
Necessidade de alerta à gravidez 
tardia 







Conscientização para a sociedade do 
envelhecimento ovular 

Em 1960: mulher = 6,3 filhos 
 
 
Em 2010: mulher = 1,9 filhos 
 
 
Taxa de reposição = 2,1 filhos  



• A população de hoje é 60% (191 milhões) a 
estimada em 1960 (291 milhões); 

 

• Em 02 gerações houve dramática mudança, 
sobretudo no comportamento feminino; 

Conscientização para a sociedade do 
envelhecimento ovular 



Por que destas mudanças? 
 

• Várias tarefas 
• Atividade econômica 
• Beleza 
• Etc... 



42% das mulheres mais bem sucedidas da América 
corporativa não tem filhos aos 40 anos 

49% das mulheres que ganham mais que R$ 228 mil ou 
mais por ano não tem filhos aos 40 anos  

 Causas: 
 Inserção feminina no mercado de trabalho 
 Mudanças de comportamento 
 Modelos de família 







Idade média das mulheres  

no nascimento do 1º filho, 2009  
 

O que acontece no mundo 

Agradecimento: Dr Newton Busso – slide copiado 



Mas qual o problema de engravidar mais 
tardiamente? 





• Conhecimento  tradicional sugere: 

 

 São formadas:  20 milhões oócitos 

 

 Ao nascimento: existem  02 milhões 

 

 No início da puberdade : 400.000 oócitos 

      2% da reserva inicial 

Mas qual o problema de engravidar mais 
tardiamente? 

Sobrevivem 10% 

Sobrevivem 20% 



• A partir da puberdade, existiria uma perda estável: 

 

 Dos 400.000 oócitos   recrutados 1.000/mês 

 

 

 aprox.  40 anos (12-52a)     400 meses 

 

 ESTABILIDADE na DEPLEÇÃO OOCITÁRIA e na HABILIDADE REPRODUTIVA 

Mas qual o problema de engravidar mais 
tardiamente? 



Recrutamento folicular na mulher 



• Recrutamento folicular não é determinado apenas externamente pelo FSH, 
mas sim por uma série de fatores internos de regulação parácrina/autócrina 



2 VIAS DE CONTROLE:  BMP/AMH/SMADs 
      PTEN/PI3K/PDPK1/AKT1 

Monniaux D et al., biolreprod 113.117077, march 2014 

- Mitogenicos 
Anti-apoptóticos 
- Diálogo oócito/ 
granulosa KITLG 

Restringe a ativação folicular e 
modula seu desenvolvimento. 



Monniaux D et al., biolreprod 113.117077, march 2014 

- O equilíbrio entre os sistemas de ativação e inibição determinam o destino do folículo: 
# VIVER OU MORRER ou ATRESIA OU OVULAÇÃO 

- O número de ovulações (+/- 500) independe da reserva 
- A apoptose NÃO é do folículo mas sim da céls da granulosa !! 
- Os folículos primordiais produzem um fator oocitário específico: antigo fator VASA 
           (DEAD box polypetide 4 (DDX4)) 
- Mutações induzidas em animais nas 2 VIAS aceleram a exaustão folicular bem como outras no 
  BMP podem  aumentar a longevidade reprodutiva e fertilidade 
- Insights ! 



AVANÇOS NA GENÉTICA 
The future for genetic studies in 

reproduction 
Montgomery GW, Zondervan KT, Nyholt DR 

Montgomery GW, et al. Mol Hum Reprod 2014:20:1–14. 

“ Estamos a um passo de  

novas descobertas sobre o 

controle genético do 

funcionamento ovariano” 



GENOME-WIDE ASSOCIATION STUDIES 

• Identificado pelo menos 12 
gens ligados a problemas 
ovarianos 

– Gens relaciondos ao 
reparo de alterações 
do DNA  

– Gens relacionados à 
modulação imune do 
ovário 

Montgomery GW, et al. Mol Hum Reprod 2014:20:1–14. 



E enquanto o futuro não chega? 
Como tratar o avanço da idade? 
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RESULTADOS 

Taxa de aneuploidia, em embriões humanos, de 
acordo com a idade materna 



• Em 1957, TIETZE postulou que: 

 

  - 11% das mulheres americanas abaixo dos 34a, 
tinham dificuldade para engravidar 
espontaneamente; 

 

  - entre 35 e 39 anos = 33%; 

 

  - se > 40 anos = 80% 

 
Reproductive span and rate of reproduction among Hutterite women - Fertil Steril. 1957 Jan-Feb;8(1):89-97. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/13405050
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/13405050
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/13405050
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/13405050


• Atividade dos ovários é de contínua perda 

na sua eficiência; 

  

• A capacidade reprodutiva feminina, decai a 

partir dos 35 anos, é muito pobre a partir dos 

40 e excepcional dos 44 em diante;  

Conscientização para a sociedade do 
envelhecimento ovular: CONCLUSÕES I 



•  Mas há nítida mudança comportamental, 

onde o desejo reprodutivo tende a ser cada 

vez mais tardio; 

 

• Apesar desta realidade, a orientação às 

mulheres, aos homens e aos casais é POUCO 

VALORIZADA, possivelmente por desinformação 

de todos. 

 

 

Conscientização para a sociedade do 
envelhecimento ovular: CONCLUSÕES II 



• Se a postura da mulheres se mantiver, adiando a 
maternidade para além dos 30-35 anos, nós teremos 
a necessidade de “virtualmente  tratar”   uma 
parcela significativa da população; 

 

• “Virtualmente tratar” = FIV / doação de óvulos 

Conscientização para a sociedade do 
envelhecimento ovular 


