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A POSSIBILIDADE DE ABORTO NA GEMELARIDADE IMPERFEITA 

Waldemar Naves do Amaral, Edlon Luiz Lamounier Junior, Patricia Gonçalves Evangelista,  

HMDI  

Introdução: Gêmeos Conjugados são raros, acometendo 1 : 52.000 nascidos vivos, no mundo. Ainda com 

causa desconhecida, diversos fatores agem entre o 13° e 15° dia após a fecundação, promovendo múltiplas 

formas de fusão, como compartilhamento de órgãos internos. Relato de Caso: Recebemos, na Clínica 

Fértile, em Goiânia, Goiás, a paciente: S.D.O, Feminina, Branca, 26 anos, Casada, Procedente de Aparecida 

de Goiânia, Goiás, Menarca aos 12 anos, G2 P1C A0, Sem Antecedentes Patológicos, Sem Vícios, com 

Antecedentes Familiares de Diabetes Mellitus, gestação de 16s e 1d pela DUM (29/09/2017). Queixa 

Principal de Exame Alterado. Peso 59 Kg, AFU: 19 cm, PA 110 x 70 mmHg, TS: A+. Estudo Morfológico Fetal 

evidenciando Feto Longitudinal, Apresentação Cefálica, Dorso a Esquerda. Crânio Fetal apresentando 2 

Polos Cefálicos, Presença de 2 Órbitas, Presença de Hidronefrose Bilateral. Feto Vivo compatível com 16 

semanas. Anomalia Fetal: Gemelaridade Imperfeita tipo ?Duplicatus Cefalicus?. Devido a anomalia e a 

péssima qualidade de vida estimada, se, de fato, ocorresse viabilidade fetal, a gestante optou por entrar 

com pedido judicial, para liberação do aborto, visto que no Brasil, o mesmo, somente é permitido em 3 

situações (em caso de risco materno, em caso de estupro ou anencefalia). Verificado Jurisprudências 

prévias, no ano de 2015, a Justiça do Rio, por um Habeas Corpus, número 325.460-RJ (2015/0128386-2) 

STJ, autorizou a interrupção de gestação no sexto mês, de gêmeos siameses. Os desembargadores da 8ª 

Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (TJRJ) entenderam que a raridade do 

caso se assemelha à interrupção de gravidez decorrente de anencefalia, com a mesma consequência da 

impossibilidade de vida extrauterina. Conclusão: Embora o dilema ético, religioso e as incertezas sejam 

imensas no caso apresentado, deve ser levado em conta a decisão da paciente, diante de tantos riscos 

relacionados a gestação, ao parto, e a incerta vida extrauterina do RN anômalo. 



 

ANÁLISE DA PREVALÊNCIA DE DOENÇAS DO APARELHO GENITURINÁRIO EM MULHERES 

NO ESTADO DE GOIÁS NO PERÍODO DE 2008 A 2017 

Thiago Augusto de Carvalho Santos, INGRID RODRIGUES DE FARIA, CAROLINA RODRIGUES 

ADORNO, AMANDA GOMES MATIAS, DOUGLAS DE PAULA CARDOSO JUNIOR, TIAGO GUIMARAES 

GOMEZ BARRETO  

UNIRV APARECIDA  

Introdução: No atual contexto epidemiológico, as doenças do trato genitourinário se destacam por 

acometer todos os sexos e idades, porém com maior prevalência em mulheres na idade adulta. Essa 

perspectiva permite inferir que tais doenças têm grande importância no que concerne aos custos para o 

sistema de saúde, além de serem determinantes da qualidade de vida da mulher. Objetivos: Investigar a 

prevalência de doenças do aparelho geniturinário no estado de Goiás entre os anos de 2008 a 2017. 

Pacientes e Métodos: Foi realizado um estudo descritivo, quantitativo e retrospectivo, através dos dados 

do DATASUS-Departamento de Informática do SUS, pelo portal de informações em saúde (TABNET). Foram 

avaliados os dados contidos no Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH/SUS) e selecionado o 

indicador morbidade hospitalar, por local de internação a partir de 2008 no Estado de Goiás. Foram 

elegidas as seguintes variáveis na lista de morbidade CID-10: doença inflamatória do colo do útero, 

endometriose, prolapso genital feminino, transtornos da menstruação e infertilidade feminina. Os dados 

foram apurados segundo as taxas de internação e as faixas etárias mais acometidas. Resultados: No 

período analisado, constatou-se 23.085 internações por doenças do aparelho geniturinário, sendo a maior 

prevalência de prolapso genital feminino, representando 72,52%, seguido por endometriose com 19,94%, 

transtornos da menstruação com 5,62%, infertilidade feminina com 1,42% e doença inflamatória do colo do 

útero com 0,5%. Do total de internações, a faixa etária mais acometida foi de 40 a 49 anos, exceto na 

infertilidade feminina, que foi entre 30 a 39 anos. Conclusões: Observou-se que o prolapso genital é mais 

prevalente em mulheres a partir de 40 anos. Já a endometriose e os transtornos menstruais representam 

25,56% do total de casos. Infere-se que essas afecções geram prejuízos na qualidade de vida e devem ser 

diagnosticadas e tratadas corretamente pelos profissionais de saúde. 



 

 

CARACTERÍSTICAS PATOLÓGICAS E ACESSO A TESTES GENÉTICOS EM MULHERES JOVENS 

COM CÂNCER DE MAMA 

Bárbara de Assis Barbosa, Leandro Gonçalves Oliveira, Deidimar Cássia Batista Abreu, Frank Lane 

Braga Rodrigues, Rosemar Macedo Sousa Rahal, Sebastião Alves Pinto, Leonardo Gonçalves 

Oliveira, Ana C. G. Lima, Danilo A. Gusmão, Alexandre Marchiori, Elaine Xavier Machado, Juarez 

Antônio de Sousa 

INGOH  

Introdução: O câncer de mama (CA) é o mais comum nas mulheres, exceto o de pele não melanoma, e é a 

maior causa de morte por malignidade no sexo feminino. Objetivos: Descrever as características 

anatomopatológicas e o acesso aos testes genéticos entre mulheres jovens com CA atendidas em uma 

instituição privada em Goiás. Metodologia: Estudo descritivo e retrospectivo, com revisão de prontuários 

de mulheres jovens com CA (&#8804;40 anos no diagnóstico) atendidas em instituição privada de câncer no 

período de 03/2016 a 03/2018. Examinados dados como a idade de diagnóstico, aspectos histopatológicos, 

imunohistoquímicos e o acesso ao teste genético. Resultados: Foram identificadas 67 mulheres com idade 

mediana no diagnóstico foi de 36 anos (variação de 26 a 40 anos). O tipo histológico mais comum foi o 

carcinoma ductal infiltrante (98,5%); 45% (n = 30) e 41% (n = 28) foram tumores grau 3 e 2, 

respectivamente. 70% (n = 47) eram receptores de estrogênio (ER) positivos (pelo menos 1% de 

positividade). 20,8% (n = 14) eram triplo-negativos e 2 mulheres apresentaram ER positivo entre 1-10%. 

26% (n = 18) foram positivos para o receptor do fator de crescimento epidérmico humano (HER-2) (HER-2 

3+ ou FISH / ISH amplificado). O índice de ki-67 foi >14% em 51 mulheres (76%). No total, 39% (n = 26) 

realizaram algum teste genético. A idade média das pacientes testadas foi de 33,8 anos. Entre os resultados 

genéticos disponíveis até o momento (n = 19), seis (31%) com mutações patogênicas (BRCA-1 = 4; BRCA2 + 

MUTYH = 1; SKT11 = 1). Três das com mutação BRCA-1 foram triplo-negativos e uma com baixa positividade 

nos receptores hormonais (1%). Conclusão: Neste estudo, a proporção de mulheres triplo-negativas e 

positivas para HER2 foi discretamente maior do que para as mais velhas com CA. Como esperado, a maioria 

delas tinha tumores de alto grau. Uma predisposição hereditária é mais comum entre as jovens. Uma 

minoria desse grupo clínico de alto risco fez um teste genético e, dentre elas observou-se que quase 1 em 

cada 4 mulheres testadas possuía uma mutação genética patogênica. 



 

HIPÓXIA INTRAUTERINA E ASFIXIA AO NASCER: UM DESAFIO SECULAR À SAÚDE 

INFANTIL 

Alana Layla Bueno Prado, Eduardo Brenner Bueno Prado, Letícia Dias Faria, Jordana Carneiro 

Rodrigue da Cunha, Mariana Porto Brito  

Universidade de Rio Verde - Aparecida de Goiânia  

INTRODUÇÃO: Durante a transição da vida intrauterina para o ambiente extrauterino, o recém-nascido 

deve conseguir inflar seus pulmões e reorganizar, imediatamente, sua circulação sanguínea. O insucesso 

em qualquer um destes eventos leva a uma situação de asfixia. A depender da intensidade e da duração da 

asfixia, a falta de oxigenação adequada pode comprometer diversos órgãos. Dentre eles, os danos cerebrais 

decorrentes da hipóxia perinatal são os mais graves e as maiores causas de morbimortalidade infantil. 

OBJETIVO: Conhecer o número de internações e de óbitos por hipóxia intrauterina e asfixia ao nascer, no 

período de 2008 a 2017. MATERIAIS E MÉTODOS: Trata-se de um estudo descritivo, quantitativo e 

retrospectivo referente às taxas de internação e de óbitos por hipóxia intrauterina e asfixia ao nascer, no 

Brasil, entre 2008 e 2017. Os dados foram coletados na plataforma do Departamento de Informática do 

Sistema Único de Saúde (DATASUS), subcategoria: Morbidade Hospitalar do SUS (SIH/SUS). Variáveis 

consideradas: região, sexo, ano de processamento, internações e óbitos. RESULTADOS: A partir do período 

analisado, constatou-se 68.700 internações de crianças vítimas de hipóxia intrauterina e asfixia ao nascer, 

sendo que a maior incidência esteve entre crianças do sexo masculino, representando 38.860 casos ou 

56,5%. Ao se levar em consideração as regiões brasileiras, as crianças residentes na região Sudeste foram as 

mais acometidas por essa enfermidade, representando cerca de 41,7% dos casos. Quanto ao número de 

óbitos, foram registradas 9.257 mortes, sendo que 4.905 ou 53% dos casos ocorreram entre 2008 e 2012. 

CONCLUSÃO: Durante o período analisado, as taxas de internações e de óbitos foram maiores nas crianças 

do sexo masculino e residentes nas regiões Sudeste. Percebeu-se, ainda, que apesar do grande avanço da 

medicina materno infantil, muitas crianças continuam nascendo sem vida ou com patologias já bastante 

conhecidas e muitas vezes evitáveis. 



 

 

O SULFATO DE MAGNÉSIO NA PREVENÇÃO DA PREMATURIDADE 

Mariana Rocio Rodrigues, Ana Elisa da Silva Espírito Santo, Ludymilla Oliveira Portilho Lacerda, 

Raysa do Val Bastos, Stéfany Borges Braga  

Universidade de Rio Verde-Campus Aparecida  

Introdução: A prematuridade é a principal causa de óbito fetal e morte perinatal. Essa condição é causa de 

inúmeras enfermidades no feto, entre elas a paralisia cerebral. A encefalopatia crônica não progressiva, ou 

paralisia cerebral, ocorre em 0,25% de todos os nascimentos no Brasil. Objetivos: Os objetivos desse estudo 

são prevenir esses riscos oriundos do parto prematuro e sua morbimortalidade e de intervir na redução de 

danos perinatais, através da profilaxia com sulfato de magnésio. Pacientes e Métodos: Foi realizada a 

revisão de literatura nas bases de dados do Beneficial Effects of Antenatal Magnesium Sulfate (BEAM), com 

evidência científica em estudo multicêntrico randomizado, realizado nos Estados Unidos e publicado por 

Rouse et al em 2008. Foram envolvidas 2241 mulheres consideradas em risco para parto pré-termo em 24 

horas. As grávidas foram randomizadas em dois grupos, um para administração de SM e outro, o grupo 

placebo. Resultados: A taxa de paralisia cerebral foi claramente menor no grupo que recebeu SM. Como 

medidas primárias, houve uma redução dos índices de morte prematura ou de paralisia cerebral moderada 

a grave em RN sobreviventes ao parto prematuro. Como medidas secundárias, inclue-se uma redução 

significativa de casos de descolamento prematuro de placenta, corioamnionite, endometrite e outras 

morbidades infecciosas de natimorto e morte neonatal, edema pulmonar, hemorragia intraventricular, 

morbidade neonatal infecciosa e não infecciosa, baixo peso ao nascer e dias em UTIN. Conclusão: Existem, 

então, menos dúvidas de que o sulfato de magnésio tem um efeito neuroprotetor, principalmente quando 

administrado em fetos que nascerão em situação de extrema prematuridade. Além disso, não existem 

claros efeitos adversos pediátricos, com esta terapêutica, devendo ser sempre usada com precaução e 

numa base de explícito aconselhamento e consentimento informado com vista a um uso atempado, útil e 

seguro. 



 

PERFIL DEMOGRÁFICO ESPACIAL DE GESTANTES INFECTADAS PELO ZIKA VÍRUS EM 

GOIÂNIA 

Thainá Portilho Martins, Felipe Araújo Lacerda, Luiza Emylce Pelá Rosado, Marília Dalva Turchi, 

Divânia Dias da Silva França, Fluvia Pereira Amorim da Silva  

Pontifícia Universidade Católica de Goiás  

Introdução: O vírus Zika (ZIKV) é um vírus de RNA, identificado pela primeira vez no Brasil em 2015. Entre 

novembro de 2015 a agosto de 2017, foram notificados 274 casos de microcefalia em Goiás, sendo 45 

(16,42%) confirmados por infecção pelo ZIKV, sendo Goiânia o local com maior notificação. Entre os casos 

notificados de gestantes com exantema, são considerados confirmados aqueles com RT-PCR ou IgM 

positivos para ZIKV ou com critério clínico-epidemiológico. Objetivos: Analisar a situação demográfica e 

geográfica das gestantes notificadas com ZIKV em Goiânia. Pacientes e Métodos: Estudo transversal com 

888 gestantes notificadas com ZIKV pela Secretaria Municipal de Goiânia (SMS) de 2015 a 2018. Os dados 

foram fornecidos pela SMS extraídos da ficha de notificação das gestantes suspeitas. A análise estatística 

foi realizada com o software SPSS v.22. Os dados foram fornecidos sem a identificação das mesmas, não 

sendo necessário a aplicação de TCLE. Resultados: No município de Goiânia foi registrada uma incidência da 

doença de 3,7/100.000 habitantes em 2015, já em 2016 este valor foi de 593,8 e em 2017 atingiu 24,7. A 

média de idade das gestantes é de 27 anos (D.P = 6,3). A maioria (38,3%) foi notificada no 2º trimestre 

gestacional. O distrito de saúde com maior número de notificações foi o Sudoeste (20%), enquanto o 

distrito Sul teve menor número de notificados (9,1%) e confirmados (8,9%). O distrito com mais casos 

confirmados foi Campinas (19%). O distrito Noroeste teve o maior número de casos descartados (21,8%). O 

distrito Sudoeste teve o maior número de casos inconclusivos (25,4%) e o Norte com o menor (2,8%). 

Conclusões: Mesmo que a incidência do ZIKV tenha reduzido, ainda há circulação viral em Goiânia. Maiores 

investigações são necessárias para confirmar os motivos da distribuição espacial do ZIKV em Goiânia e 

melhorar a efetividade das medidas preventivas nesta capital. 



 

 

PRÁTICA DE EXERCÍCIOS FÍSICOS NO CLIMATÉRIO: QUALIDADE DE VIDA 

Sheila Maria Rizzo Figueira Rodrigues, Alana Layla Bueno Prado, Eduardo Brenner Bueno Prado, 

Jéssica de Medeiros Carpaneda, Luiz Alberto dos Reis Moura Neto, Rafaela Vieira Frota  

Universidade de Rio Verde - Campus Aparecida de Goiânia  

INTRODUÇÃO: As mulheres passam por alterações do climatério, fase que corresponde como a passagem 

da vida reprodutiva para a não reprodutiva. As modificações iniciam a partir dos 40 anos de idade, podendo 

estender até 65 anos, acompanhada ou não de sintomas que comprometem a qualidade de vida. Portanto, 

estimular a prática de atividade física nessa época aumenta a melhora dos agravos, tais como obesidade, 

hipertensão arterial e doenças cardiovasculares. OBJETIVOS: Avaliar as vantagens dos exercícios físicos para 

mulheres no climatério na literatura científica. MATERIAIS E MÉTODOS: Estudo de revisão da literatura, por 

meio da busca de publicações sobre o tema nas bases de dados: SCIELO, Biblioteca Virtual em Saúde e em 

documentos elaborados pelo Ministério da Saúde. Foram utilizados os seguintes descritores: ?climatério?, 

?exercícios? e ?qualidade de vida?. Os critérios de inclusão dos artigos foram: publicados entre os anos 

2010 a 2017, textos completos disponíveis on line, em português e tratarem da temática de interesse para 

atingir o objetivo do estudo. RESULTADOS: Após a análise de 7 artigos encontrados com os critérios de 

inclusão, observa-se que o enfoque nas mulheres climatéricas foram os riscos cardiovasculares. O 

hipoestrogenismo decorrente dessa fase tem sido a principal causa de obesidade no sexo feminino. Espera-

se compreender o papel do exercício físico como um meio para evitar complicações futuras. CONCLUSÕES: 

A partir dos dados analisados, constata-se que o exercício físico ou um programa com medidas de 

promoção e prevenção atuariam como ferramentas positivas. Preparar a mesma para conviver com as 

alterações do climatério suscitaria diversas complicações. Logo, a criação de grupos de Mulheres no 

Climatério e Menopausa em Unidades Básicas de Saúde proporcionaria momentos para a prática de 

atividades multidisciplinares que incluiria o exercício físico, além de estimular a troca de experiências. 



 

PREVALÊNCIA E FATORES ASSOCIADOS À INFECÇÃO PELO HIV EM GESTANTES E 

PARTURIENTES 

Waldemar Naves do Amaral, Maria Laura de Almeida Porto, Patricia Gonçalves Evangelista  

UFG  

Introdução: O aumento de heterossexuais portadores do HIV e a consequente contaminação de mulheres 

em idade reprodutiva é de grande preocupação para a saúde pública. Justificando assim os estudos para 

avaliarem fatores de risco que levam a uma maior probabilidade de contágio pelo HIV, já que produzem 

informações para a resolução do combate a AIDS. Objetivos: Avaliar a prevalência e definir fatores 

associados à infecção pelo HIV em Gestantes e parturientes em uma maternidade. Metodologia: Estudo 

caso-controle. O grupo caso constituiu-se de 15 pacientes portadoras do HIV e o controle de 60 pacientes 

não portadoras, a pesquisa foi realizada no Hospital e Maternidade Dona Iris em Goiânia-Goiás, entre 

01.08.2015 e 30.03.2017. Resultados: Foram atendidas no período estudado 617 gestantes no pré-natal de 

baixo risco, 754 no de alto risco e 9.451 internadas na urgência, abrangendo um total de 10.822 pacientes. 

Das 25 que apresentaram sorologia positiva para HIV, apenas 15 concordaram em participar da pesquisa. A 

prevalência geral das gestantes portadoras de HIV atendidas no HMDI (pré-natal e internações) foi de 

0,23%. Conclusão: A soroprevalência da infecção por HIV no pré-natal de baixo risco foi de 0,32%. A 

soroprevalência no pré-natal de alto risco foi de 1,72%. O perfil epidemiológico das participantes com 

status sorológico positivo para HIV é de pacientes com idade média de 25 a 29 anos, a maioria delas 

vivendo em união estável, com número pregresso de parceiros > 10, escolaridade até o ensino médio 

completo, raça parda, evangélicas e empregadas no período da entrevista, com renda familiar entre 1 e 2 

salários mínimos. Dentre os fatores associados à infecção pelo HIV, duas foram as variáveis significativas 

quando comparadas ao grupo não infectado, idade média e número de parceiros anteriores a gestação 

atual, que foram maiores no grupo de portadoras do HIV. 



 

 

QUAL A INFLUÊNCIA DO ESTILO DE VIDA SOBRE AS CHANCES DE DESENVOLVER CÂNCER 

DE MAMA? 

Leonardo Ribeiro Soares, Jordana Carolina Marques Godinho-Mota, Larissa Vaz Gonçalves, Joao 

Felipe Mota, Karine Anusca Martins, Ruffo Freitas-Junior  

Universidade Federal de Goiás  

INTRODUÇÃO: A compreensão dos fatores etiológicos do câncer de mama é fundamental para a prevenção 

primária da doença. Nesse contexto, considerando as peculiaridades geográficas, socioeconômicas e de 

estilo de vida das mulheres brasileiras, torna-se necessária a realização de estudos específicos nessa 

população. OBJETIVO: Avaliar a influência do estilo de vida sobre as chances de desenvolvimento de câncer 

de mama conforme o status menopausal em mulheres brasileiras. METODOLOGIA: Estudo caso-controle 

composto por 542 mulheres, 328 diagnosticadas com câncer de mama e 214 controles sem diagnóstico 

prévio de qualquer neoplasia maligna. As mulheres foram pareadas por idade, Índice de Massa Corpórea 

(IMC) e status menopausal. Um questionário sociodemográfico foi aplicado para caracterização da amostra. 

O estilo de vida foi avaliado pelo hábito de fumar, ingerir bebida alcoólica, estar em acompanhamento 

nutricional e o nível de atividade física. Peso, estatura e circunferência da cintura foram aferidos. 

RESULTADOS: No período pré-menopausal, estar em acompanhamento nutricional, não ingerir bebida 

alcoólica e realizar atividade física foram considerados protetores contra o câncer de mama, enquanto que 

o aumento da circunferência da cintura aumenta o risco [OR 3.21 (IC 95% 1.43-7.23), p<0.01]. Entre as 

mulheres na pós-menopausa, estar em acompanhamento nutricional, não ter ganhado peso, não ingerir 

bebida alcoólica ou fumar e realizar atividade física foram considerados protetores (p<0.05) em relação ao 

câncer de mama. CONCLUSÃO: A adesão ao estilo de vida saudável foi considerado protetor contra o 

câncer de mama independente do status menopausal. 



 

SÍNDROME METABÓLICA EM MULHERES NA PÓS-MENOPAUSA: PONTOS DE CORTE DE 

ÍNDICES DE ADIPOSIDADE 

Leonardo Ribeiro Soares, Elisa Silva Correia, Karine Anusca Martins, Larissa Vaz Gonçalves, Jordana 

Carolina Marques Godinho-Mota, Ruffo Freitas-Junior  

Universidade Federal de Goiás  

Objetivo: Avaliar a correlação entre índices de adiposidade em mulheres brasileiras na pós-menopausa e a 

prevalência de Síndrome Metabólica (SM) além de e estimar valores de ponto de corte aplicáveis a SM. 

Materiais e métodos: estudo transversal aninhado a uma coorte realizado em Goiânia, com 152 mulheres 

na pós-menopausa. Foram avaliadas medidas antropométricas, de composição corporal pelo método de 

absorciometria de duplo feixe de raio-X (DXA) e marcadores bioquímicos de perfil lipídico e glicídico. Foram 

utilizados os critérios diagnósticos para SM estabelecidos pela International Diabetes Federation (IDF), em 

2006. Para analisar a correlação da Circunferência da Cintura (CC), Índice de Conicidade (IC), 

Cintura/Estatura (RCE), Índice de Massa Corporal (IMC), Índice de Adiposidade Visceral (VAI) e % de 

Gordura do DXA (%G.DXA) com a ocorrência de SM utilizou-se o teste de Spearman. Para a determinação 

dos respectivos pontos de corte, realizou-se a Curva de Característica de Operação do Receptor (Curva 

ROC). Resultados: A prevalência de SM foi de 65,13%. Todos os índices de adiposidade se relacionaram 

significantemente com no mínimo um dos critérios da SM, exceto a % GDXA. Os índices de adiposidade que 

utilizam a CC apresentaram correlação positiva e significativa (p<0,001) com todos os critérios da SM. Os 

pontos de cortes estabelecidos foram: 81,10cm, 0,56, 24,24kg/m², 40,15%, 1,50, 1,56 para CC, RCE, IMC, 

%G.DXA, IC e VAI, respectivamente. Conclusão: Os índices de adiposidade que utilizam a CC se mostraram 

melhores preditores para a SM por apresentarem maior correlação com os fatores de diagnóstico e 

adiposidade abdominal. 



 

 

SOROPREVALÊNCIA DAS INFECÇÕES VIRAIS EM CASAIS SUBMETIDOS À REPRODUÇÃO 

ASSISTIDA 

Rezende DF, Amaral WN 

Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Goiás  

Introdução: As infecções pelo vírus da imunodeficiência adquirida humana (HIV), hepatite B e hepatite C 

possuem alta prevalência mundial, acometendo principalmente adultos em idade fértil. Já a inédita 

epidemia de Zika vírus no Brasil culminou em 2014. As sorologias para rastreamento do HIV, hepatite B e C 

e Zika vírus são rotina na pesquisa de infertilidade. Objetivos: estabelecer a soroprevalência destas 

infecções virais em casais submetidos à reprodução assistida; comparar a soroprevalência destas doenças 

entre um serviço privado e público de reprodução assistida de Goiânia. Pacientes e métodos: estudo 

observacional retrospectivo analítico, com levantamento dos casos de casais submetidos às técnicas de 

reprodução humana assistida, em uma instituição pública e em uma clínica privada, com sorologias para o 

Zika vírus, HIV, vírus da hepatite B e hepatite C, no período de julho de 2016 a julho de 2017. Resultados: 

foram avaliados 871 pacientes, sendo que 636 foram submetidos aos tratamentos de fertilização in vitro/ 

injeção intracitoplasmática in vitro e 235 realizaram a inseminação intrauterina. Não houve diferença na 

prevalência das doenças analisadas considerando o sexo e a clínica a qual os pacientes pertenciam. A 

prevalência geral de hepatite B, hepatite C, HIV e Zika foi de 0,57%, 0,57%, 0,46% e 0,23%, 

respectivamente. Considerando as técnicas de reprodução assistida, todos os casos de hepatite B e C eram 

de pacientes que foram submetidos às técnicas de alta complexidade, com diferença estatisticamente 

significante em comparação ao casais que realizaram a inseminação intraútero. Conclusões: Comparando 

as duas clínicas onde os casais realizaram os tratamentos de reprodução assistida, não houve diferença 

significativa entre a prevalência das infecções analisadas. Também não houve diferença importante entre a 

prevalência das doenças pesquisadas quando comparadas as duas clínicas, para cada tratamento realizado, 

se de alta ou baixa complexidade. 

 


