e síntese inadequada de hormônio folículo estimulante (FSH). O LH estimularia a 

produção aumentada de androgênios pelas células da teça, causando hiperplasia do 

estroma ovariano. Posteriormente, estes androgênios são convertidos a estrogênios 
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nas células da granulosa. A maior síntese de androgênios pode ocasionar o 

aumento de níveis estrogênicos nas pacientes acometidas. Esse efeito também 

pode estar relacionado à hiperexpressão de receptores de LH encontrados nos 

ovários destas pacientes (JAKIMIUK et al., 2001).  

A hiperfunção das glândulas adrenais já foi cogitada como desencadeante 

da SOP. Pacientes com tumores adrenais ou hiperplasias podem apresentar quadro 

clínico semelhante à SOP, pois exibem amenorreia, hiperandrogenismo, e, até, 

microcistos ovarianos. Hoje, aceita-se a presença de alterações adrenais discretas 

em pacientes com SOP, sem, contudo, desviar a principal fonte de 

hiperandrogenemia nas pacientes, os ovários (KUMAR et al., 2005).  

As alterações enzimáticas poderiam alterar a homeostase ovariana. A 

elevação das secreções de androstenediona (A) e testosterona (T) podem ter origem 

no aumento da atividade da enzima 3 beta-ol-deidrogenase, nas células da teca e da 

granulosa (GREEN & GOLDZIEHER, 1965). Alguns autores incriminam a 

hiperexpressão do complexo enzimático P450, que aumentaria a síntese 

androgênica, desencadeando a cascata de eventos que culminam com o quadro 

clínico da SOP (ROSENFELD et al., 1990).  

Alterações genéticas podem, também, ser encontradas nas pacientes 

portadoras da síndrome. Há provável influência de fatores ambientais nas alterações 

genéticas (LOBO, 1995). O gene CYP17 codifica a enzima P450, responsável pela 

17,20 liase e 17-deidrogenase, além de outras ações que incrementam a síntese de 

androgênios. Este gene encontra-se hiperexpressado na SOP (ESCOBAR-

MORREALE et al., 1998). Alterações no alelo do gene variable number of tandem 

repeats (VNTR) no cromossomo 11 já foram identificadas (WATERWORTH et al., 

1997). Pacientes homozigotas em VNTR, têm predisposição para exibirem quadro 
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clínico de SOP e hiperinsulinemia, com herança recessiva. Gêmeas monozigóticas 

apresentam chance de 71% para o desenvolvimento da doença, enquanto as 

dizigóticas, 38% (VINK et al., 2006). Filhas de pacientes com SOP apresentam 

probabilidade de 20 a 40% de desenvolverem a condição patológica, contra apenas 

5 a 10% na população geral (KAHSAR-MILLER et al., 2001). Estudo chinês 

pesquisou associação de alterações genômicas com a SOP e identificou três locus, 

sendo dois no cromossomo 2 e um no cromossomo 9. O locus 2p16.3 possui o gene 

para o receptor do LH e Gonadotrofina Coriônica Humana (HCG). Os locus 2p21 e 

9p33.3 apresentam múltiplos polimorfismos de nucleotídeos simples (SNPs), que 

estão independentemente associados à SOP (CHEN et al., 2011). A presença de 

SNPs no thyroid adenoma associated (THADA) locus 2p21, associa-se a presença 

de ovários policísticos. Alterações no THADA já foram identificadas em paciente com 

diabetes tipo 2, sugerindo que estas alterações podem dificultar a ação das células 

beta pancreáticas (SIMONIS-BIK et al., 2010). No locus 9p33.3, há variações no 

gene DENN/MADD domain containing 1A (DENND1A) que codifica a proteína que 

se liga a aminopeptidase 1 do retículo endoplasmático (ERAP1). A elevação sérica 

desta aminopeptidase, foi vinculada à SOP com obesidade (OLSZANECKA-

GLINIANOWICZ et al., 2007).  

A elevação dos níveis séricos de insulina (I) esta associada com o 

incremento da produção androgênica ovariana em mulheres com SOP. A ação da I 

seria exercida diretamente nas células da teca, via receptor de fator de crescimento 

insulinóide tipo 1(IGF-1) ou da própria I, ou pela redução dos níveis de proteína 

carreadora de IGF (IGFBP) (HASEGAWA et al., 1999). Análise imunoistoquímica de 

tecido ovariano de pacientes portadoras de SOP identificou elevação na 

concentração de receptores de IGF-1 nas células da teca e de IGF-2 nas células da 
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granulosa (GIORDANO & BASILIO de OLIVEIRA, 2004). Outra ação marcante da I é 

a redução da produção hepática da Globulina Carreadora dos Esteróides Sexuais 

(SHBG), contribuindo para a ascensão dos níveis de androgênios livres (NESTLER 

et al., 1991). A hiperinsulinemia não ocorre em todas as pacientes, acometendo 

cerca de 50% das mulheres com a síndrome. É valiosa a observação de que a RI 

não faz parte de critérios diagnósticos para SOP.  

A RI, bem como a elevação dos androgênios ovarianos, são fatores mais 

encontrados em mulheres com obesidade andróide (obesidade tipo “maça”) quando 

comparadas as pacientes com obesidade ginecóide (tipo “pera”) (WU et al., 2000). A 

RI pode ocorrer devido a defeito de receptor. A fosforilação da tirosina no receptor 

de I está diminuída, ao passo que a fosforilação da serina está aumentada. A 

fosforilação da serina eleva, seletivamente, a atividade da 17, 20 liase necessária 

para a síntese androgênica. Assim, em pacientes com SOP, haveria fosforilação 

aumentada de serina no receptor de I ovariano, resultando tanto em incremento da I 

circulante como na síntese aumentada de androgênios nos ovários (DUNAIF et al., 

1989).  

A presença de obesidade não é obrigatória para a definição da SOP, mas 

cerca de 60% das pacientes podem estar acima do peso (AZZIZ et al., 2004). A 

presença de obesidade pode piorar o quadro de RI e a severidade da disovulia. 

Outros achados clínicos podem ser encontrados como diabetes, síndrome 

metabólica (SM), doença cardiovascular (DCV) e apnéia do sono (LEGRO et al., 

1999; EHRMANN et al., 2006; DOKRAS et al., 2006; BARBER et al., 2006).   

Dieta de emagrecimento e uso de drogas que diminuem a gliconeogênese 

hepática e a absorção intestinal de glicose, elevam a captação de glicose para os 

tecidos, melhorando o quadro de hiperandrogenismo.  A metformina, uma biguanida, 
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possui esta capacidade (HAAS et al., 2003). Com a correção do hiperandrogenismo 

os ciclos menstruais e a anovulação podem se corrigidos. 

Nem todos os fenótipos de apresentação da SOP possuem o mesmo grau 

de risco metabólico. A associação de espaniomenorreia e hiperandrogenemia 

parece ocasionar o risco mais acentuado (ESHRE/ASRM, 2012). As pacientes com 

SM compõem subgrupo relevante. A SM é condição mórbida em que estão 

presentes anormalidades do metabolismo da glicose (hiperinsulinemia), 

dislipidemias, hipertensão arterial e obesidade, principalmente a obesidade 

abdominal visceral. São formulados alguns critérios diagnósticos para a SM, com 

destaque para o National Cholesterol Education Programme Adult Treatment Panel 

III (NCEP ATP III) (apud GIORDANO LA et al., 2008). Em mulheres, os fatores 

considerados são: circunferência abdominal superior a 88cms, triglicerídeo superior 

a 150mg/dl, lipoproteína de alta densidade (HDL) menor que 50mg/dl, tensão arterial 

superior a 135 X 85 mmHg e glicemia de jejum maior ou igual a 110 mg/dl. 

Além das alterações clínicas e metabólicas, merece destaque o risco 

oncológico que as pacientes com SOP apresentam. Os ciclos anovulatórios mantêm 

estímulo estrogênico continuado sobre o endométrio, não existindo a contraposição 

da ação progestacional. Este fator, individualmente, pode ser responsável pelo 

surgimento de hiperplasias e até de câncer do endométrio (ESHRE/ASRM, 2012). O 

concurso de outros fatores de risco como a obesidade e a RI podem incrementar as 

estatísticas. Pacientes com SOP apresentam risco 2,7 vezes maior (intervalo de 

confiança de 95%, 1,0-7,2) para o surgimento de câncer do endométrio 

(CHITTENDEN et al., 2009). Revisão sistemática com metanálise identificou risco 

quase três vezes superior de carcinoma endometrial nas portadoras de SOP 

(HAOULA et al., 2012) (Figura 4). 



10 

 

 

 

Figura 4: Risco de câncer de endometrial em mulheres com síndrome dos ovários policísticos 

(HAOULA et al., 2012). 

 

O controle endometrial, nestas pacientes, pode ser realizado pela USG, com 

avaliação da espessura endometrial, ou biópsia endometrial, principalmente nas 

pacientes portadoras de amenorreia, com prolongado tempo de exposição ao 

estrogênio. A utilização de regime cíclico de progesterona, ou de contraceptivos 

hormonais, pode controlar a proliferação endometrial, evitando-se hiperplasias ou 

carcinomas. Idealmente, com uso de progesterona, é recomendável que as 

pacientes apresentem, pelo menos, quatro sangramentos por ano (ESHRE/ASRM, 

2012).  

 

1.2 O endométrio 

 

O eixo Hipotálamo-Hipófise-Ovariano (HHO) representa o cerne da fisiologia 

endócrina feminina. A secreção adequada e pulsátil de Hormônio liberador de 

Gonadotrofinas (GnRH) pelo hipotálamo estimula a secreção de gonadotrofinas pela 

hipófise. O GnRH realiza seu efeito positivo na hipófise através da circulação porta-

hipofisária (BARACAT & RODRIGUES de LIMA, 1995). A secreção gonadotrófica 

estimula as gônadas femininas a secretarem os esteróides ovarianos, bem como, o 
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desenvolvimento folicular. Assim, o concatenado funcionamento do eixo HHO 

culmina em produção hormonal e gametogênese pelos ovários (GIORDANO et al., 

2009,B). Alterações no funcionamento do eixo HHO ou influências anômalas de 

glândulas extra eixo, como tireóide e adrenais, podem ocasionar esteroidogênese 

imperfeita e distúrbios ovulatórios. As repercussões clínicas destas alterações são 

inúmeras, com destaque para as irregularidades menstruais, sangramento uterino 

aumentado e infertilidade conjugal. 

Os esteróides sexuais secretados pelos ovários apresentam ação em 

múltiplos tecidos, dentre estes o endométrio. Trata-se de mucosa que recobre a 

cavidade uterina com função precípua de nidação embrionária. O endométrio é 

composto de glândulas e estroma de contenção, ambos responsivos à ação dos 

esteróides ovarianos. Tanto o estroma como as glândulas endometriais são capazes 

de sintetizar inúmeras substâncias: enzimas, prostaglandinas, esteróides, fatores de 

crescimento, moléculas de adesão, prolactina e muitas outras.  

O endométrio apresenta três camadas:  

- Basal (profunda): é pobre em receptores hormonais, por isso não sofre 

influência dos hormônios ovarianos, não havendo alteração estrutural durante o ciclo 

menstrual. É responsável pela renovação endometrial a cada ciclo. 

- Esponjosa (média): camada mais espessa. Sofre influência dos 

esteróides ovarianos por ser rica em receptores hormonais. 

-  Compacta (superficial): epitélio superficial, inclui a região do colo das 

glândulas. É camada fina e não apresenta variações cíclicas com a mesma 

intensidade da camada esponjosa. 
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As camadas esponjosa e compacta se desintegram e são eliminadas a cada 

fluxo menstrual. O conjunto destas duas camadas é denominado camada funcional 

(GIORDANO et al., 2009, C).  

Os fatores de crescimento (GFs) englobam grupos de peptídeos e 

polipeptídeos que interagem com receptores específicos de membrana dando início 

a eventos intracelulares que culminarão com a divisão celular. Assim, a primeira fase 

do ciclo menstrual, correspondente à fase proliferativa endometrial, é caracterizada 

por ação marcante dos GFs (FRITZ & SPEROFF, 2011).  

O fator de crescimento epidérmico (EGF), bem como o IGF-1, são 

mediadores da ação do estrogênio no crescimento da mucosa endometrial. O EGF é 

potente mitogênico, induzindo proliferação de várias linhagens celulares de 

fibroblastos, queratinócitos e células epiteliais (FRITZ & SPEROFF, 2011).  

O fator de crescimento e transformação alfa (TGF-alfa) exerce múltiplas 

influências no crescimento celular, e está mais presente nas células do estroma 

endometrial, na primeira fase do ciclo, com ação semelhante ao EGF. O TGF-alfa e 

EGF ocupam os mesmos receptores, com relevante ação mediadora do estímulo 

estrogênico no endométrio. No meio do ciclo, o TGF-alfa encontra-se mais elevado 

que o EGF (TROCHE et al., 1991).  

Os fatores de crescimento vascular endotelial (VEGFs) tem ação 

angiogênica, fase essencial para o desenvolvimento e crescimento tecidual. O 

estrogênio parece estimular a síntese destes fatores, assim como, a hipóxia tecidual. 

Como resultado, a desarranjo endometrial da menstruação estimula o crescimento e 

desenvolvimento vascular, com a reepitelização endometrial comandada pelo 

estrogênio (FAN et al., 2008; FRASER et al., 2008).  
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Glicoproteínas na membrana celular – dependentes de cálcio – são 

importantes para a manutenção da adesividade entre as células endometriais e são 

denominadas de caderinas. Participam, assim como as integrinas, no auxílio da 

nidação embrionária. A queda na concentração destas glicoproteínas induz a 

desagregação endometrial na menstruação (GIORDANO et al., 2009, C). A 

produção inadequada de integrinas pode culminar em taxas elevadas de esterilidade 

sem causa aparente e de abortamentos precoces (LESSEY et al., 1996). 

As citocinas são proteínas que modulam diversas funções celulares. Entre 

as mais relevantes estão a interleucina-1 (IL-1), interleucina-6 (IL-6), fator de 

estímulo de colônias (CSF), interferon-gama e fator de necrose tumoral alfa (TNF-

alfa). As IL-1 e IL-6 modulam a proliferação celular, induzem outras citocinas e 

ativam os linfócitos T. A IL-1 estimula a síntese de prostaglandina E2 pelas células 

endometriais, com possível ação no mecanismo da menstruação. A CSF está mais 

presente no endométrio secretor, elevando-se ainda mais na decídua, agindo de 

maneira autócrina. Essa proteína parece controlar a população de macrófagos e o 

crescimento do trofoblasto no início da gravidez (GIORDANO et al., 2009, C).  

A matriz extracelular (MEC) tem ações biológicas importantes e não 

apenas a de ser um tecido de sustentação celular. Várias substâncias estão 

presentes na MEC: glicosaminoglicanos, proteoglicanos, glicoproteínas de 

adesão, fibras colágenas, fibras elásticas, integrinas e outras moléculas. A MEC é 

importante tecido intercelular que regula a proliferação e diferenciação celular, e a 

apoptose. Possui importância na regeneração dos tecidos e órgãos, através dos 

fatores de crescimento e dos processos de cicatrização tecidual (GOMES et al., 

2013). Os receptores para fatores de crescimento na MEC são responsivos ao 

estímulo hormonal (SELAM et al., 2002).  
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Glicosaminoglicanos (GAGs) são um dos principais componentes da MEC e 

da superfície das células endometriais. Há cinco classes de GAGs: condroitin 4 e 6 

sulfato (CS), dermatan sulfato (DS), heparan sulfato (HS), queratan sulfato (QS) e 

ácido hialurônico (AH). Com exceção do útlimo, os GAGs encontram-se ligados a 

proteínas, formando os proteoglicanos (PG). Estes, participam de funções biológicas 

locais, como resposta imune, diferenciação e adesão celulares. Os PG mantêm a 

organização estrutural e propriedades mecânicas do tecido conjuntivo, atribuídas à 

ação dos GAG com outras macromoléculas, como colágeno. 

Os GAGs apresentam carga negativa com capacidade de atração de 

cátions, comumente o sódio, com carreamento conjunto de moléculas de água. Esta 

função é importante para manutenção da hidratação tecidual. São os responsáveis, 

também, pela rigidez da MEC, resistindo às pressões e preenchendo os espaços 

entre as células. A presença de grupamentos sulfato (SO3
-) e carboxílico (COO-) são 

os responsáveis pela carga negativa. Alguns PGs e GAGs podem ligar-se a fatores 

de crescimento, servindo de sinalização celular (GOMES et al., 2007). No 

endométrio de mulheres portadoras de SOP, parece haver elevação significativa nas 

concentrações dos glicosaminoglicanos sulfatados totais e do heparam sulfato. Não 

há diferença nas concentrações do condroitim sulfato e dermatam sulfato quando 

comparados a pacientes sem SOP (GIORDANO, 2013).  

 

1.3 Apoptose  

 

O termo “Apoptose” advém do idioma grego, com significado de desprender-

se, como folhas de uma árvore (FRITZ & SPEROFF, 2011). “Apo” significa fora e 

“ptosis”, queda. Apesar de vários nomes para o fenômeno celular já terem sido 
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utilizados, o termo Apoptose permanece consagrado. Foi utilizado pela primeira vez 

em 1972, quando os autores descreveram uma forma de morte celular programada 

que identificaram em vários tecidos e tipos celulares (KERR et al., 1972). Estas 

alterações também já foram descritas no aparelho genital feminino (TILLY, 1996).  

Apoptose e a morte programada das células (DORLAND, 1999). 

Compreende eficaz mecanismo de controle do número de células em nosso 

organismo, bem como do volume tecidual, mantendo-se a homeostase. Pode ser 

identificada em diversos fenômenos como na organogênese, hematopoiese, na 

atrofia de órgãos, na resposta inflamatória e na eliminação celular, após agressão de 

agentes genotóxicos (RANGANATH & NAGASHREE, 2001). A apoptose é evento 

rápido, com duração aproximada de três horas. Não é fenômeno sincronizado por 

todo o órgão, sendo encontrados vários estágios do processo, nos diferentes 

compartimentos teciduais (UNIFESP, 2013).  

A apoptose faz parte do controle fisiológico tecidual, mas pode participar de 

condições patológicas como a carcinogênese, onde a inibição da apoptose ocasiona 

o prolongamento do ciclo celular. Há maior chance de alterações genéticas e 

transformação malígna (STELLER, 1995).  

A apoptose se caracteriza pela diminuição celular, condensação da 

cromatina, clivagem do DNA internucleossomal e formação dos corpos apoptóticos 

(SCHWARZMAN & CIDLOWSKI, 1993). Estes corpos são rapidamente fagocitados 

por macrófagos sem desencadear resposta inflamatória (ZIEGLER & GROSCURTH, 

2004). As organelas celulares, em geral, não sofrem alterações, mas as 

mitocôndrias podem apresentar ruptura da membrana externa (GRIVICICH et al., 

2007) (figura 5).  
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Figura 5: Estágios da apoptose. (UNIFESP, 2013).  

 

A apoptose pode ser considerada mecanismo de defesa antineoplásico, e, 

como alguns quimioterápicos induzem este mecanismo celular, há grande interesse 

no profundo conhecimento dos mecanismos moleculares envolvidos (NICHOLSON, 

2000).  

As células podem apresentar diferentes tipos de morte. Além da apoptose, 

há a necrose, autofagia, mitose catastrófica e senescência (OKADA & MAK, 2004; 

DIMRI, 2005; CASTEDO et al., 2004). No mecanismo da necrose há perda da 

integridade da membrana plasmática, aumento do volume celular e conseqüente 

ruptura da mesma (Figura 6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6: Aspectos morfológicos da Apoptose e Necrose (GRIVICICH et al., 2007). 
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Assim, todos os mecanismos elencados possuem importância vital no 

controle tecidual. A falha nos mesmos, pode implicar no aparecimento de tumores, 

sendo a apoptose mecanismo inato de defesa antineoplásica. 

O controle genético da apoptose foi inicialmente estudado com o nematódeo 

Caenorhabditis elegans. A partir deste organismo identificaram-se os genes 

participantes da morte celular fisiológica. Esta pesquisa rendeu aos seus autores 

Sydney Brenner, John Sulston e Robert Horvitz o prêmio Nobel de Medicina em 

2002 (BRASILMEDICINA, 2013). O gene supressor B-cell lymphoma 2 (Bcl-2) 

encontra-se associado ao gene da proteína humana, fator de ativação de proteases 

associado à apoptose (APAF1), que atuam bloqueando a ação próapoptótica da 

Caspase-9 (“Cysteine ASPartASES”). Com o início da apoptose a proteína Bcl-2 

associated X (Bax) associa-se à Bcl-2, liberando a APAF1, com posterior ativação da 

Caspase-9 (HENGARTNER, 2000) (Figura 7).  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7: Mecanismos relacionados à Apoptose. 

 

A apoptose é regulada pelas caspases, proteínas próapoptóticas e 

antiapoptóticas. O fenômeno da apoptose, também, pode ser dividido em duas vias 

de ativação: extrínseca (extracelular) e intrínseca (intracelular). 
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Na Via Intrínseca, também dita mitocondrial, a sinalização de estresse 

provém do interior da própria célula. Radiação ultravioleta, agentes quimioterápicos, 

choque térmico, falta de fatores de crescimento, baixa quantidade de nutrientes, 

níveis aumentados de espécies reativas de oxigênio (ROS) e concentrações 

elevadas de corticosteróide são mecanismos detectados pelas mitocôndrias. Cabe a 

esta organela a decisão se a célula deve ou não entrar em processo de apoptose. 

Com o desencadeamento do processo, as mitocôndrias sofrem desacoplamento da 

cadeia respiratória e liberam, para o citosol, o citocromo c, a proteína Second 

Mitochondria-derived Activator of Caspases/Direct IAP-Binding protein with a LOw 

isoeletric point (SMAC/Diablo) e a proteína Apoptosis-Inducing Factor (AIF) 

(MENDES, 2003). Nas membranas interna e externa da mitocôndria há formação de 

megaporo, que contém diversas proteínas, que permitem a liberação do citocromo c 

para citoplasma (GRIVICICH et al., 2007). O citocromo c citoplasmático se liga a 

APAF-1 e este complexo, na presença de adenosina trifosfato (ATP), ativa a 

caspase-9 que, uma vez ativada, ativará a caspase-3 e assim, são desencadeados 

os processo celulares de apoptose. O complexo multimolecular composto por 

citocromo c, APAF-1, ATP e caspase-9 é o apoptossomo executor (Figura 8). 

 

 

 

 

 

 

Figura 8: Via de ativação intrínseca da apoptose. Adaptado de GRIVICICH, 2007. Legenda: 

Bax= “Bcl-2 associated X protein”, Bcl-2= “B-cell lymphoma 2”, Apaf-1= “Apoptotic protease activating 

factor 1”.  
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Na Via Extrínseca, o desencadeamento do processo apoptótico se inicia 

com o acoplamento de ligantes específicos a grupo de receptores de membrana 

pertencentes à superfamília dos receptores de TNF. Estes receptores possuem 

domínio extracelular rico em cisteína, facilitadores no reconhecimento de seus 

ligantes. O resultado é a trimerização e ativação dos receptores de morte 

específicos. Os receptores Fas ou cluster of differentiation 95 (CD95), receptor tipo I 

de fatores de necrose tumoral (TNFRI), death receptor (DR) 3, 5 e 6 são exemplos. 

A porção citoplasmática dos receptores contém sequência de 65 aminoácidos 

chamada “domínio da morte” que, quando estimulados, recrutam proteínas 

adaptadoras como, por exemplo, o Fas-Associated protein with Death Domain 

(FADD) que associam estes receptores às caspase-8 ou 10. O complexo formado 

por receptor de morte, molécula adaptadora e caspase iniciadora (8 ou 10) é 

chamado de aptossomo iniciador. A ativação da cascata das caspases culmina com 

a apoptose celular (BUDIHARDJO et al., 1999) (Figuras 9 e 10). 

 As caspases iniciadoras são ativadas e podem acionar diretamente as 

caspases executoras e/ou gerar sinais bioquímicos que estimulam a via intrínseca 

da apoptose, de ambas as formas resultando na ativação da caspase-3. 

  

 

 

 

 

 

 

Figura 9: Via de ativação extrínseca da apoptose. Adaptado de GRIVICICH, 2007. Legenda: DD 

– domínio de morte, DED – efetor do domínio de morte 
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Figura 10: Vias Intrínseca e Extrínseca da Apoptose. Adaptado de HENGARTNER, 2000. 

Legenda: CD95=Fas, CD95L=FasL, FADD=“Fas-Associated protein with Death Domain”, c-FLIP= 

“FLICE-like inhibitory protein”, Bid=“Bcl-2 Homology 3 interacting domain death agonist”, Bcl-2= “B-cell 

lymphoma 2”, Bcl-XL= “B-cell lymphoma-extra large”, Bax= “Bcl-2 associated X protein”, AIF= 

“Apoptosis Inducing Factor", IAP=”Inhibitor Apoptosis Protein”, Smac/DIABLO= “Second Mitochondria-

derived Activator of Caspases/Direct IAP-Binding protein with a LOw isoeletric point”, Apaf-1= 

“Apoptotic protease activating factor 1”.  

 

 

1.3.1 Caspase-3 

 

O termo Caspase advém do inglês cysteine-dependent aspartate-specific 

proteases. São cisteínas proteases, pois possuem uma cisteína em seu sítio ativo, 

com capacidade de reconhecer e clivar substratos que possuam resíduos de 

aspartato (NICHOLSON & THORNBERRY, 1997). Hoje, há conhecimento de 14 

caspases humanas sendo que apenas seis participam da apoptose. São elas: 

Caspase 3, 6, 7, 8, 9 e 10. Estas sinalizam para a apoptose e clivam os substratos 

com resíduos de aspartato determinando condensação e fragmentação nuclear, 
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externalização de fosfolipídios de membrana com sinalização para que estas células 

sejam fagocitadas por macrófagos (NICHOLSON & THORNBERRY, 1997; 

BOATRIGHT & SALVESEN, 2003).  

As Caspases são responsáveis pela maioria das alterações celulares 

características que ocorrem no processo de apoptose. Assim, são consideradas 

importantes executoras do processo. Com o bloqueio da atividade das caspases 

haverá alentecimento ou, até mesmo, abolição da apoptose celular (EARNSHAW et 

al., 1999).  

As caspases, inicialmente, são inativas. Após o sinal de morte celular são 

ativadas por clivagem proteolítica. A presença de “domínios de morte” nestas 

enzimas, em receptores de membrana e em moléculas adaptadoras pode causar 

interação entre estas estruturas celulares (NICHOLSON & THORNBERRY, 1997). 

Não há atuação indiscriminada das caspases nas células. Elas atuam em sítios 

específicos, com clivagem seletiva em alguns alvos protéicos, geralmente em uma 

ou poucas posições na sequência primária das mesmas, nas cercanias de um 

resíduo de aspartato. Após esta clivagem, na dependência de seu local de 

ocorrência e de seu substrato, pode ocorrer ativação ou inativação biológica. Em 

alguns casos, o produto da clivagem antagoniza toda a estrutura protéica (Figuras 

11 e 12). 
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Figura 11: Perda de função – a: substrato monomérico, b: complexo multiprotéico. 

Adaptado de HENGARTENER, 2000). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12 : Ganho de função. Adaptado de HENGARTENER, 2000). 

 

As caspases se dividem em dois grupos principais, executoras e iniciadoras. 

As executoras têm função precípua de execução da apoptose com destaque para a 

caspase-3, bem como as caspases 6 e 7. O DNA fragmentation factor (DFF) está 

presente na célula na forma inativa, formado pela subunidade inibitória Inhibitor of 

Caspase Activated DNase (iCAD), e ativa, Caspase Activated DNase (CAD). A pró-

caspase 3, ativada pelo aptossomo (Apaf-1 + citocromo C + caspase 9), cliva a 
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subunidade inibitória do DFF também chamada de iCAD, liberando a subunidade 

ativa desta molécula, CAD, cuja função é migrar para o núcleo e fragmentar o DNA, 

gerando os fragmentos oligonucleossomais típicos da apoptose (MENDES, 2003).  

As caspases iniciadoras ativam as caspases executoras e possuem setores 

de acoplamento longos. Fazem parte deste grupo as caspases 2, 8, 9 e 10 

(GRIVICICH et al., 2007).  

  

1.3.2 Família Bcl-2 

 

São proteínas com função indutora ou repressora da apoptose. (BORNER, 

2003) A Bcl-2 foi inicialmente isolado de células de linfoma folicular com 

translocação cromossômica [t (14;18)] (TSUJIMOTO & CROCE, 1986). Os membros 

da família, Bcl-2 e B-cell lymphoma-extra large (Bcl-XL), inibem a liberação do 

citocromo c e por isso são chamadas antiapoptóticas. Ao contrário, os membros Bcl-

2-associated X protein (Bax), Bcl-2 Homology 3 interacting domain death agonist 

(BID) e Bcl-2 homologous antagonist killer (Bak) são proteínas pró-apoptóticas 

(HENGARTENER, 2007). 

A homeostase celular ocorre mediante controle entre proteínas antiapoptóticas 

e próapoptóticas. Cada membro desta família pode interagir com vários outros 

membros e grande número de combinação de heterodímeros pode ocorrer. As 

proteínas Bax e Bcl-2 podem formar homodímeros (Bax-Bax e Bcl-2-Bcl-2) e 

heterodímeros (Bax-Bcl-2). O equilíbrio entre estas formações pode determinar o 

balanço pró ou antiapoptótico na célula (PETROS et al., 2004). Num primeiro 

momento, a heterodimerização pode ocasionar a neutralização dos compostos, 

porém células com maior número de proteínas próapoptóticas são mais propensas à 
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morte. As células com excesso de proteínas antiapoptóticas são resistentes à morte 

celular. Assim, a suscetibilidade da célula à morte, depende do índice entre Bcl-

2/Bax. Alto índice, protege a célula, enquanto índice baixo induz a apoptose 

(HANADA et al., 1994).  

Após estímulo de morte celular, a Bcl-2 inibe a permeabilização da membrana 

externa da mitocôndria pelo seqüestro da Bax ou por competição de sítios comuns. 

 

1.3.3 Sistema Fas – FasL 

 

Pertencem à superfamilia dos receptores TNF. Esta família inclui diversos 

receptores, entre eles o rTNFR-1, Fas/CD95 e TNF-related apoptosis-inducing ligand 

(TRAIL). São também chamados de receptores da morte celular (HENGARTNER, 

2000). A principal característica é a presença de domínio extracelular rico em 

cisteína. A inativação funcional dos rTNF com domínios de morte pode participar dos 

processos de tumorigênese, através da via extrínseca da apoptose, ou como 

elemento regulador do sistema imune (GHOBRIAL et al., 2005). O receptor Fas e 

seu ligante, FasL, desempenham papel importante durante a morte de células T 

maduras, no final da resposta imune, morte de células infectadas por vírus. Já foi 

demonstrado que mutações que comprometem a função do Fas, estão associadas a 

efeito estimulador da tumorigênese (FULDA & DEBATIN, 2006).  

Estes receptores, após reconhecimento de seus ligantes, são estimulados com 

posterior recrutamento de proteínas adaptadoras como os FADD. O resultado é a 

associação com as caspases iniciadoras, e ativação da cascata das caspases 

conduzindo a célula a apoptose.   
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1.3.4 Proteínas Inibidoras da Apoptose 

  

As proteínas inibidoras da apoptose (IAP) são moléculas antiapoptóticas que 

agem através da inibição da atividade das caspases efetoras 3 e 7, da inibição da 

caspase iniciadora 9 ou da modulação do fator de transcrição NF-kB, sendo 

descritas cinco na atualidade: Neuronal Apoptosis-Inhibitory Protein (NAIP), X-Linked 

Inhibitor of Apoptosis Protein (XIAP), caspase-Inhibitor of Apoptosis Protein (c-IAP-

1), c-IAP-2 e survivina. A survivina vem sendo estudada como proteína essencial na 

regulação da progressão da mitose, inibição da apoptose e resistência à radioterapia 

e quimioterapia em vários tipos de câncer (GRIVICICH et al., 2007).  

 A família c-FLIP (FLICE-like inhibitory protein - proteína inibitória de FLICE) 

também inibe a apoptose, ao prevenir a ativação da caspase-8. 

 

1.4 Apoptose Endometrial 

 

 A apoptose, no endométrio humano, foi inicialmente descrita por Hopwood & 

Levison, 1976, principalmente nas células glandulares de endométrio secretor tardio, 

pré-menstrual e menstrual. Estas ações foram, também, detectadas na fase 

proliferativa, porém em menor proporção (HOPWOOD & LEVISON, 1976).   

A apoptose apresenta papel fundamental no desenvolvimento e manutenção 

da homeostase em múltiplos tecidos, dentre estes, o trato genital feminino. O 

endométrio é mucosa altamente responsiva à ação hormonal. Estudos demonstram 

diferenças nas proteínas vinculadas à apoptose, de acordo com a fase do 

endométrio. A mucosa uterina é um dos tecidos onde a proliferação e a apoptose 

apresentam caráter cíclico, num processo bem coordenado e hormônio dependente. 
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Alterações nos mecanismos regulatórios podem contribuir para o surgimento de 

neoplasias (BOZDOGAN et al., 2002). 

A Bcl-2 encontra-se ativa na fase proliferativa e perde sua ação, 

gradativamente, na fase secretora (TAO et al., 1998; KOH et al., 1995; OTSUKI et 

al., 1994).  

A proteína Bax apresenta expressão moderada na fase proliferativa, com 

incremento na secretora (TAO et al., 1998).  

No endométrio, a apoptose ocorre principalmente na fase secretora tardia e 

menstrual, estando relacionada à expressão de Bcl-2 e Bax. Uma diminuição no 

índice Bcl-2/Bax na fase secretora inicial precede a fragmentação do DNA e 

predispõe a célula a apoptose (VASKIVUO et al., 2000).  

As proteínas Fas e FasL estão localizadas nas células glandulares 

endometriais, especialmente no complexo de Golgi e vesículas, durante a fase 

proliferativa tardia. Na fase secretora, são incorporadas à membrana celular.  

Imunorreatividade para Fas também foi identificada na membrana apical das 

células glandulares endometriais, e há gradativo aumento durante todo ciclo 

menstrual (OTSUKI, 2001). Alguns autores identificaram presença de FasL em 

células glandulares e estromais durante todo ciclo menstrual, porém com gradativo 

aumento até atingir pico de expressão na fase secretora tardia. Tanto o estrogênio, 

quanto a progesterona, influenciam os índices de FasL e parece existir efeito 

somatório destes esteróides sexuais (SELAM et al., 2001).  

O receptor Fas pode ser ativado por FasL secretado pelas células glandulares 

endometriais, caracterizando uma ação autócrina e parácrina. Assim, pode haver 

auto-regulação endometrial com a interação Fas-FasL, já demonstrada no 

citotrofoblasto e células amnióticas de fetos humanos a termo (RUNIC’ et al., 1998). 
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Alguns estudos não demonstram alterações da expressão do Fas e FasL durante 

todo o ciclo menstrual (YAMASHITA et al., 1999).  

São descritos dois tipos de FasL: ligado à membrana, e a forma solúvel. O 

primeiro tipo é convertido em forma solúvel pela atuação de metaloproteinases 

(MMP), que podem estar aumentadas antes e durante o período menstrual 

(KOKORINE et al., 1996; SALAMONSEN & WOOLLEY, 1996).  

Há especulação de que esta forma solúvel apresente maior concentração no 

lúmen glandular na fase secretora tardia. A apoptose, nesta fase, pode advir da via 

intrínseca e extrínseca, após o acoplamento Fas/FasL na superfície das células 

glandulares. 

A atividade das caspases pode estar incrementada na fase secretora tardia. A 

caspase-8 encontra-se mais ativa nesta fase. A atividade da caspase-3 pode ser 

potencializada com a presença de pequena concentração citoplasmática de 

citocromo c, também na fase secretora (Di PAOLA et al., 2005). As caspases 3, 8 e 

9 encontram-se elevadas, respectivamente, no endométrio na fase secretora 

(OTSUKI, 2001).  

Para adequada nidação embrionária, é fundamental que o endométrio esteja 

na chamada janela de implantação, onde há ideal receptividade para a interação 

com o blastocisto. Durante esta interação endométrio-embrião há necessidade de 

diferenciação celular, ocorrência de apoptose, invasão e remodelamento da MEC. A 

diferenciação e a apoptose das glândulas e estroma, controlam a invasão do 

trofoblasto e sua interação com os vasos sanguineos maternos (SELAM et al., 

2001). A apoptose é necessária tanto para a implantação como para decidualização. 

A nidação embrionária no epitélio endometrial é seguida de decidualização das 

células estromais. O deslocamento das células epiteliais está associado à morte 
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celular por apoptose. Adequação imunológica é fundamental durante o processo de 

decidualização. Há presença de linfócitos natural killer (NK), linfócitos T e 

macrófagos, que em contato com o trofoblasto determinam imunotolerância para o 

desenvolvimento da gestação. A interação FAS/FASL ocorre em linfócitos T ativados 

e pode ser mecanismo de controle imunológico na interface decídua-trofoblasto 

(KAUMA et al., 1999).  

 

1.5 Proliferação Endometrial (Ki-67) 

 

A presença do antígeno Ki-67 no tecido indica proliferação. É proteína 

nuclear presente em células na fase de replicação. Foi descrita na cidade de Kiel, na 

Alemanha, e por isso recebe esta abreviação (apud GERDES et al., 1983). A 

proliferação endometrial, assim como a apoptose, são eventos fundamentais na 

ciclicidade da mucosa uterina. A expressão do Ki-67 em endométrio de pacientes no 

menacme está relacionada à expressão de receptores de estrogênio (FELIX, 1997). 

Na fase proliferativa há maior imunopositividade da proteína, que declina na fase 

secretora e menstrual (MALIQUEO, 2003). 

 A proliferação constante da mucosa uterina, sob estímulo estrogênico, e a 

ausência de ação progestacional, podem determinar o surgimento de lesões 

neoplásica. As opções de controle endometrial não conseguem identificar lesões 

pré-clínicas, pois há limitações na identificação destas afecções precocemente. 

Quando a USG evidencia o espessamento no eco endometrial podemos encontrar 

hiperplasias ou neoplasias. Portanto, a biópsia endometrial com análise 

histopatológica irá definir diagnóstico instalado e consequentemente, a afecção em 

estádio mais avançado. 
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A idéia de se realizar investigação que consiga reconhecer as pacientes de 

maior risco para serem submetidas a controle ou tratamento médico mais rigoroso 

pode culminar na redução do surgimento de lesões proliferativas endometriais que 

podem resultar no câncer.  

A avaliação da apoptose e do índice de proliferação das células endometriais 

em pacientes portadoras de SOP identificaria alterações precoces, as quais muitos 

métodos utilizados atualmente não conseguiriam. A relevância desta pesquisa recai 

sobre o estudo das alterações desta morte celular programada e do índice de 

proliferação, que podem apresentar vínculo com quadros de infertilidade e 

desenvolvimento de hiperplasias ou câncer na mucosa uterina. 
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2 OBJETIVOS 

___________________________________________________________________________ 
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2.1 Objetivo Geral 

 

Avaliar a apoptose e proliferação das células endometriais de pacientes com 

síndrome dos ovários policísticos durante a fase proliferativa e comparar com 

pacientes com ciclos ovulatórios na mesma fase. 

 

2.2 Objetivos Específicos 

 

- Analisar a histologia endometrial entre os dois grupos; 

- Analisar a imunoexpressão das proteínas caspase-3, Bcl-2, Fas e FasL no 

endométrio entre os dois grupos; 

- Analisar o índice de proliferação celular endometrial entre os grupos. 
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3 PACIENTES E MÉTODOS 

___________________________________________________________________________ 
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3.1 Casuística 

 

As pacientes foram recrutadas do Serviço de Ginecologia do Hospital 

Universitário Gaffrée e Guinle (HUGG), da Universidade Federal do Estado do Rio 

de Janeiro (UNIRIO) e foram divididas em dois grupos: grupo SOP (GSOP), e outro 

grupo de pacientes com ciclos ovulatórios para controle (GC). 

A seleção das pacientes ocorreu no período de Fevereiro de 2009 à Junho 

de 2011. O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética do Hospital Universitário 

Gaffrée e Guinle, registro 38/2008 (anexo A). Todas as pacientes assinaram o 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) (anexo B). 

O GC incluiu 8 pacientes selecionadas do Ambulatório de Infertilidade do 

HUGG e que não apresentavam fator ovulatório ou uterino corporal. O GSOP incluiu 

11 pacientes. 

 

3.1.1 Critérios de Inclusão 

 

No GSOP foram incluídas as seguintes pacientes: 

 Diagnóstico de SOP baseado nos critérios da Androgen Excess – Polycystic 

Ovary Syndrome Society (AE-PCOS), como resumido na Figura 3 (AZZIZ et 

al., 2009). 

 Idade entre 18 e 35 anos. 

 Concordaram em participar do estudo e assinaram o TCLE. 

 

No GC foram incluídas as seguintes pacientes: 
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 Pacientes com história de ciclos menstruais regulares (intervalo entre 25 e 35 

dias; fluxo entre 2 e 7 dias) sem evidência diagnóstica (anamnese e exame 

físico) de doenças associadas. 

 Dosagem da progesterona sérica em ciclos menstruais prévios acima de 3 

ng/dl na fase lútea média. 

 Não apresentavam infertilidade por fator ovulatório ou uterino corporal como 

mioma, pólipo e sinéquia uterina. 

 Concordaram em participar do estudo e assinaram TCLE. 

 

3.1.2 Critérios de Exclusão 

 

 Utilização de terapia hormonal oral (contraceptivos ou progestagenioterapia) 

até três meses antes da biópsia do endométrio. 

 Diagnóstico clínico ou laboratorial de doenças sistêmicas como 

hiperprolactinemia, hipotireoidismo, doença da suprarrenal, diabetes e 

hipertensão arterial.  

 Patologias identificadas à USG transvaginal ou vídeo-histeroscopia 

diagnóstica  

 Recusa em participar do estudo. 

 

3.1.3 Seleção das Pacientes 

 

O estudo foi iniciado com 21 pacientes no GSOP e 13 no GC. No GSOP 

quatro pacientes não concordaram em realizar a biópsia do endométrio e três 

pacientes não retornaram após a primeira consulta. Restaram 14 pacientes que 
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foram submetidas à vídeo-histeroscopia com biópsia, sendo que em duas foi 

identificado endométrio secretor e em outra endométrio hiperplásico. Restaram 11 

pacientes que fizeram parte do GSOP. No GC uma paciente recusou a vídeo-

histeroscopia com biópsia, restando 12 que aceitaram o procedimento. Neste grupo, 

em duas pacientes foi identificado endométrio secretor e em outras duas a 

quantidade de material foi insuficiente para avaliação da apoptose. Assim, o GC 

ficou com 8 pacientes (Figura 13). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13: Fluxograma mostrando a seleção de pacientes. 

 

3.2 Biópsia do Endométrio 

 

As biópsias foram coletadas com auxílio de vídeo-histeroscopia para 

exclusão de patologias intrauterinas insuspeitadas, como pólipos ou endometrites. O 

procedimento foi realizado em centro cirúrgico sob sedação, com sistema Bettocchi 

(Karl-Storz®Endoscopy-German) e distensão da cavidade uterina com soro 
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fisiológico. As biópsias foram realizadas durante a fase proliferativa/folicular no GC 

(entre o 5º e 12º dia do ciclo menstrual) e em qualquer momento no GSOP, pois 

todas apresentavam amenorreia. Todas as pacientes receberam alta hospitalar no 

mesmo dia e nenhuma complicação do procedimento foi identificada. 

 

3.3 Análise Morfológica do Endométrio 

 

O tecido endometrial armazenado em formaldeído a 10% e diluído em tampão 

PBS, pH 7,4 por 24h, foi desidratado em concentrações crescentes de álcool etílico, 

diafanizados pelo xilol e impregnados pela parafina líquida em estufa à 60oC; 

segundo a metodologia preconizada por Michalany, 1980. A inclusão foi realizada 

para observar cortes transversais de cada biópsia do endométrio nas lâminas 

histológicas. Em seguida os blocos foram cortados em micrótomo do tipo Minot, 

ajustado para 3 µm.  

Os cortes obtidos seguiram os processamentos descritos abaixo: 

 as lâminas destinadas a morfologia foram previamente untadas com 

albumina, e  

 as lâminas destinadas a imunoistoquímica foram previamente tratadas com 

silano 5%. 

As lâminas para análise morfológica foram mantidas em estufa regulada à 

temperatura de 37ºC, durante 24 horas, para secagem e colagem. O tecido foi 

submetido ao método de coloração pela hematoxilina-eosina para posterior 

descrição morfológica. Para a avaliação histológica utilizou-se sistema de captura de 

imagens AxionVision (Carl Zeiss). Este sistema consiste em microscópio de luz 

AxiolabStandart 20, acoplado a vídeo câmera de alta resolução (AxionCam Carl 
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Zeiss, Jena, Alemanha), que transmite as imagens para computador contendo 

programa de análise de imagens (Axion Vision 4.2 REL). A análise morfológica do 

endométrio foi realizada no Laboratório de Histologia do Hospital Universitário 

Gaffrée e Guinle, da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (HUGG-

UNIRIO). 

 

3.4  Processamento imunoistoquímico 

 

A Imunoistoquímica foi realizada no Laboratório de Imunoistoquímica da 

Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo – FMUSP. 

 

Tabela 1. Painel de anticorpos primários  

 Ab primário Diluição Clone 

*Bcl-2 1:200 ImunoRheabiotch ¤ 

*Fas 1:100 SC-8009 § 

*FasL 1:50 SC-73974 § 

*Caspase 3 clivada 1:400 NBP1-20086 Ж 

**Ki-67 1:200 M3064 ᴥ 

Nota: *Marcadores de apoptose e **marcador de proliferação celular. Fornecedores: ¤ImunoRheabiotch; §Santa 

Cruz Biothecnology, USA; Ж Novus Biolocals;  ᴥ Spring. 

 

As lâminas com os cortes foram submetidas ao seguinte protocolo: 

-  desparafinização  - as lâminas foram levadas à estufa por 30 minutos a 

60ºC e em seguida os cortes foram desparafinados com 3 banhos em xilol por 5 

minutos cada em temperatura ambiente 
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- hidratação - as lâminas foram submersas em etanol absoluto por 5 minutos 

e lavadas com água milliQ por 2 minutos para hidratação dos cortes 

- recuperação antigênica - as lâminas foram colocadas em solução de citrato 

de sódio 10mM pH 6,0 por 30 minutos, à 100ºC (à vapor) e lavadas em PBS 0,05M, 

pH 7,4 três vezes, por 3 minutos cada 

- bloqueio da peroxidase endógena - as lâminas foram incubadas com 

peróxido de hidrogênio 3%, por 35 minutos, lavadas com água milliQ e novamente 

lavadas em PBS pH 7,4 três vezes, por 3 minutos cada 

- bloqueio de sítios inespecíficos e a permeabilização da membrana 

celular - incubamos com caseína-Tween 0,5% em PBS pH 7,4 por 30 minutos e, em 

seguida, lavamos 2 vezes com água destilada 

- ligação com anticorpo primário - os cortes histológicos de cada lâmina 

foram cobertos com 50µl do anticorpo primário diluídos em PBS+BSA 1% em 

titulação pré-estabelecida pelo fornecedor (tabela 1) colocadas em câmara úmida a 

4ºC overnight e na sequência as lâminas foram lavadas em PBS pH 7,4 por 3 vezes; 

Kit de revelação: ligação do anticorpo secundário utilizou-se o Kit amplificador 

(Vectastaing, ABC) os cortes foram incubados com a solução A por 1 hora a 37ºC e 

após a incubação as lâminas foram lavadas em PBS pH 7,4 por 6 vezes e 

novamente incubação com a solução B) por 15 minutos e em seguida foram lavadas 

com tampão PBS, pH 7,4 por três vezes 

- revelação - os cortes foram cobertos com 50µl do cromógeno 

diaminobenzidina DAB líquido (Dako) e foi considerado que houve revelação quando 

os cortes apresentaram coloração marrom-castanho 

- contracoloração - os cortes foram lavados em água corrente por 5 minutos 

e em seguida contracorados com hematoxilina de Harris por 20 segundos 
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- desidratação e montagem - as lâminas foram lavadas em água corrente 

por 10 minutos, submersas em etanol absoluto 4 vezes, novamente submersas em 

xilol por 3 vezes e levadas para montagem com lamínula e em meio de montagem 

Enttelan ® e identificadas. Adotou-se como padrão de positividade o aparecimento 

de coloração marrom - acastanhada no núcleo ou no citoplasma a depender de cada 

anticorpo. 

Controle negativo: 

1. Ausência do anticorpo primário 

Controle positivo: 

2. Biópsia de endométrio com infiltrado leucocitário. 

 

3.4.1 Identificação, descrição e quantificação da imunoistoquímica 

 

Foram realizados no Laboratório da Disciplina de Histologia e Biologia 

Estrutural do Departamento de Morfologia da Universidade Federal de São Paulo- 

Escola Paulista de Medicina (UNIFESP-EPM). 

Para identificação, descrição e quantificação da imunoistoquímica foi 

utilizado sistema computadorizado e software de processamento e análise de 

imagens AxioVision versão 4.3 (Zeiss). Assim, inicialmente foram visualizados e 

digitalizados os cortes (biópsias das pacientes) com o uso de câmera digital 

(AxionCam, Carl Zeiss) com resolução de 300dpi acoplada a microscópio de luz 

(Axiolab Standard 2.0, Carl Zeiss), sob aumento de 100x a 400x, em 10 campos 

randomizados. A lente, a intensidade da luz do microscópio e a altura do 

condensador foram padronizadas, bem como os parâmetros de intensidade, brilho e 
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contraste do programa de captura das imagens, para uniformidade das 

características das fotomicrografias digitalizadas (Figura 14).  

Foram realizadas as fotomicrografias dos cortes, sendo no total analisadas 11 

pacientes no GSOP e oito pacientes no GC. Deste modo, cada lâmina foi 

fotografada 10 vezes (aumento de 100x a 400x) de maneira a cobrir toda a extensão 

do corte, permitindo análise completa de cada corte. As fotomicrografias foram 

utilizadas para identificação da imunopositividade e semiquantificação dos diferentes 

marcadores no endométrio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14: Foto do sistema de captura de imagens composto por câmera digital (AxionCam, 

Carl Zeiss) com resolução de 300dpi acoplada a microscópio de luz (Axiolab Standard 2.0, Carl 

Zeiss).  

 

 

3.4.2 Análise Semiquantitativa 

 

Em cada fotomicrografia foram obtidas imagens do epitélio luminal, glândulas 

endometriais e estroma. O “score” final resultou da multiplicação da intensidade da 

marcação (In) pela porcentagem de células imunopositivas em 100µm2 (Pt), 
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respectivamente (“Score” Total = In X Pt). O cálculo foi aplicado para cada paciente. 

Para a semiquantificação da imunoexpressão/área para marcação nuclear foi 

realizada avaliação do Ki67 e do citoplasma, caspase-3 clivada, Bcl-2, Fas e FasL 

(KONNO et al., 2000) (Tabela 2). 

 

Tabela 2 – “Score” utilizado para a semiquantificação da imunoexpressão. 

Intensidade da imunoexpressão Porcentagem /100 µm2 Score 

Negativo 0% a 5% 0 

Fraco >5% a 35% 1 

Moderado >35% a 65% 2 

Forte >65% a 95% 3 

 

 

3.5 Análise Estatística 

 

As variáveis quantitativas foram armazenadas em um banco de dados criado 

no Microsoft Office Excel 2007 (Microsoft Corporation, EUA). A análise estatística de 

todas as informações coletadas nesta pesquisa foi inicialmente feita de forma 

descritiva. Para a avaliação da normalidade das variáveis empregou-se o teste de 

Kolmogorov-Smirnov. 

Foi empregado o teste t de Student para variáveis quantitativas com 

distribuição normal e o teste Mann-Whitney para as variáveis quantitativas que não 

apresentaram distribuição normal. 
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Um valor de p<0,05 foi considerado estatisticamente significativo. Para 

análise estatística foi utilizado o programa StatisticalPackage for the Social Sciences 

(SPSS for Windows, release 12.0; SPSS, Inc., Chicago, IL, USA). 
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4 RESULTADOS 

___________________________________________________________________ 
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4.1 Aspectos Clínicos das Pacientes 

 

O estudo inicialmente englobou 34 pacientes com posterior exclusão de 

cinco por não aceitarem a realização de vídeo-histeroscopia com biópsia. Outras três 

pacientes não retornaram as consultas. Quatro foram excluídas devido a histologia 

apresentar endométrio secretor e em mais três pacientes o material biopsiado foi 

insuficiente para estudo da apoptose. Deste modo, completaram o estudo 19 

pacientes, sendo 11 no GSOP e oito no GC. 

As principais características clínicas das pacientes estão na Tabela 3. Os 

parâmetros utilizados foram idade, data da última menstruação, denominado tempo 

sem menstruação (TSM) e índice de massa corpórea (IMC). Para determinar o TSM, 

utilizamos a informação fornecida pela paciente e o estudo morfológico do 

endométrio confirmando endométrio do tipo proliferativo. Houve diferença 

estatisticamente significante na média das idades (p<0,05) e TSM (<0,001). As 

pacientes do GSOP eram mais novas e não apresentavam sangramento menstrual, 

em média, há três meses. O IMC entre o GSOP e GC não apresentou diferença 

significativa. 

Tabela 3 - Aspectos clínicos das pacientes 

 GC (n = 8) GSOP (n = 11) Valor de P 

Idade (anos) 30,37 ± 3,29 23,81 ± 4,40 < 0,05 

IMC (Kg/m2) 24,27 ± 2,95 27,20 ± 5,21 NS 

TSM (dias) 10,87 ± 1,35 95,36 ± 44,22 < 0,001 

Legenda: GC = grupo controle; GSOP = grupo com síndrome dos ovários policísticos; IMC = 

índice de massa corpórea; TSM = tempo sem menstruação; n = número de pacientes; NS = 

não significativo. As variáveis apresentaram distribuição homogênea e foi utilizado cálculo da 

média ± desvio padrão (teste t de Student).  
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Os principais achados bioquímicos e hormonais estão relacionados nas 

tabelas 4 e 5. No GSOP houve elevação significativa dos seguintes parâmetros: 

insulina basal (p<0,01), relação glicose/insulina (p<0,01), homeostatic model 

assessment insulin resistance (HOMA-IR) (p<0,05), LH (p<0,05), relação LH/FSH 

(P<0,05), androstenediona (p<0,001), testosterona total (p<0,001) e LDL-c (p<0,01). 

Não houve diferença significativa nos valores da glicemia de jejum, FSH, prolactina, 

TSH, 17 hidroxiprogesterona, sulfato de deidroepiandrosterona, testosterona livre, 

colesterol total, HDL-c e triglicerídeos. 

 

Tabela 4. Parâmetros bioquímicos das pacientes 

 GC (n = 8) GSOP (n = 11) Valor de P 

Glicemia (mg/dl) 83,25 ± 5,60 88,81 ± 18,47 NS 

Insulina (µU/ml) 5,10 ± 1,14 13,23 ± 7,98 < 0,01 

Rel Gli/Ins 16,9(12,8-21,7) 8,9 (2,6-19,6) < 0,01 

HOMA-IR 1,06 ± 0,27 2,9 ± 1,82 < 0,05 

ColT (mg/dl) 172,13 ± 23,96 171 ± 38,28 NS 

HDL-c (mg/dl) 49,00 ± 9,95 44,36 ± 8,85 NS 

LDL-c (mg/dl) 91,37 ± 17,59 116 ± 32,39 < 0,01 

Tri (mg/dl) 93,12 ± 22,05 108,18 ± 42,75 NS 

Legenda: GC = grupo controle; GSOP = grupo com síndrome dos ovários policísticos; Rel 

Gli/Ins = relação glicose/insulina; HOMA-IR = homeostatic model assessment insulin 

resistance; ColT = colesterol total; HDL-c = lipoproteína de alta densidade; LDL-c = 

lipoproteína de baixa densidade; Tri = triglicerídeo; n = número de pacientes; NS= não 

significativo. Após análise das variáveis, os parâmetros glicemia, insulina, HOMA-IR, ColT, 

HDL-c, LDL-c e Tri apresentaram distribuição homogênea e utilizamos média ± desvio 

padrão (teste t de Student). A Rel Gli/Ins apresentou distribuição heterogênea e utilizamos 

média (min-max) (teste Mann-Whitney). 
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Tabela 5. Parâmetros hormonais das pacientes 

 GC (n = 8) GSOP (n = 11) Valor de P 

LH (mUI/ml) 6,46 ± 3,74 11,99 ± 5,08 < 0,05 

FSH (mUI/ml) 5,08 ± 1,53 5,04 ± 1,29 NS 

LH/FSH 1,30 (0,60-2,60) 2,39 (0,40-4,00) < 0,05 

PRL (ng/ml) 14,42 ± 10,62 15,19 ± 8,86 NS 

TSH (µU/ml) 1,66 (0,80-3,80) 2,2 (1,10-4,10) NS 

17OHP (ng/dl) 114,00 ± 72,99 166,73 ± 96,58 NS 

SDHEA (µg/dl) 202,13 ± 69,27 221,00 ± 115,10 NS 

A (ng/dl) 1,3 (0,5-2,8) 4,5 (2,4-7,8) < 0,001 

Ttotal (ng/dl) 34,37 ± 16,40 79,45 ± 20,79 < 0,01 

Tlivre (pg/ml) 4,12 ± 5,36 1,81 ± 1,22 NS 

Legenda: GC = grupo controle; GSOP = grupo com síndrome dos ovários policísticos; HOMA-IR 

= homeostatic model assessment insulin resistance; LH = hormônio luteinizante; FSH = hormônio 

folículo estimulante; Rel LH/FSH = relação LH/FSH; PRL = prolactina; TSH = hormônio 

estimulador da tireoide; 17OHP = 17 hidroxiprogesterona; SDHEA = sulfato de 

deidroepiandrosterona; A = androstenediona; Ttotal = testosterona total; Tlivre = testoterona livre; 

n = número de pacientes. Após análise das variáveis, os parâmetros LH, FSH, PRL, 17OHP, 

SDHEA, Ttotal e Tlivre apresentaram distribuição homogênea e utilizamos média ± desvio 

padrão (teste t de Student). Os outros parâmetros apresentaram distribuição heterogênea e 

utilizamos média (min-max) (teste Mann-Whitney). 

 

 

4.2 Descrições da Histopatologia 

 

Com relação ao estudo histopatológico (morfológico) do endométrio no 

GSOP (n=14), identificou-se 78,5% proliferativo (n=11), 14,5% secretor (n=2) e 7% 

hiperplásico (n=1). No GC (n=12), identificou-se 83,3% proliferativo (n=10) e 16,6% 

secretor (n=2) (Gráficos 1 e 2). Para uniformizar a amostra, excluímos do estudo as 
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pacientes com endométrio secretor, isto é, que tiveram estímulo da progesterona 

sobre a mucosa uterina por alguns dias. A análise imunoistoquímica do endométrio, 

para avaliação da caspase-3 clivada, Bcl-2, Fas, FasL e Ki67 foi realizada em 11 

pacientes no GSOP e oito pacientes no GC. 

 

Gráficos 1 e 2: Achados anatomopatológicos do endométrio nos grupos Síndrome dos Ovários 

Policísticos (GSOP) e controle (GC). 

 

O endométrio no GC, coletado na fase folicular (entre o 5º e 12º dias do ciclo 

menstrual), apresentava morfologia similar com epitélio cilíndrico simples e estroma 

com numerosos fibroblastos, núcleo elíptico com nucléolo evidente, assim como 

alguns leucócitos. No epitélio glandular identificamos numerosas mitoses. No 

endométrio do GSOP observamos as mesmas características do GC, no entanto, no 

estroma, abaixo do epitélio superficial, identificamos numerosos leucócitos (Figura 

15).  

Análise Morfológica do Endométrio         

GC

83,3%

16,7%

Proliferativo Secretor

Análise Morfológica do Endométrio    

GSOP

78,5%

14,5%

7,0%

Proliferativo Secretor Hiperplásico
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Figura 15: Fotomicrografias de tecido endometrial do grupo controle (GC) durante a fase proliferativa 

e do grupo síndrome dos ovários policísticos (GSOP). Nota-se glândulas (GL) com a presença de 

células com sinais de divisão celular no epitélio glandular (*), bem como a presença de fibroblasto 

com núcleos corado mais fracamente no estroma endometrial e leucócitos com núcleo pequeno e 

corados mais fortemente (setas). Coloração Hematoxilina e Eosina (HE). Observa-se os elementos 

celulares em aumento de 400X. 

 

 

4.3 Análise Imunoistoquímica 

 

De modo geral, houve semelhança quanto a localização da marcação 

citoplasmática para caspase-3 clivada, BcL-2, Fas, FasL e  nuclear para Ki-67 no 

grupo controle e no grupo SOP. Observamos imunopositividade nas glândulas 

endometriais, nas células do estroma endometrial, bem como no endotélio dos vasos 

sanguíneos. Porém, houve imunoexpressão diferente entre os dois grupos 

estudados. 

 

4.3.1 Caspase-3 clivada 

A caspase-3 clivada no grupo GSOP apresentou imunopositividade moderada 

nas glândulas endometriais e no estroma localizado ao redor das glândulas, 
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principalmente nos infiltrados leucocitários quando comparado ao GC (figura 16 e 

tabela 6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16: Nota-se nas fotomicrografias a imunopositividade citoplasmática à caspase-3 clivada em 

marrom-acastanhado nas células (* ou setas) do endométrio (E) e nas glândulas endometriais (G), 

representando o grupo controle (GC) e o grupo com síndrome dos ovários policísticos (GSOP).  

 

 

Tabela 6 -  Semiquantificação da caspase-3 clivada nos grupos controle e com 

Síndrome dos Ovários Policísticos. Os valores estão expressos segundo “score” 

utilizado: “score” Total = porcentagem de células imunopositivas em 100µm2 (Pt) X 

intensidade da marcação (In). 

 

 GC  

(n=8) 

GSOP 

(n=11)  

Valor de P 

Epitélio e glândulasa 5,0 ± 2,2 3,5 ± 1,9 NS 

Estromab 6,8 (6,0–9,0) 4,1 (2,0-6,0) < 0,05 

Gerala  6,0 ± 1,6 3,8 ± 1,6  < 0,01 

Legenda: n = número de pacientes em cada grupo; GC = grupo controle; GSOP = grupo com 

síndrome dos ovários policísticos; NS = não significante; a = variável com distribuição homogênea 

utilizamos média ± desvio padrão (teste t de Student); b= variável com distribuição heterogênea 

utilizamos média (min-max) (teste Mann-Whitney). 
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Assim, a imunoexpressão da caspase-3 clivada no endométrio das pacientes do 

GSOP estava diminuída em relação ao GC, mormente no compartimento estromal.  

 

4.3.2 Bcl-2 

 

A análise comparativa do GC com GSOP identificou semelhança no padrão de 

imunopositividade sendo moderado nas glândulas e nas células do estroma 

endometrial (fibroblasto e leucócitos) (figura 17 e tabela 7). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17: Nota-se nas fotomicrografias a imunopositividade citoplasmática ao BcL-2 em marrom-

acastanhado nas células (* ou setas) do endométrio (E) e nas glândulas endometriais (G), 

representando o grupo controle (GC) e o grupo com síndrome dos ovários policísticos (GSOP).  
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Tabela 7 - Semiquantificação da BcL-2 nos grupos controle e com Síndrome dos 

Ovários Policísticos. Os valores estão expressos segundo “score” utilizado: “score” 

Total = porcentagem de células imunopositivas em 100µm2 (Pt) X intensidade da 

marcação (In). 

 

 GC  

(n=8) 

GSOP 

(n=11)  

Valor de P 

Epitélio e glândulas 3,8 (1,0-6,0) 3,4 (2,0-6,0) NS 

Estroma 5,0 (4,0–9,0) 4,7 (2,0-9,0) NS 

Geral 4,4 (2,5-7,5) 4,0 (2,0-6,0) NS 

Legenda: n = número de pacientes em cada grupo; GC = grupo controle; GSOP = grupo com 

síndrome dos ovários policísticos; NS = não significante. Variáveis com distribuição heterogênea 

utilizamos média (min-max) (teste Mann-Whitney). 

 

 

4.3.3 Fas 

 

Quanto ao Fas observou-se no GSOP imunopositividade forte nas glândulas 

endometriais e nas células do estroma endometrial (fibroblasto e leucócitos) quando 

comparado ao grupo controle (GC) (figura 18 e tabela 8). 
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Figura 18: Nota-se nas fotomicrografias a imunopositividade citoplasmática ao Fas em marrom-

acastanhado nas células (* ou seta) do endométrio (E) e nas glândulas endometriais (G), 

representando o grupo controle (GC) e o grupo com síndrome dos ovários policísticos (GSOP).  

 

 

Tabela 8 - Semiquantificação do Fas nos grupos controle e com Síndrome dos 

Ovários Policísticos. Os valores estão expressos segundo “score” utilizado: “score” 

Total = porcentagem de células imunopositivas em 100µm2 (Pt) X intensidade da 

marcação (In). 

 

 GC  

(n=8) 

GSOP 

(n=11)  

Valor de P 

Epitélio e glândulas 4,7 (4,0-9,0) 4,8 (4,0-6,0) NS 

Estroma 5,1 (4,0–6,0) 5,5 (4,0-9,0) NS 

Geral 4,9 (4,0-7,5) 5,3 (4,0-8,5) NS 

Legenda: n = número de pacientes em cada grupo; GC = grupo controle; GSOP = grupo com 

síndrome dos ovários policísticos; NS = não significante. Variáveis com distribuição heterogênea 

utilizamos média (min-max) (teste Mann-Whitney). 
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4.3.4 FASL 

 

Em relação ao FasL observou-se padrão semelhante de imunopositividade, 

sendo fraca nas glândulas e nas células do estroma endometrial (fibroblasto e 

leucócitos) nos dois grupos (figura 19 e tabela 9). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19: Nota-se nas fotomicrografias a imunopositividade citoplasmática ao Fas ligante (Fas-L) em 

marrom-acastanhado nas células (* ou seta) do endométrio (E) e nas glândulas endometriais (G), 

representando o grupo controle (GC) e o grupo com síndrome dos ovários policísticos (GSOP).  
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Tabela 9 - Semiquantificação do FasL nos grupos controle e com Síndrome dos 

Ovários Policísticos. Os valores estão expressos segundo “score” utilizado: “score” 

Total = porcentagem de células imunopositivas em 100µm2 (Pt) X intensidade da 

marcação (In). 

 

 
GC  

(n=8) 

GSOP 

(n=11)  

Valor de P 

Epitélio e glândulasb 

2,5 (2,0-4,0) 2,2 (2,0-4,0) NS 

Estromaa 2,7 ± 0,7 3,2 ± 1,4 NS 

Gerala  2,6 ± 0,6 2,7 ± 0,8 NS 

Legenda: n = número de pacientes em cada grupo; GC = grupo controle; GSOP = grupo com 

síndrome dos ovários policísticos; NS = não significante; a = variável com distribuição homogênea 

utilizamos média ± desvio padrão (teste t de Student); b= variável com distribuição heterogênea 

utilizamos média (min-max) (teste Mann-Whitney). 

 

4.3.5 Ki67 

 

Quanto ao antígeno de proliferação celular observou-se que a 

imunopositividade nas células do estroma endometrial foi moderada, porém reduzida  

nas glândulas endometriais no grupo SOP (GSOP) quando comparado ao grupo 

controle (GC) (figura 20 e tabela 10).  
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Figura 20: Nota-se nas fotomicrografias a imunopositividade nuclear ao marcador de proliferação 

celular Ki-67 em marrom-acastanhado nas células (seta) do endométrio (E) e nas glândulas 

endometriais (G), representando o grupo controle (GC) e o grupo com síndrome dos ovários 

policísticos (GSOP).  

 

 

Tabela 10 - Semiquantificação do Ki67 nos grupos controle e com Síndrome dos 

Ovários Policísticos. Os valores estão expressos segundo “score” utilizado: “score” 

Total = porcentagem de células imunopositivas em 100µm2 (Pt) X intensidade da 

marcação (In). 

 

 
GC  

(n=8) 

GSOP 

(n=11)  

Valor de P 

Epitélio e glândulas 

5,4 (4,0-6,0) 4,2 (2,0-6,0) NS 

Estroma 5,7 (4,0-6,0) 3,1 (2,0-6,0) < 0,05 

Geral 5,7 (5,0-6,0) 3,7 (2,0-6,0) < 0,05 

Legenda: n = número de pacientes em cada grupo; GC = grupo controle; GSOP = grupo com 

síndrome dos ovários policísticos; NS = não significante. Variáveis com distribuição heterogênea 

utilizamos média (min-max) (teste Mann-Whitney). 
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5. DISCUSSÃO 

______________________________________________________________________ 
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Nosso estudo mostrou que as mulheres com SOP apresentam menor 

expressão da caspase-3 e do Ki67. Talvez, a redução da apoptose, possa justificar 

as lesões endometriais nestas mulheres. 

A SOP é endocrinopatia das mais comuns nas mulheres, ensejando 

alterações hormonais que podem ocasionar múltiplas condições patológicas 

associadas. Hipertensão arterial, diabetes tipo 2, resistência insulínica, dislipidemias, 

obesidade, síndrome metabólica, hirsutismo, alopécia, vasculopatias, apnéia do 

sono, irregularidade menstrual, infertilidade, hiperplasia e câncer endometrial são 

alterações que podem ser encontradas nestas pacientes. Com relação ao 

endométrio, as alterações menstruais, a infertilidade e a transformação malígna 

revestem-se de particular importância e esforços científicos são realizados para 

compreender as alterações explicativas destes distúrbios. 

A irregularidade menstrual encontrada em nosso estudo foi marcante no 

GSOP, com tempo médio sem menstruação de cerca de 96 dias. No GC este tempo 

foi de 10 - 11dias. A média de idade foi mais baixa no GSOP de 23,8 anos enquanto 

no GC a média foi de 30,3 anos. Este dado pode ser explicado devido ao grupo 

controle ser composto de pacientes com infertilidade conjugal, que, por definição, 

necessita de pelo menos um ano de tentativas de gestação. Além disso, é 

comportamento usual das mulheres o retardo da primeira gestação. As pacientes do 

GSOP apresentavam ciclos menstruais irregulares, o que já despertava o desejo e a 

necessidade de consulta médica.   

O IMC médio das pacientes no GSOP foi de 27,20 Kg/m2 enquanto nas 

pacientes do GC foi de 24,27 Kg/m2. Apesar do achado nas pacientes com SOP 

estar classificado no sobrepeso, entre 25 e 30 Kg/m2, não houve diferença 
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significante entre os grupos. Outros autores relatam grande variabilidade na 

prevalência de sobrepeso nas pacientes com SOP, com 17% na Itália e 37% no 

Kwait. Nos Estados Unidos e Austrália a obesidade é mais prevalente com cifras de 

61 a 76% (GLUECK et al., 2005; CHING et al., 2007). 

A hiperinsulinemia não representa critério diagnóstico para a SOP, porém é 

frequentemente relatada como achado relevante e participador da fisiopatologia da 

condição patológica. As pacientes do GSOP apresentaram níveis de insulina 2 a 3 

vezes superior ao grupo controle. Acredita-se que cerca de 50% das pacientes com 

SOP apresentem alterações no metabolismo da I. Há menor ação em musculatura 

esquelética e a ação hepática encontra-se alterada de modo mais marcante nas 

pacientes obesas, resultando em hiperinsulinemia (ESHRE/ASRM, 2012). Os níveis 

aumentados de I inibem a secreção hepática de SHBG e estimulam as células da 

teca a produção de androgênios (NESTLER et al., 1998; NESTLER et al., 1991). 

Os métodos para a investigação de hiperinsulinemia são de aplicabilidade 

clínica discutível. As avaliações laboratoriais disponíveis na prática clínica 

apresentam limitações em suas interpretações. Porém, em nosso estudo 

encontramos alterações nos níveis de I, na relação glicose/insulina e índice HOMA-

IR no grupo GSOP em relação ao GC. 

Em relação ao hiperandrogenismo bioquímico, um dos critérios diagnósticos 

reconhecidos para a SOP, encontramos elevação estatisticamente significante para o 

níveis séricos de A e de Tt. Este achado pode denotar o maior estímulo da insulina 

nas células da teca ovariana. Estudo imunoistoquímico de tecido ovariano em 

pacientes com SOP demonstrou incremento de receptores de IGF-1 nestas células 

(GIORDANO & BASÍLIO de OLIVEIRA, 2004).  
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A apoptose é mecanismo fundamental para o controle volumétrico e 

estrutural em diversos tecidos que compõem os diferentes organismos, em especial, 

nos humanos. Esta participação em processos de controle fisiológicos se contrapõe 

a participação em situações patológicas. Na carcinogênese, o bloqueio dos 

mecanismos de apoptose ocasiona o prolongamento do ciclo celular e maior 

exposição das células as alterações genéticas e transformação malígna. 

A flutuação hormonal, característica do ciclo menstrual, exerce importante 

influência na apoptose endometrial. Os mecanismos envolvidos neste processo 

estão mais evidentes na fase secretora tardia, endométrio pré-menstrual e menstrual. 

A apoptose é regulada por sinais extracelulares em conjunto com o 

determinismo genético da própria célula. Duas vias principais são descritas: a via 

extrínseca, de receptores da morte, e a intrínseca, também chamada mitocondrial. 

Não se sabe qual destas vias é preponderante no endométrio.  

A Bcl-2 é uma das proteínas mais estudadas na apoptose. Ela é capaz de 

bloquear o processo (efeito antiapoptótico) através da regulação da função da 

membrana mitocondrial. No endométrio humano, esta proteína encontra-se 

aumentada na fase proliferativa e há gradual diminuição até a fase secretora (TAO et 

al., 1998; KOH et al., 1995; OTSUKI et al., 1994).  Vaskivuo et al., 2000, 

identificaram maior expressão da Bcl-2 em células epiteliais glandulares na fase 

proliferativa tardia. Na fase secretora média e tardia a identificação da Bcl-2 estava 

bem reduzida ou até mesmo ausente. Estes achados sugerem influência hormonal 

na apoptose endometrial. Na fase proliferativa, onde há predomínio estrogênico, 

encontramos menor atividade da apoptose. Diferente de outros tecidos, células 

endometriais em proliferação não ocasionam estímulo da apoptose nesta fase do 

ciclo.  
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A apoptose endometrial em pacientes com SOP ainda é muito pouco descrita. 

Na revisão da literatura, encontramos apenas cinco estudos que avaliaram a 

apoptose na mucosa uterina em pacientes com SOP. A primeira pesquisa ocorreu 

em 1999, na China, onde se avaliou a expressão da Bcl-2 e da Bax (CHEN et al., 

1999). Neste estudo os autores identificaram incremento na expressão da Bcl-2 nas 

pacientes com SOP. Em nossa pesquisa, não identificamos esta diferença. A 

expressão desta enzima foi semelhante nos dois grupos. Convém ressaltar que o 

grupo controle foi composto de pacientes na fase proliferativa, diferentemente do 

estudo chinês, que também arrolou pacientes controle na fase secretora. Já foi 

demonstrada a redução da Bcl-2 na fase secretora em pacientes com ciclos 

ovulatórios. Para Abe et al., 2006, a redução da expressão da Bcl-2 ocorre 

abruptamente na fase secretora inicial e se intensifica na fase secretora tardia. Para 

este autores, é possível que outra molécula antiapoptótica também proteja estas 

células da morte neste intervalo de tempo. A FLIP seria uma candidata à este efeito.  

Yan et al., 2012, investigaram a apoptose endometrial em pacientes com SOP 

durante a janela de implantação. Acompanharam estas pacientes com USG para a 

avaliação de ovulação espontânea. Comparado com grupo controle, as pacientes 

com SOP expressaram 194 genes, com 102 hiperexpressados e 92 diminuídos. Os 

gens foram divididos em 15 grupos de acordo com sua função. Os genes vinculados 

a apoptose foram nove, com incremento em cinco, dentre eles o Bcl-2, e decréscimo 

em quatro, dentre eles o Bax e o FADD. De modo interessante, um dos genes que 

apresentou maior expressão foi o IGFBP-5. Os autores correlacionam as alterações 

encontradas na apoptose endometrial com a provável influência negativa para a 

implantação embrionária nas pacientes com SOP. No endométrio secretor de 

pacientes com SOP já foi identificada elevação da Bcl-2 e diminuição da Bax, com 
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índice semelhante de caspase-3 clivada (AVELLAIRA et al., 2006). Este achados 

demonstram que há predominância de ação antiapoptótica em relação à 

próapoptótica no endométrio secretor de pacientes com SOP. Nosso estudo foi 

realizado em endométrio de primeira fase, onde encontramos expressão semelhante 

de BcL-2 no GSOP e GC. Estudos demonstram comportamento variado da Bcl-2 em 

lesões pré-neoplásicas e malignas da mucosa endometrial. Há incremento desta 

proteína nas hiperplasias e carcinomas de baixo grau, enquanto nos carcinomas 

avançados há diminuição (KOKAWA et al., 2001 - A; KOKAWA et al., 2001 – B). É 

possível que a Bcl-2 tenha alguma função nas lesões pré-neoplásicas e carcinomas 

iniciais, com posterior perda da ação antiapoptótica nos carcinomas avançados. 

O comportamento da caspase-3 clivada no endométrio humano demonstra 

paulatino aumento em relação a fase do ciclo menstrual. A caspase-3 e 8 encontram-

se diminuídas na fase proliferativa e secretora inicial, com incremento relevante na 

fase secretora tardia, de cerca de quatro vezes (ABE et al., 2006). No 

adenocarcinoma endometrial a caspase-8 encontra-se diminuída em relação ao 

endométrio secretor e a caspase-3 clivada não apresenta variação significativa (Di 

PAOLA et al., 2005). Para Atasoy et al., 2003, a caspase-3 clivada aumenta durante 

o ciclo menstrual e sua expressão está aumentada nas hiperplasias complexas e no 

adenocarcinoma.  

Em nosso estudo identificamos diminuição da caspase-3 no endométrio de 

portadoras da SOP. Este achado foi mais característico no estroma endometrial. A 

ativação da caspase-3 é evento final no complexo mecanismo da apoptose celular. 

Ambas as vias, extrínseca e intrínseca, podem culminar com a ativação desta 

proteína. A diminuição encontrada nas pacientes com SOP indica que há alteração 

do processo apoptótico nestas células. Com a redução da morte celular programada 
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e com a manutenção do estímulo estrogênico (ausência de fase secretora) há 

alargamento do ciclo celular expondo o tecido a maior risco de alterações neoplásica.   

A caspase-3 clivada no endométrio de pacientes com infertilidade sem causa 

aparente, durante a janela de implantação, parece estar reduzida quando comparada 

a imunoexpressão endometrial de pacientes férteis (PANZAN et al., 2013). É 

possível haver influência da alteração da apoptose na implantação embrionária. 

Avellaira et al., 2006, avaliaram a apoptose endometrial em pacientes com SOP 

durante a janela de implantação. Não identificaram alteração da caspase-3 clivada 

nesta fase em relação ao grupo controle, porém a Bcl-2 esteve aumentada de modo 

significativo. Estes achados da janela de implantação somados aos encontrados em 

nosso trabalho, demonstram que em todas as fases do endométrio de pacientes com 

SOP encontramos alterações da apoptose. Apesar da expressão da Bcl-2 no 

endométrio do GSOP não estar alterada em nossa pesquisa, a caspase-3 clivada 

apresentou marcante alteração na 1ª fase do ciclo menstrual (endométrio 

proliferativo). A diminuição da apoptose identificada em nosso estudo, esta de acordo 

com o achado de Avellaira et al., 2006. Os autores detectaram diminuição em virtude 

do achado de hiperexpressão da forma fosforilada da Bcl-2-associated death 

promoter (Bad). Esta fosforilação inibe a ação próapoptótica desta proteína. 

Maliqueo et al., 2003, estudaram o endométrio de pacientes com SOP e de 

grupo controle, ambos na fase proliferativa. Identificaram aumento significante da 

expressão da Bcl-2 e Bax no compartimento estromal do endométrio de pacientes 

com SOP. A caspase-3 clivada esteve igualmente distribuída no compartimento 

estromal e em células epiteliais de ambos os grupos de pacientes. Em nossa 

pesquisa, identificamos diminuição da caspase-3 clivada no compartimento estromal. 
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Os receptores Fas são chamados de receptores da morte e participam da via 

extrínseca da apoptose.  Após reconhecimento de seus ligantes são estimulados 

com posterior recrutamento de proteínas adaptadoras como os FADD. Há estímulo 

para ativação das caspases iniciadoras e ativação da cascata das caspases 

conduzindo a célula a apoptose. As proteínas Fas e FasL estão localizadas nas 

células glandulares endometriais durante a fase proliferativa tardia. Na fase 

secretora são incorporadas à membrana celular. Há aumento gradual do Fas 

durante o ciclo menstrual (OTSUKI et al.,2001). O FasL também parece apresentar 

gradativo aumento até a fase secretora tardia (SELAM et al., 2001). Outros estudos 

não conseguiram identificar alterações na expressão endometrial do Fas e FasL em 

relação ao ciclo menstrual (YAMASHITA et al., 1999). A interação Fas-FasL pode 

ocorrer pela secreção do ligante das próprias células glândulares endometriais, 

tipificando ação autócrina e parácrina. Esta interação também pode ocorrer pela 

secreção de FasL secretado pelo citotrofoblasto durante a implantação (RUNIC’ et 

al., 1998).  

A interação imunológica entre embrião e endométrio é fundamental para o processo 

de nidação. A interação Fas/FasL ocorre em linfócitos T ativados e pode ser 

mecanismo de controle imunológico na interface decídua-trofoblasto (KAUMA et al., 

1999).   

O estudo do Fas e FasL no endométrio de pacientes com SOP, conforme 

nossa pesquisa bibliográfica, ainda não tinha sido realizado. Nosso estudo é o 

primeiro a avaliar a expressão destes componentes no endométrio proliferativo de 

pacientes com SOP. Yan et al., 2012, estudaram o FADD na janela de implantação 

endometrial de pacientes com SOP e com ovulação espontânea. Identificaram 

redução da expressão deste componente nestas pacientes. A porção citoplasmática 
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do Fas contém área de domínio que quando estimulados, recrutam proteínas 

adaptadoras como o FADD. Estes possuem a capacidade de associar os receptores 

com as caspases iniciadoras. O complexo formado por receptor de morte, molécula 

adaptadora e caspase iniciadora (8 ou 10) é chamado de aptossomo. A ativação da 

cascata das caspases culmina com a apoptose celular (BUDIHARDJO et al., 1999).  

Panzan et al., 2013, identificaram menor expressão do Fas endometrial em 

pacientes com infertilidade idiopática. Com relação ao FasL, não encontraram 

diferença em pacientes com infertilidade idiopática, abortamento habitual e controles. 

Atasoy et al., 2003, estudaram o Fas no endométrio de pacientes com 

hiperplasias, adenocarcinomas e controles. Concluíram não haver diferença entre a 

hiperplasia simples e o endométrio normal. Nas hiperplasias complexas não 

identificaram alteração significativa em relação às simples. Porém, os casos de 

carcinomas demonstram maior expressão do Fas. 

Em nossa pesquisa, não identificamos alteração nas expressões do Fas e 

FasL no epitélio ou estroma endometrial no GSOP e GC. Como não identificamos na 

literatura estudos semelhantes ao nosso, com avaliação no endométrio proliferativo 

de pacientes com SOP, mais estudos são necessários para a confirmação deste 

achado. O sistema Fas/FasL é etapa importante para iniciação da via extrínseca da 

apoptose celular. Há dúvida sobre a expressão destas proteínas durante o ciclo 

menstrual em pacientes com ciclos ovulatórios. Porém, em nossa avaliação não 

identificamos alterações em relação ao grupo controle.   

Para a avaliação da proliferação celular utilizamos o marcador nuclear Ki67 

encontrado em células na fase de replicação. Em pacientes com ciclo menstrual 

ovulatório, a fase endometrial proliferativa apresenta marcação expressiva para o 



65 

 

Ki67 e posterior declínio na fase secretora. Na fase secretora tardia há virtual 

desparecimento de sua expressão (VASKIVUO et al., 2000). 

No endométrio de pacientes com SOP, Maliqueo et al., 2006, identificaram 

menor expressão do Ki67 em relação ao grupo controle. A marcação no endométrio 

normal foi cerca de quatro vezes superior. As células estromais no endométrio de 

pacientes com SOP apresentaram diminuição não significante em relação ao grupo 

controle.  

Villavicencio et al., 2007, avaliaram o endométrio de quatro grupos distintos 

de pacientes: com ciclos ovulatórios, com SOP, com hiperplasia endometrial e com 

hiperplasia endometrial associada à SOP. Encontraram maior porcentagem de 

células positivas para o antígeno Ki67 em pacientes com SOP e nas que 

apresentavam hiperplasia endometrial associada à SOP. Identificaram, também, 

maior positividade nas células epiteliais quando comparadas às células estromais. 

Nosso estudo identificou menor expressão do Ki67 no endométrio de 

pacientes com SOP. A marcação nas células glandulares não demonstrou alteração 

significativa. A diminuição foi mais marcante no compartimento estromal onde houve 

resultado estatisticamente significante em relação ao endométrio de pacientes com 

ciclos ovulatórios. 

As alterações clínico-metabólicas apresentadas por pacientes com SOP 

foram também encontradas em nossa pesquisa. No GSOP encontramos ciclos 

menstruais irregulares, com espaniomenorreia ou amenorrreia. Apesar de não haver 

alteração significativa no IMC entre os grupos, na média, as pacientes do GSOP 

apresentaram sobrepeso.  

O papel da I na fisiopatologia da SOP é relevante e, apesar de não compor 

critério diagnóstico, pode ser encontrada hiperinsulinemia em percentual expressivo 
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de pacientes. Nosso estudo identificou níveis de insulina de 2 a 3 vezes superior no 

GSOP. Este achado influenciou os resultados na relação glicose/insulina e no índice 

HOMA-IR que estavam alterados no GSOP. 

O hiperandrogenismo clínico e/ou bioquímico é critério diagnóstico 

reconhecido para a SOP. As pacientes no GSOP apresentaram níveis séricos 

aumentados de A e Tt em relação ao GC. É provável a influência da insulina nas 

células da teca ovariana, com incremento na secreção dos androgênios. 

O endométrio de pacientes com SOP não apresenta descamação mensal e 

esta mais suscetível a processos inflamatórios do trato genital feminino. 

Encontramos maior infiltrado leucocitário no endométrio do GSOP. 

O estudo da apoptose endometrial em pacientes com SOP é revestido de 

importância clínica, pois especula-se a participação deste processo de morte celular 

na implantação embrionária e no desenvolvimento de lesões hiperplásicas e do 

câncer endometrial.  

Dos cinco trabalhos existentes com avaliação da apoptose endometrial em 

pacientes com SOP, dois realizaram a pesquisa durante a janela de implantação  

(YAN et al., 2012; AVELLAIRA et al., 2006). Os outros três avaliaram o endométrio 

na fase proliferativa (VILLAVICENCIO et al., 2007; MALIQUEO et al.., 2003; CHEN et 

al., 1999). 

Avaliamos grande parte do processo apoptótico, com identificação da 

expressão da caspase-3 clivada, Bcl-2, Fas e FasL, bem como a proliferação celular 

com o Ki67. Nosso estudo, até onde conseguimos avaliar, é pioneiro na pesquisa do 

sistema Fas/FasL no endométrio de pacientes com SOP. Nossos achados 

demonstram alteração da apoptose endometrial no GSOP relacionada a menor 

expressão da caspase-3 clivada. As outras proteínas avaliadas não apresentaram 
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diferença significativa em relação ao GC. Concluímos que a morte celular 

programada esta comprometida na SOP e o índice de proliferação celular encontrado 

foi menor. 

As pacientes com SOP estão expostas a vários fatores de risco para doença 

endometrial. Hiperinsulinemia, sobrepeso e exposição prolongada ao estímulo 

estrogênico podem se associar ou, até mesmo, potencializar as alterações 

identificadas na apoptose. A diminuição da caspase-3 clivada, a proliferação celular 

prolongada e a ausência da ação progestacional culminam na inadequada ativação 

da morte celular programada. A alteração do ciclo celular expõe o tecido endometrial 

a maior risco de hiperplasias e adenocarcinoma endometrial. 

Nossos dados sugerem que a diminuição do sistema de apoptose seja mais 

importante do que o sistema de proliferação para o risco do crescimento endometrial 

em mulheres com síndrome dos ovários policísticos. 
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6 CONCLUSÕES 
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Conforme os achados de nosso trabalho, podemos concluir que: 

 

1. As pacientes com síndrome dos ovários policísticos apresentaram maior número 

de leucócitos infiltrados no endométrio do que as mulheres com ciclos ovulatório 

na mesma fase do ciclo.  

2. Houve menor expressão da proteína caspase-3 clivada no endométrio das 

mulheres com síndrome dos ovários policísticos do que no grupo controle. 

3. Houve menor expressão do Ki67 no endométrio das pacientes com síndrome dos 

ovários policísticos do que no grupo controle.  
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ANEXO A - Parecer comitê de Ética do Hospital Universitário Gaffrée e Guinle 

 

 

 



82 

 

ANEXO B - Termo de consentimento livre e esclarecido 

 

 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

HOSPITAL UNIVERSITÁRIO GAFFRÉE E GUINLE 

COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO / RESOLUÇÃO CNS Nº 196/96 

 

PACIENTE 

Nome:__________________________________________________________         

Idade:______ 

Endereço:___________________________________________________________________

____ 

Tel.:(   )________________  

Identidade n.º: ___________________  Órgão Expedidor:_____________Data de 

emissão:__/__/__ 
Prezada  Sra., 
 Estamos desenvolvendo um estudo que visa a avaliação do funcionamento adequado do endométrio 

(membrana que cobre a cavidade do útero) em mulheres com síndrome dos ovários policísticos. Nestas 

mulheres, devido a dificuldade ou ausência de ovulações pode haver importante crescimento endometrial, 

resultando em doenças importantes no mesmo. Para o estudo desta membrana, será necessário realizar uma 

biópsia para adequado estudo tecidual. Exames de sangue para pesquisa hormonal e exame de ultra-sonografia 

transvaginal também serão realizados para conclusão diagnóstica da ausência de ovulações e para avaliação dos 

ovários. O título da pesquisa registrada no SISNEP é Avaliação da Apoptose endometrial em mulheres 

portadoras da síndrome do ovário policístico.  

Esclareço que os procedimentos realizados fazem parte da investigação clínica de qualquer mulher com 

alterações ovulatórias. A biópsia de endométrio é realizada em ambiente ambulatorial , com mínimo desconforto 

para a paciente. Os riscos do procedimento incluem infecção, sangramento vaginal e dor. As pacientes serão 

acompanhadas nesta instituição ou serão encaminhadas para setores referenciados em virtude dos achados 

histológicos do endométrio. 

Durante o trabalho não haverá custos ou forma de pagamento pela sua participação no estudo. A fim de 

garantir a sua privacidade, seu nome não será revelado. 

 Estaremos sempre a disposição para qualquer esclarecimento acerca dos assuntos relacionados ao 

estudo, no momento em que desejar, através do (s) telefone (s) 2264-1437 e 2264-4541 e nos seguintes locais: 

ambulatório e enfermaria de ginecologia do HUGG. 

 A presente pesquisa foi submetida à avaliação do Comitê de Ética em Pesquisa do HUGG, tendo sido 

aprovada do ponto de vista ético. O CEP/HUGG poderá ser contatado através do telefone        2264-5177. 

É importante saber que sua participação no estudo é completamente voluntária e que você pode recusar-

se a participar ou interromper sua participação a qualquer momento sem penalidades ou perda de benefícios aos 

quais você tem direito. 

 Pedimos a sua assinatura neste consentimento, para confirmar a sua compreensão em relação a este 

convite, e sua disposição a contribuir na realização do trabalho, em concordância com a resolução CNS nº 

196/96 que regulamenta a realização de pesquisas envolvendo seres humanos.  

Desde já, agradecemos a sua atenção.  

_________________________________ 

                                                                                                  Pesquisador responsável 

Eu,____________________________________, após a leitura deste consentimento declaro que compreendi o 

objetivo deste estudo e confirmo meu interesse em participar desta pesquisa. 

 

 

__________________________________                    Rio de janeiro, _____/____/____ 

Assinatura do participante                                                                    dia   mês    ano 
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