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RESUMO 
 

A Síndrome do Ovário Policístico (PCOS) é uma disfunção endócrina 

complexa que tem prevalência de 6 a 10% das mulheres em idade reprodutiva. Ao 

longo dos anos, estudos relacionaram alterações genéticas com o 

desenvolvimento de caracteres pertencentes à PCOS, como mutações nos genes 

FTO (rs9939609, rs8050136) e TCF7L2 (rs7903146 e rs11196236), relacionados 

com ganho de peso e da adiponectina (rs2241766 e rs1501299), que contribui 

para o risco aumentado do desenvolvimento de PCOS. Sabendo que a PCOS é 

uma doença multifatorial e que um único gene não irá explicar a etiologia em sua 

totalidade, a presente proposta pretende avaliar polimorfismos de troca de um 

único nucleotídeo (SNP) nos genes do FTO (rs9939609 e rs8050136), 

adiponectina (rs2241766 e rs1501299) e gene do TCF7L2 (rs7903146 e 

rs11196236) e sua associação sobre variáveis metabólicas e antropométricas em 

mulheres com PCOS. Para isso, será realizado um estudo de caso-controle com 

abordagem quantitativa e qualitativa, incluindo 100 mulheres com PCOS e 100 

mulheres controles, ambos os grupos em idade reprodutiva.  A população e 

amostra será composta por dois grupos: grupo com PCOS e grupo controle. O 

grupo com PCOS serão mulheres que se consultarem no hospital a ser definido e 

que seguirem os seguintes critérios de PCOS:- Critérios de Inclusão: presença de 

pelo menos dois dos três critérios de Rotterdam para PCOS, como 

hiperandrogenismo clínico ou laboratorial, ciclos anovulatórios/irregulares e/ou 

ovário policístico no ultrassom.- Critérios de Exclusão: hiperandrogenismo por 

diferentes causas; idade inferior a 18 anos ou após atingir a menopausa; IMC≥40 

kg / m²; função renal ou hepática anormal; uso de medicamentos hormonais ou 

que possam interferir nas medidas hormonais e metabólicas nos últimos 3 meses; 

gravidez; HIV; doenças infectocontagiosas. O grupo controle será composto por 

mulheres voluntárias com idade entre 18 e 40 anos, que atenderem os critérios: - 

Critérios de inclusão: ciclos menstruais regulares (≥ 10 ciclos/ano) e ovulatórios 

(progesterona em segunda fase do ciclo menstrual > 3,8 ng/dL); níveis de 

androgênios normais e sem manifestações clínicas de hiperandrogenismo- 

Critérios de Exclusão: presença de hirsutismo, presença de ciclos irregulares 

(menos de 10 ciclos no ano), fora da idade reprodutiva, hiperandrogenismo por 

diferentes causas; idade inferior a 18 anos ou após atingir a menopausa; IMC≥40 



kg / m²; função renal ou hepática anormal; uso de medicamentos hormonais ou 

que possam interferir nas medidas hormonais e metabólicas nos últimos 3 meses; 

gravidez; HIV; doenças infectocontagiosas. Ambos os grupos de estudo, casos e 

controles irão realizar anamnese e exame físico padronizados que incluirão 

história e evolução do hirsutismo, ciclos menstruais, história de infertilidade, 

método contraceptivo, doenças correlatas como diabetes, dislipidemia, doença 

cardiovascular ou trombo-embólica e determinação de medidas corporais (peso, 

altura e indice de massa corporal (IMC), circunferência da cintura, relação 

cintura/quadril (CQ), gravidade do hirsutismo (escore de Ferriman –Gallway). 

Haverá análise genotípica, sendo o DNA genômico extraído de leucócitos 

periféricos, seguindo a técnica descrita por Miller e colaboradores (1988). Após as 

amostras de DNA serão diluídas a 2ng/mL e serão genotipadas para os SNP 

rs9939609 e rs050136 do gene FTO, adiponectina para os SNPs rs2241766 e 

rs1501299 e gene do TCF7L2 para os SNPs rs7903146 e rs11196236 por PCR 

real time (7500 Fast Applied Biosystems, Califórnia, EUA), utilizando o ensaio de 

discriminação alélica com TaqMan MGB primers e sondas (Applied 

Biosystems).Os resultados serão apresentados como médias ±dp ou medianas e 

intervalo interquartil. Comparações entre dois grupos serão analisadas pelo teste 

“t” de Student; comparações entre medianas serão analisadas usando-se Teste 

Mann-Whitney U, para amostras independentes. Correlações bivariadas entre 

variáveis numéricas contínuas serão examinadas usando-se coeficientes de 

correlação de Pearson ou Spearman, conforme natureza gaussiana ou não-

gaussiana da variável, respectivamente. Já as freqüências alélicas entre grupos 

serão comparadas usando o teste 2 com correção de Yates. A análise estatística 

será realizada usando-se Statistical Package for Social Sciences versão 18 

(SPSS, Chicago, IL, USA), sendo considerado como significante um valor de 

p<0,05.Os resultados esperados são baseados no que se sabe da PCOS, pois é 

uma doença multifatorial e, por isso, não esperamos encontrar um único 

polimorfismo sendo responsável pelo fenótipo da doença, sendo assim, é possível 

que os SNPS em diferentes genes possam ajudar a entender melhor a grande 

variação fenotípica que observamos entre as pacientes. Falando especificamente 

dos genes, os polimorfismos do gene do FTO (rs9939609 e rs8050136) e TCF7L2 

(rs7903146 e rs11196236), com base nos dados da literatura, esperamos observar 

associação entre esses SNPs com alterações metabólicas e antropométricas. 



Sabendo que a adiponectina é um hormônio secretado pelo tecido adiposo e 

observando os dados da literatura, é esperado que o haplótipo TGTG de SNP 

45T/G e 276G/T do gene da adiponectina contribua para o risco de obesidade e 

alterações metabólicas nas pacientes com PCOS. Os benefícios obtidos a partir 

da pesquisa, portanto, tem o intuito de ajudar na melhor forma de diagnóstico e 

tratamento da doença. 

 



INTRODUÇÃO 
 

  A Síndrome do Ovário Policístico (PCOS) é uma disfunção endócrina 

complexa que tem prevalência de 6 a 10% das mulheres em idade reprodutiva. (1) 

Existem critérios válidos para diagnóstico da síndrome, como a anovulação 

crônica e o hiperandrogenismo clínico e bioquímico utilizado pelo National 

Institutes of Health (NIH)  de 1990, enquanto que em 2006, foi estabelecido pela 

Androgen Excess Society (AES), que a PCOS é predominantemente um distúrbio 

relacionado ao excesso de androgênios, desordem essa que não poderia ser 

ignorada como sintoma no diagnóstico da doença. Sendo assim, os critérios mais 

utilizados atualmente, após o consenso de Rotterdam, publicado em 2004 pela 

Sociedade Europeia de Reprodução e Embriologia Humana (ESHRE), a PCOS é 

caracterizada por hiperandrogenismo, presença de ovários policísticos ao 

ultrassom, com 12 ou mais folículos medindo entre dois e nove milímetros de 

diâmetro ou volume ovariano acima de 10 cm³, além de oligomenorreia e/ou 

anovulação crônica.(2,3) Os sintomas apresentados pelas pacientes na PCOS 

são intimamente relacionados com as alterações metabólicas devido ao 

desenvolvimento da doença, como hirsutismo e acne, causados pelo 

hiperandrogenismo, infertilidade, causada pela anovulação crônica e diabetes 

mellitus tipo II e   hiperinsulinemia, causadas pela resistência periférica à insulina. 

(4,5)  

Ao longo dos anos, estudos relacionaram alterações genéticas com o 

desenvolvimento de caracteres pertencentes à PCOS, como mutações nos genes 

FTO (rs9939609, rs8050136) e TCF7L2 (rs7903146 e rs11196236), relacionados 

com ganho de peso e da adiponectina (rs2241766 e rs1501299), que contribui 

para o risco aumentado do desenvolvimento de PCOS. (6,7)  

Do ponto de vista molecular, além de alterações genéticas, atualmente 

surgem estudos explorando mecanismos epigenéticos e suas relações com a 

fisiopatologia da PCOS. Mesmo que ainda escassas, pesquisas nesse sentido 

demonstram correlações dos padrões de metilação de DNA e, consequentemente, 

modificações na expressão gênica, com a apresentação de fenótipos que se 

enquadram na Síndrome do Ovário Policístico. Já foi notado, por exemplo, que em 

fêmeas de macacos da espécie rhesus há forte relação entre a exposição a 

andrógenos na vida fetal e o desenvolvimento de PCOS na adolescência ou vida 



adulta.(8) Outros estudos, apontam também que padrões epigenéticos de 

inativação do cromossomo X podem afetar significantemente a apresentação de 

PCOS.(9) Todavia, não há grandes estudos nessa área, principalmente devido às 

dificuldades impostas aos pesquisadores pela grande diferença entre os fenótipos 

apresentados por portadoras de PCOS, que faz com que seja difícil buscar pontos 

específicos envolvidos de forma geral com a doença.  

O que se notou, e que, portanto, permite maior precisão na busca por 

alterações genéticas e epigenéticas, é que genes ou loci com função no 

desenvolvimento de PCOS geralmente estão relacionados à biossíntese e ação 

de hormônios esteroides, secreção e ação gonadotrópica, foliculogênese, ação da 

insulina e também podem estar ligados a alterações metabólicas. Sendo que em 

determinado estudo os loci a serem pesquisados possuíram função relacionada a 

ações hormonais, crescimento de órgãos e resistência à insulina. (8) 

Alguns genes podem estar envolvidos com este aumento de obesidade, 

resistência insulínica e anormalidades metabólicas. O gene associado à 

obesidade e massa gorda (FTO) foi descrito pela primeira vez em 2007 por 

Frayling et al. que mostrou esse gene associado a uma maior susceptibilidade à 

obesidade e também a diabetes do tipo 2. (10) Outros estudos associaram as 

variantes genéticas ligadas a este gene com obesidade/IMC (11–14), DM2 

(15,16), síndrome metabólica (17–19), aumento do risco cardiovascular (20–22) e 

maiores níveis de insulina. (23) E possivelmente polimorfismos no gene do FTO 

podem participar na susceptibilidade genética à PCOS.  

O gene do FTO está localizado na região cromossômica 16q12.2 e é 

formado por 9 éxons e 8 íntrons. Nele já foram identificados mais de 2.348 SNPs. 

Destes SNPs, 92 têm conhecida importância científica, dos quais 26 estão 

relacionados com IMC. (24) Entre todos estes polimorfismos podemos destacar o 

SNP rs9939609 (troca de uma timina (T) por uma adenina (A)) e rs8050136 (troca 

de uma adenina (A) por uma citosina (C)) ambos localizados no íntron 1 do gene 

e separados por 4251 pares de base (PB) e já foram descritos em um bloco com 

um forte desequilíbrio de ligação. (25)  

É possível notar, em suma, que a Síndrome do Ovário Policístico é uma 

disfunção com grande prevalência na população feminina e que implica em 

alterações relevantes nos aspectos cotidianos na vida das pacientes, sendo, 

portanto, uma grande influência para quem é diagnosticada com a doença, uma 



vez que o diagnóstico de PCOS leva à utilização de medicamentos e tratamentos 

para amenização dos sintomas da doença. Sabendo que a PCOS é uma doença 

multifatorial e que um único gene não irá explicar a etiologia em sua totalidade, a 

presente proposta pretende avaliar polimorfismos de troca de um único 

nucleotídeo (SNP) nos genes do FTO (rs9939609 e rs8050136), adiponectina 

(rs2241766 e rs1501299) e gene do TCF7L2 (rs7903146 e rs11196236) e sua 

associação sobre variáveis metabólicas e antropométricas em mulheres com 

PCOS (6,7,26). 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



JUSTIFICATIVA 
 

A Síndrome dos Ovários Policísticos (PCOS)  possui caráter hereditário 

pouco esclarecido, havendo escassez de informações em relação aos 

mecanismos genéticos envolvidos na sintomatologia da síndrome em populações 

sul americanas. Dessa maneira, os haplótipos dos seguintes genes, adiponectina 

rs2241766 e rs1501299, FTO rs9939609 e rs8050136 e por fim, TCF7L2 

rs7903146 e rs11196236; serão mapeados para buscar relações com os sintomas 

apresentados por pacientes portadoras de SOP, obtendo, assim, maior 

esclarecimento de seu mecanismo etiológico e fisiopatológico, como a melhor 

compreensão do grau de sua hereditariedade. 

 



OBJETIVOS 

 

1) Verificar a frequência dos polimorfismos do gene FTO (rs9939609, 

rs8050136), adiponectina (rs2241766 e rs1501299) e gene do TCF7L2 

(rs7903146 e rs11196236), numa amostra de mulheres com PCOS do 

estado de SP; 

2) Determinar se existe associação entre os polimorfismos descritos acima 

e: variáveis metabólicas e antropométricas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MATERIAIS E MÉTODOS 

 

a. Caracterização do Estudo e Participantes 

Será realizado um estudo de caso-controle com abordagem quantitativa e 

qualitativa, incluindo 100 mulheres com PCOS e 100 mulheres controles, ambos 

os grupos em idade reprodutiva.  

 

b. Protocolo Experimental 

O projeto será encaminhado ao Comitê de Ética e Pesquisa (CEP) da 

Universidade Anhembi Morumbi. O estudo será conduzido de acordo com as 

disposições da Declaração de Helsínque. Consentimento informado por escrito 

será obtido de todos os assuntos. 

 

c. População e Amostra  

Grupo com PCOS 
 

Mulheres que consultarem em  hospital a ser definido e que seguirem 

os seguintes critérios de PCOS 

i. Critérios de Inclusão 

 Presença de pelo menos dois dos três critérios de 

Rotterdam para PCOS: 

o Hiperandrogenismo clínico ou laboratorial 

o Ciclos anovulatórios/irregulares 

o Ovário policístico no ultrassom 

ii. Critérios de Exclusão 

 Hiperandrogenismo por diferentes causas; 

 Idade inferior a 18 anos ou após atingir a menopausa; 

 IMC≥40 kg / m²; 

 Função renal ou hepática anormal; 

 Uso de medicamentos hormonais ou que possam 

interferir nas medidas hormonais e metabólicas nos 

últimos 3 meses; 

 Gravidez; 

 HIV; 



 Doenças infectocontagiosas;  

 

Grupo controle 

 

Durante o trabalho serão arroladas mulheres voluntárias com idade entre 18 e 40 

anos, que atenderem os critérios: 

i.  Ciclos menstruais regulares (≥ 10 ciclos/ano) e ovulatórios 

(progesterona em segunda fase do ciclo menstrual > 3,8 

ng/dL) 

ii.  Níveis de androgênios normais e sem manifestações 

clínicas de hiperandrogenismo 

iii. Critérios de Exclusão 

 Presença de hirsutismo 

 Presença de ciclos irregulares (menos de 10 ciclos 

no ano) 

 Fora da idade reprodutiva 

 Hiperandrogenismo por diferentes causas; 

 Idade inferior a 18 anos ou após atingir a menopausa; 

 IMC≥40 kg / m²; 

 Função renal ou hepática anormal; 

 Uso de medicamentos hormonais ou que possam 

interferir nas medidas hormonais e metabólicas nos 

últimos 3 meses; 

 Gravidez; 

 HIV; 

 Doenças infectocontagiosas; 

 

Ambos os grupos de estudo, casos e controles irão realizar anamnese e 

exame físico padronizados que incluirão história e evolução do hirsutismo, ciclos 

menstruais, história de infertilidade, método contraceptivo, doenças correlatas 

como diabetes, dislipidemia, doença cardiovascular ou trombo-embólica e 

determinação de medidas corporais (peso, altura e indice de massa corporal 



(IMC), circunferência da cintura, relação cintura/quadril (CQ), gravidade do 

hirsutismo (escore de Ferriman –Gallway). 

 

Avaliação Antropométrica 

A avaliação antropométrica será realizada seguindo já estabelecida na 

literatura. As medidas antropométricas serão realizadas em duplicata e incluirão 

peso corporal, altura e circunferência da cintura, enquanto o IMC será classificado 

de acordo com os critérios da Organização Mundial de Saúde (OMS).(6) 

 

Grau de Hirsutismo 

O grau de hirsutismo será determinado por informações relatadas pelas 

próprias pacientes, utilizando o escore de Ferriman e Gallwey.(10) 

 

Grupo com PCOS 

Peso corporal e estatura 

A avaliação do peso e estatura corporais será realizada seguindo 

metodologia descrita acima e já referenciada na literatura, sendo a circunferência 

abdominal medida no ponto médio entre o rebordo costal e a espinha ilíaca ântero-

superior. (6) 

 

Índice de Massa Corpórea (IMC) 

O IMC será calculado como peso atual, em quilogramas dividido pelo 

quadrado da altura, em metros. (6) 

 

Pressão Arterial (PA) 

A pressão arterial será medida após repouso de 10 minutos, com o paciente 

sentado, com os pés apoiados no chão e o braço sustentado no nível do coração. 

Duas medições serão realizadas com intervalo de 10 minutos entre cada uma, 

utilizando o tamanho de manguito adequado para o diâmetro do braço. (6) 

 

Análise Genotípica  

O DNA genômico será extraído de leucócitos periféricos, seguindo a técnica 

descrita por Miller e colaboradores (1988). Após as amostras de DNA serão 

diluídas a 2ng/mL e serão genotipadas para os SNP rs9939609 e rs050136 do 



gene FTO, adiponectina para os SNPs rs2241766 e rs1501299 e gene do TCF7L2 

para os SNPs rs7903146 e rs11196236 por PCR real time (7500 Fast Applied 

Biosystems, Califórnia, EUA), utilizando o ensaio de discriminação alélica com 

TaqMan MGB primers e sondas (Applied Biosystems). 

Análise estatística e resultados 

Os resultados serão apresentados como médias ±dp ou medianas e 

intervalo interquartil. Comparações entre dois grupos serão analisadas pelo teste 

“t” de Student; comparações entre medianas serão analisadas usando-se Teste 

Mann-Whitney U, para amostras independentes. Correlações bivariadas entre 

variáveis numéricas contínuas serão examinadas usando-se coeficientes de 

correlação de Pearson ou Spearman, conforme natureza gaussiana ou não-

gaussiana da variável, respectivamente. Já as freqüências alélicas entre grupos 

serão comparadas usando o teste 2 com correção de Yates. A análise estatística 

será realizada usando-se Statistical Package for Social Sciences versão 18 

(SPSS, Chicago, IL, USA), sendo considerado como significante um valor de 

p<0,05. 

 



RESULTADOS E IMPACTOS ESPERADOS 
 

Sabendo que a PCOS é uma doença multifatorial não esperamos encontrar 

um único polimorfismo sendo responsável pelo fenótipo da doença, mas 

possivelmente os SNPS em diferentes genes podem ajudar a entender melhor a 

grande variação fenotípica que observamos entre as pacientes. Falando 

especificamente dos genes, os polimorfismos do gene do FTO (rs9939609 e 

rs8050136) e TCF7L2 (rs7903146 e rs11196236), com base nos dados da 

literatura, esperamos observar associação entre esses SNPs com alterações 

metabólicas e antropométricas. Sabendo que a adiponectina é um hormônio 

secretado pelo tecido adiposo e observando os dados da literatura, é esperado 

que o haplótipo TGTG de SNP 45T/G e 276G/T do gene da adiponectina contribua 

para o risco de obesidade e alterações metabólicas nas pacientes com PCOS. Os 

benefícios obtidos a partir da pesquisa, portanto, tem o intuito de ajudar na melhor 

forma de diagnóstico e tratamento da doença. 



ORÇAMENTO 

 

Análises Moleculares Quantidade Valor unitário  Valor total  

TaqMan SNP Genotyping Assay FTO (rs9939609)  1 R$ 1.165,00 R$ 1.165,00 

TaqMan SNP Genotyping Assay FTO (rs8050136) 1 R$ 1.165,00 R$ 1.165,00 

TaqMan SNP Genotyping Assay TCF7L2 (rs7903146) 1 R$ 1.165,00 R$ 1.165,00 

TaqMan SNP Genotyping Assay TCF7L2 (rs11196236) 1 R$ 1.165,00 R$ 1.165,00 

TaqMan SNP Genotyping Assay adipone (rs2241766) 1 R$ 1.165,00 R$ 1.165,00 

TaqMan SNP Genotyping Assay adipone (rs1501299)  1 R$ 1.165,00 R$ 1.165,00 

TaqMan Genotyping Master Mix 2 (1 X1 mL) R$ 405,00 R$ 810,00 

Placa Real Time 1   

    

    

Valor total   R$ 7.800,00 

 

 

 

 



CRONOGRAMA 
 

 2018/ 

1° sem 

2018/ 

2° sem 

2019/ 

1° sem 

2019/ 

2° sem * 

1. Revisão bibliográfica* X X X X 

2. Arrolamento dos pacientes no estudo* X X X  

3. Extração de DNA (pacientes e controles)  X X X 

4. Análises de biologia molecular – SNPS   X X 

5. Análise final dos dados, divulgação dos resultados em 

eventos científicos, e redação do artigo final. 
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ANEXO 1 - TCLE 

Termo de Consentimento livre e esclarecido 

Título do projeto: ESTUDO DE ASSOCIAÇÃO ENTRE GENES 

RELACIONADOS AO METABOLISMO COM FATORES CLÍNICOS E 

METABÓLICOS EM MULHERES COM A SÍNDROME DOS OVÁRIOS 

POLICÍSTICOS (PCOS) 

 

Pesquisador responsável e Instituição: Prof.ª Dra. Tatiana Helfenstein, 

Universidade Anhembi-Morumbi. 

Pesquisadores participantes: Ramon Bossardi Ramos, Hellen Silva 

Guinosa, Rafael de Sena Justino.  

Você está sendo convidado(a) para participar, como voluntário(a), em 

uma pesquisa. Você precisa decidir se quer participar ou não. Por favor, não se 

apresse em tomar a decisão. Leia cuidadosamente o que se segue e pergunte 

ao responsável pelo estudo sobre qualquer dúvida que tiver. Este estudo será 

conduzido pelos pesquisadores acima citados, sob a orientação da Prof.ª Dra. 

Tatiana Helfenstein. Após ser esclarecido(a) sobre as informações a seguir, no 

caso de aceitar fazer parte do estudo, assine este documento, que está em duas 

vias. Uma delas é sua e a outra é do pesquisador responsável. Em caso de 

recusa, você não será penalizado(a). Ao participar da pesquisa, o voluntário não 

sofrerá nenhum prejuízo. Se você tiver alguma consideração ou dúvida sobre a 

ética da pesquisa, entre em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa da 

Universidade Anhembi Morumbi, localizado na Rua Dr. Almeida Lima, 1134 – 

Brás – CEP: 03164-000 – 5º andar – sala 542 ou pelo telefone (011) 2790-4658 

– Horário de atendimento das 14:00 horas às 16:00 horas às segundas e sextas 

feiras. 

Esta pesquisa tem por objetivo avaliar o “ESTUDO DE ASSOCIAÇÃO 

ENTRE GENES RELACIONADOS AO METABOLISMO COM FATORES 

CLÍNICOS E METABÓLICOS EM MULHERES COM A SÍNDROME DOS 

OVÁRIOS POLICÍSTICOS (PCOS)” porque a Síndrome dos Ovários Policísticos 

(PCOS)  possui caráter hereditário pouco esclarecido, havendo escassez de 
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informações em relação aos mecanismos genéticos envolvidos na 

sintomatologia da síndrome em populações sul americanas. Para tanto o 

voluntário será submetido à coleta de sangue venoso para exames bioquímicos 

e análise de material genético e, no entanto, estará exposto aos riscos normais 

associados à coleta de sangue por punção venosa como sangramento 

excessivo, pequena ferida local na pele, desmaios ou tonturas, hematomas 

(acúmulo de sangue sob a pele), além da possibilidade de ocorrer várias 

punções para localizar a veia. Além disso, serão determinadas as seguintes 

variáveis: seu índice de massa corpórea, suas medidas antropométricas como 

peso, altura ou circunferência abdominal, sua pressão arterial e será acessado 

o prontuário do paciente para coleta de informações. Os benefícios que 

esperamos com o estudo são maiores esclarecimentos a respeito da origem e 

hereditariedade da Síndrome do Ovário Policístico. 

A qualquer momento da pesquisa, está garantido seu acesso a tratamento 

médico gratuito caso houver alguma lesão ou necessidade decorrente da 

pesquisa. Em qualquer etapa do estudo, você terá acesso aos profissionais 

responsáveis pela pesquisa para esclarecimento de eventuais dúvidas e você 

poderá contatar o principal pesquisador, Prof.ª Dra. Tatiana Helfenstein por 

email: tatihster@gmail.com.  

Os participantes do estudo terão como benefícios os resultados dos 

exames bioquímicos das amostras de sangue, que serão fornecidos após a 

realização dos mesmos. 

Os gastos necessários para a sua participação na pesquisa serão 

assumidos pelos pesquisadores. Fica, também, garantida indenização em casos 

de danos comprovadamente decorrentes da participação na pesquisa. 

Se você concordar em participar do estudo, seu nome e identidade serão 

mantidos em sigilo.  

Eu,_______________________________________________________,

RG_________________________, CPF__________________________, 

abaixo assinado, concordo em participar do estudo ESTUDO DE ASSOCIAÇÃO 

ENTRE GENES RELACIONADOS AO METABOLISMO COM FATORES 

CLÍNICOS E METABÓLICOS EM MULHERES COM A SÍNDROME DOS 
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OVÁRIOS POLICÍSTICOS (PCOS), como sujeito. Tive pleno conhecimento das 

informações que li ou que foram lidas para mim, descrevendo o estudo. Discuti 

com os pesquisadores sobre a minha decisão em participar desse estudo. 

Ficaram claros para mim quais serão os propósitos do estudo, os procedimentos 

a serem realizados, seus desconfortos e riscos, as garantias de 

confidencialidade e de esclarecimentos permanentes. Ficou claro também que 

minha participação é isenta de despesas. Concordo, voluntariamente, em 

participar deste estudo e poderei retirar o meu consentimento a qualquer 

momento, antes ou durante o mesmo. A retirada do consentimento ao estudo 

não acarretará penalidades ou prejuízos. 

_____________________________________   São Paulo: ___/___/____ 

       Assinatura do participante  

 

Presenciamos a solicitação de consentimento, esclarecimentos sobre a 

pesquisa e aceite do sujeito em participar (nomes e assinaturas dos 

pesquisadores). 

 

Tatiana Helfenstein 

Ramon Bossardi Ramos 

Hellen Silva Guinosa 

Rafael de Sena Justino 

 

Declaro que obtive de forma apropriada e voluntária o Consentimento 

Livre e Esclarecido deste sujeito de pesquisa ou representante legal para a 

participação neste estudo. 

 

São Paulo,____ de ________________de_____. 

 

______________________________________ 

Assinatura do pesquisador responsável 

 


