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Objetivo: Avaliar a relação entre a espessura endometrial e a concentração sérica 

de vitamina D em pacientes submetidas a ciclos de FIV/ICSI. 

Material e Métodos: Trata-se de um estudo transversal multicêntrico. Todas as 

pacientes submetidas à hiperestimulação ovariana controlada (HOC) para captação 

de óvulos de novembro/2013 a maio/2014, que aceitaram participar do trabalho- 

aprovado pelos comitês de ética das instituições envolvidas, entraram no estudo. A 

coleta da amostra de sangue, para dosagem da vitamina D, foi feita no dia da 

captação dos oócitos. A espessura endometrial foi medida, pela ecografia 

transvaginal, no dia do “trigger”. Variáveis analisadas: idade, índice de massa 

corporal (IMC), protocolo de HOC (antagonista ou agonista de GnRH) e dosagem de 

vitamina D. Utilizamos análises uni e multivariadas para estimativas, brutas e 

ajustadas, do valor preditivo das variáveis de interesse quanto a espessura 

endometrial; descrito através do cálculo de odds ratios e respectivos intervalos de 

confiança de 95% (IC 95%). 

Resultados: Foram analisados 241 casos de HOC. A média da espessura endometrial 

foi de 10,2 (IC 95%:9,5-10,9), 10,4 (IC 95%:9,8-10,9) e 9,7 mm (IC 95%: 9,1-

10,2) respectivamente para os casos em que a vitamina D encontrava-se <20 

(n=26), 20.0-29.9 (n=92) e ≥30 ng/ml (n=75). A média de idade e IMC foram de 

35,6 anos (IC 95%:33,8-37,4) e 23,8 (IC 95%: 22,7-24,9); 36,2 anos  (IC 95%: 

35,2-37,2) e 23,9 (IC 95%: 23,2-24,6); e 35,6 anos (IC 95%: 34,5-36,6); e 

23,2  (IC 95%: 22,5-24,0) respectivamente para os casos em que a vitamina D 

encontrava-se <20, 20.0-29.9 e ≥30 ng/ml. Em 164 casos de protocolo 

com  antagonista de GnRH, a média da vitamina D foi de 28,7 ng/ml (IC 95%: 27,0-

30,4). Em 58 casos de protocolo com agonista de GnRH, a média da vitamina D foi 

de 29,1 ng/ml (IC 95%: 27,0-31,2). Não se observou associação entre a espessura 

endometrial e a dosagem de vitamina D (OR=0,40; IC 95%:0,10-1,48), mesmo após 

ajuste por idade, protocolo de estímulo e IMC em análise multivariada (OR=0,39; IC 

95%:0,12-1,22). 

Conclusões: Em ciclos de FIV, a concentração sérica de vitamina D não influencia 

na espessura endometrial, independente do tipo de protocolo utilizado, idade ou IMC. 
 


