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RESUMO 

 



 

Resumo 
 

 

Fiorelli Arazawa LR. Obtenção de células-tronco provenientes do fluido 

menstrual – coleta, transporte, caracterização, isolamento, expansão e 

criopreservação [Dissertação]. São Paulo: Faculdade de Medicina, 

Universidade de São Paulo; 2014. 

 

INTRODUÇÃO: As células-tronco mesenquimais são capazes de regenerar 

diferentes tipos de tecidos, no entanto, a maioria dos métodos para sua 

obtenção são invasivos. Recentemente,  foi descoberta a existência destas 

células no sangue menstrual. OBJETIVO: Padronizar as técnicas de coleta e 

transporte do fluido menstrual, bem como a caracterização, isolamento, 

expansão e criopreservação de células-tronco do fluido menstrual e avaliar a 

disponibilidade de células tronco mesenquimais no fluido menstrual. 

MÉTODOS: No período de agosto de 2011 a março de 2012 foram 

selecionadas 20 voluntárias com ciclo menstrual regular, sem doença 

ginecológica. O fluido menstrual foi coletado no dia de maior fluxo e 

submetido a imunofenotipagem e cultivo celular. Foram realizadas duas 

passagens em meio de cultura até atingir semi-confluência das células-

tronco, as quais foram, em seguida, criopreservadas. RESULTADOS: Os 

parâmetros analisados apresentaram os seguintes valores médios: volume 

de fluido menstrual 6,90±5,60mL; tempo de transporte 17,20±5,50h; número 

de células totais 3,95 x106±3,88 x106 com 76,05%±24,57 de células viáveis. 

Após a cultura, as células mesenquimais aumentaram de 0,14%±0,26 para 



 

96,19%±2,14. Na primeira passagem de cultura, após 15 a 21 dias, as 

colônias formaram grupos que atingiram a confluência, que a partir da 

segunda passagem ocorreu em cerca de 3 dias. As células-tronco 

mesenquimais criopreservadas eram viáveis. CONCLUSÃO: As células-

tronco do fluido menstrual podem ser obtidas sem métodos invasivos. O 

fluido menstrual pode ser transportado em condições ideais de temperatura 

até 24 horas após a coleta. As células tronco mesenquimais podem ser 

caracterizadas por imunofenotipagem, isoladas, cultivadas e expandidas e, 

em seguida, criopreservadas. O fluido menstrual contém células tronco 

mesenquimais viáveis e apropriadas para cultivo. 

 

Descritores: Células-tronco; células mesenquimais estromais; menstruação; 

ciclo menstrual; imunofenotipagem; criopreservação. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SUMMARY 



 

Summary 
 

 

Fiorelli Arazawa LR. Obtaining stem cells from menstrual fluid – collection, 

transportation, characterization, isolation, expansion and cryopreservation 

[dissertation]. São Paulo: Faculdade de Medicina, Universidade de São 

Paulo; 2014. 

 

INTRODUCTION: Mesenchymal stem cells may renovate different tissues, 

but techniques to obtain these cells are invasive. Recently, those cells were 

detected in menstrual blood. OBJECTIVE: Patterning techniques of 

collection, transportation, characterization, isolation, expansion and 

cryopreservation of stem cells in menstrual fluid. METHODS: From August 

2011 to March 2012 twenty volunteers were selected with regular menstrual 

cycle without gynecological diseases. They collected menstrual fluid on the 

most intense flux day to analysis by immunophenotyping and cellular culture. 

Culture was made in 2 stages until reached semi-confluence of stem cells 

and these cells were cryopreserved. RESULTS: Average of menstrual fluid 

volume was 6,90±5,60mL, transportation time was 17,20±5,50h, and total 

number of cells was 3,95 x106±3,88 x106 witch 76,05%±24,57 were viables. 

After culture, mesenchymal stem cells increased from 0,14%±0,26 to 

96,19%±2,14. After 15 to 21 days of culture in first passage, colonies formed 

clusters that reached confluence. In second passage, it happens after 3 days 

of culture and stem cells were cryopreserved. CONCLUSION: Stem cells of 

menstrual fluid may be easily obtained without invasive methods. Menstrual 



 

fluid can be transported in good conditions of temperature up to 24 hours of 

collection. Mesenchymal stem cells of menstrual fluid may be characterized 

by immunophenotyping, as well as it is possible to isolated, cultivate and 

cryopreserved them. Menstrual fluid has viable and proper for culture 

mesenchymal stem cells. 

 

Keywords: Stem cell; mesenchymal stromal cells; menstruation; menstrual 

cycle; immunophenotyping; cryopreservation. 
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1 Introdução 

 

 

 Existe grande diversidade de células nos tecidos adultos, sendo que 

todas são originadas a partir de uma única célula indiferenciada após a 

fecundação do oócito com o espermatozóide. Esta célula se divide 

primeiramente formando células idênticas, e posteriormente se diferencia 

em diferentes grupos celulares que ao longo do desenvolvimento 

embrionário origina todos os tecidos.  

 No entanto, nos tecidos adultos ainda persistem células 

indiferenciadas com capacidade de se multiplicar e se diferenciar, 

participando do processo de regeneração e integridade dos tecidos. Estas 

são conhecidas como células-tronco adultas. 

 As células-tronco apresentam capacidade de formar qualquer tecido 

e, por este motivo, têm sido estudadas pelo eventual potencial terapêutico 

para diversas doenças. As iniciativas datam da década de 1960, quando 

foi anunciado o primeiro transplante de medula óssea bem sucedido, 

utilizando-se células-tronco originárias desta região1,2. Atualmente sabe-

se que as células-tronco podem ser procedentes de diferentes tecidos, 

com destaque para músculo estriado, tecido adiposo, cordão umbilical ou 

até de embriões. 

 Há ainda muitos desafios na obtenção, cultivo e propostas de novas 

terapias com o uso de células-tronco. Contudo, antes é importante 

compreender melhor a complexidade do estudo destas células ao longo 

dos anos. 
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1.1 História do estudo da célula 

 Com a invenção do microscópio em 1665 por Robert Hooke3, iniciou-

se o desenvolvimento da Teoria Celular, quando a célula passou a ser 

entendida como unidade da vida. Em 1839, Theodor Schwann e 

Mathias Schleiden4 adicionaram à Teoria Celular o conceito Neonuclear; 

na qual cada célula tem todas as características essenciais à vida em seu 

núcleo. Mais do que isso, em 1855, o alemão Rudolph Virchow5 afirmou 

que todas as células são originárias de células (omnis cellula e cellula). 

Contudo, apenas em 1953, James Watson e Francis Crick6, conseguiram 

provar qual a real estrutura que carregava todas as informações genéticas 

de uma célula: o ácido desoxirribonucleico (DNA), que reside no núcleo 

da célula. 

 A maioria das células do ser humano adulto tem a capacidade de se 

multiplicar e formar novas células idênticas à original, esta capacidade 

reside no próprio DNA. Contudo, antes disso, estas células foram 

originárias de uma célula primordial, as chamadas células-tronco.  

 Em 1963, Becker, McCulloch e Till7 demonstraram a existência de 

células-tronco em tecido adulto, mais especificamente na medula óssea. 

Em seguida, em 1967, Cole e Edwards8 provaram pioneiramente a 

existência de células-tronco em estágio embrionário (células-tronco 

embrionárias). Em 1996, Campbel et al.9 demonstraram ser possível 

desenvolver indivíduos inteiros a partir de células-tronco: desenvolveram 

o primeiro clone de ovelha a partir de célula-tronco mamária. 

 Novas fontes de células-tronco foram descobertas. Caroline Gargett, 
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em 2006, identificou células-tronco no endométrio de ratas10, e logo após 

em endométrio humano11, justificando a contínua renovação do 

endométrio mesmo após a menstruação, gestação ou trauma local. 

Apesar de se acreditar que estas células permaneciam apenas na 

camada basal do endométrio, que não é eliminada na menstruação, em 

2008, Amit Patel12 mostrou que existiam células-tronco também no 

sangue menstrual.  

 Como se pode observar, o estudo da célula-tronco não é recente, 

contudo ainda existem muitos mistérios. Apesar do anseio dos 

pesquisadores é preciso ter muita cautela e seguir sempre os princípios 

éticos em pesquisa.  

 

1.2 Células-tronco 

 Por definição, as células-tronco são aquelas com capacidade de 

autorrenovação por divisão assimétrica, ou seja, capacidade de originar 

células diferentes da original. Além disso, pode se diferenciar em 

múltiplas linhagens celulares e capacidade de regeneração de tecidos13.  

 O aprimoramento no conhecimento dos métodos para o crescimento 

e diferenciação dessas células em cultura, possibilitou o desenvolvimento 

de pesquisas nessa área. Atualmente, podem-se dividir as células-tronco 

em dois grupos: as embrionárias e as derivadas de tecidos de adultos, 

como as isoladas de tecido adiposo, de músculo estriado, além do 

estroma da medula óssea e do sangue de cordão umbilical13. 

 Células-tronco embrionárias podem ser adquiridas preferencialmente 
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de células na fase de mórula ou da massa celular interna presente na 

fase de blastocisto14 (Figura 1). 

 

 

Figura 1 - Células-tronco no desenvolvimento embrionário. 

 

 Na fase de gástrula ocorre a diferenciação em endoderme, 

mesoderme e ectoderme e, a partir de então, a diferenciação nos 

tecidos14.  

 As células-tronco embrionárias dividem-se indefinidamente e são 

capazes de permanecer em cultura na sua forma indiferenciada por 

longos períodos até que sejam fornecidos os estímulos para a 

diferenciação. Contudo, sua utilização terapêutica é limitada por questões 



5 
 

técnicas e éticas14. 

 Assim, as células-tronco derivadas de tecidos adultos são as mais 

pesquisadas e empregadas com a finalidade de substituição, reparo, ou 

incremento da função biológica de tecidos ou órgãos lesados15.  

 As células-tronco adultas podem ser divididas de acordo com a sua 

origem embrionária. Dos tecidos originários da ectoderme observam-se 

células-tronco nos dentes, epitélio mamário16, epiderme17, epitélio 

olfatório18, sistema nervoso periférico19 (células crest ou células-tronco 

neuronais) e até no cérebro adulto20. O uso de células-tronco da epiderme 

na reconstituição de pele em queimados é promissor, apesar de não ter 

bom efeito funcional e cosmético por não reconstituir folículo piloso, 

glândulas sebáceas e sudoríparas17. Já se verificou também que o uso de 

células-tronco olfatórias pode restaurar algumas lesões da medula espinal 

permitindo a reabilitação da respiração e movimentação18. 

 Quanto aos tecidos originários da endoderme, pode-se encontrar 

células-tronco no fígado21, pâncreas22, trato gastrointestinal23, pulmão24, 

timo25 e bexiga26. Todas estas células ainda estão em estudo para 

possíveis usos terapêuticos. 

 Os tecidos derivados da mesoderme contêm células-tronco 

mesenquimais e hematopoiéticas27. Podem ser encontradas na medula 

óssea28, músculo esquelético29, ligamento cruzado30, tecido adiposo31, 

rim32, sangue periférico33, sangue do cordão umbilical34, tubas uterinas35 e 

mais recentemente no sangue menstrual12.  
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1.3 Células-tronco mesenquimais 

 Dentre as células-tronco mesenquimais, as da medula óssea e do 

sangue de cordão umbilical são as mais estudadas e usadas em 

transplantes autólogos e alógenos13,15,36. Nestes transplantes, é possível 

gerar os tecidos ósseo, cartilaginoso, neural e muscular a partir das 

células mesenquimais. Em menor quantidade, é possível produzir células 

do sangue a partir das células hematopoéticas37. A biodisponibilidade de 

células-tronco mesenquimais diminui com o aumento da idade. A Figura 2 

mostra os tipos de tecidos que podem ser originados das células-tronco 

mesenquimais. 

 

 

Figura 2 - Tipos de linhagens celulares originárias das células-tronco  

mesenquimais. (Adaptado de Caplan AI.38) 

 

 As células-tronco mesenquimais têm alta plasticidade, ou seja, 
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capacidade de formar células e tecidos de linhagens diferentes do tecido 

onde foram originadas39,40. Podem ser utilizadas na engenharia de 

regeneração de tecidos como osso, cartilagem, medula, músculo, 

gordura, tendão, vascular, neuronal; terapia gênica e serem usadas com 

materiais sintéticos para próteses41. 

 A vantagem das células-tronco do fluido menstrual é a possibilidade 

de aquisição por métodos menos invasivos à paciente. Têm a capacidade 

de se diferenciar em linhagens dos tecidos condrogênico, adipogênico, 

osteogênico, neurogênico, endotelial, epitelial, hepático, pancreático e 

cardiomiócitos11,12, 42-47.  

   

1.4 Fluido menstrual e as células-tronco 

 Ao longo do ciclo menstrual ocorrem modificações no endométrio 

devido à ação hormonal. Logo após a menstruação, inicia-se a fase 

proliferativa, quando o estrogênio produzido pelos ovários se liga aos 

receptores de estrogênio do endométrio (REalfa), que ativam células-

tronco endometriais estimulando a proliferação da camada funcional. 

Além disso, o estrogênio desenvolve as artérias espiraladas e aumenta os 

receptores para progesterona no endométrio. Na fase secretora, a 

progesterona produzida pelo corpo lúteo estimula a formação de 

glândulas no endométrio e acúmulo de glicogênio. 

 Quando não ocorre a fertilização, a queda hormonal aumenta a 

produção de prostaglandinas locais (PGF2alfa) que ocasiona constrição 

das artérias espiraladas, necrose e degradação da camada funcional do 
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endométrio e, então, a menstruação. A menstruação é composta de 

células sanguíneas predominantemente de origem arterial (apenas 25% é 

venosa), prostaglandinas, fibrinolisina e células endometriais, dentre elas, 

as células-tronco em menor quantidade. Mesmo nas pacientes com 

endométrio inativo, seja na pós-menopausa ou em uso de contraceptivos 

hormonais é possível observar a mesma constituição celular da camada 

funcional do endométrio, sem perda de clogenicidade das células-

tronco48,49. 

 Até os dias atuais os estudos com células-tronco do sangue 

menstrual utilizaram no máximo três doadoras e o número de células 

isoladas por amostra foi variável, mesmo com a coleta realizada no dia de 

maior fluxo menstrual. Contudo, estudos preliminares mostraram que, em 

relação às outras fontes de células-tronco mesenquimais, possui média 

menor de tempo de duplicação, maior potencial clonogênico em cultura e 

pode ser submetida a número maior de passagens de cultura sem entrar 

em senescência (Tabela 1)50.  

 A senescência é definida pelo aumento da atividade da enzima beta-

galactosidase, quando a célula diminui sua capacidade de diferenciação 

celular. Enquanto as células-tronco derivadas da medula óssea começam 

a entrar em senescência a partir da 7a passagem em cultura, isto ocorre 

somente após a 26a passagem nas derivadas do sangue menstrual. Estas 

características conferem alta biodisponibilidade destas células-tronco 

mesenquimais. 
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Tabela 1 - Comparação das características das células-tronco 

mesenquimais de diferentes fontes. (Adaptado de Rossignoli et al. 201350) 

Tipo de 

célula 

Fonte N
o
 de células por 

amostra  

Tempo de 

duplicação 

Potencial 

clonogênico 

N
o
 de passagens 

até senescência 

CTM-MO Aspirado de 

medula 

óssea 

 

60-600 CTM em 1 

mL de sangue
15 

 

61,2h
51 

3,9% 7
52 

CTM-SP Sangue 

periférico 

1-13 CTM em 1 

milhão de células 

mononucleares
53 

 

NA NA NA 

CTM-D Dente adulto 

 

NA 30h
54 

NA NA 

CTM-CU Cordão 

umbilical ao 

nascimento 

5x10
4
-5x10

5
 CTM 

em 1cm
3
 de tecido 

de cordão 

umbilical
55 

 

24h
56 

NA 16
56 

CTM-TA Lipossucção, 

lipectomia, 

lipoplastia 

 

5x10
3
 CTM em 1g 

de tecido
53 

45,2h
51 

10%
57 

8
52 

CTM-

SM
50 

 

Sangue 

menstrual de 

3 pacientes 

Variável 27,6h 14,4% 26 

CTM = células-tronco mesenquimais; MO = medula óssea; SP = sangue periférico; D = dente; CU = 

cordão umbilical; TA = tecido adiposo; SM = sangue menstrual; NA = não avaliado. 

 

 As células obtidas de fluido menstrual foram testadas com sucesso 

em animais na regeneração de membros inferiores43 e em acidente 

vascular cerebral44. Hida et al.47 demonstraram que transplante de 

células-tronco do sangue menstrual em miocárdio de ratos pós-infarto 

possibilitou a regeneração do miocárdio com restauro da função cardíaca. 

Em humanos, essas células provaram ser seguras quando transplantadas 

por via intravenosa e intratecal em quatro pacientes com esclerose 

múltipla sem que tenham sido relatados efeitos adversos58. 
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1.5 Métodos de identificação das células-tronco 

 Um dos principais marcadores das células-tronco embrionárias é o 

Oct4 (Octamer-binding transcription factor 4), uma proteína envolvida na 

autorrenovação das células-tronco embrionárias. Verificou-se que a 

ausência de expressão desta proteína implica na perda desta função e 

consequentemente na diferenciação da célula59. Esta proteína também 

está relacionada à proliferação tumoral17. Outros marcadores foram 

identificados, como SSEA-4 (stage-specific mouse embryonic antigen-4), 

TRA 1-60 (podocalixina), GCTM-2, TRA1-81, SSEA-3, CD90, CD133 e 

CD11725, 60-62.  

 As células-tronco mesenquimais adultas possuem os mesmos 

marcadores celulares mesmo em diferentes fontes (Tabela 2).  
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Tabela 2 - Marcadores de células-tronco mesenquimais de diferentes 

fontes. (Adaptado de Rossignoli et al. 201350) 

Marcadores CD14 CD45 CD73 CD90 CD105 CD146 CD31 HLA-DR 

CTM-MO
63,64 

- - +++ +++ +++ ++ - - 

CTM-SP
65 

- - NA +++ ++ NA - - 

CTM-D
54 

- - +++ +++ +++ NA - - 

CTM-CU
63,66 

- - +++ +++ +++ NA - - 

CTM-TA
63,66 

- - +++ +++ ++ NA - - 

CTM-SM
50 

- - +++ +++ ++ +++ - - 

CTM = células-tronco mesenquimais; MO = medula óssea; SP = sangue periférico; D = dente; CU 

= cordão umbilical; TA = tecido adiposo; SM = sangue menstrual; NA = não avaliado. 

 

 É de extrema importância conhecer os marcadores das diversas 

células-tronco, para diferenciar, por exemplo, as células-tronco 

hematopoiéticas das mesenquimais. A Tabela 3 resume os principais 

marcadores avaliados para identificar cada tipo de célula; em negrito os 

principais marcadores que diferenciam as células-tronco do sangue 

menstrual com os outros tipos celulares. 
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Tabela 3 - Comparação entre os diferentes marcadores de células-tronco. 

(Adaptado de Patel et al. 200812, Dominici et al. 200667 e Al-Nbaheen et 

al. 201368) 

Células-tronco Marcadores celulares 

Embrionárias Oct 4, SSEA-4, TRA 1-60. GCTM-2, TRA1-81, 

SSEA-3, CD90, CD133, CD117 

Adultas Mesenquimais SH2, SH3, SH4, CD73*, CD90, CD105 

 - Similar embrionárias Oct 4, SSEA-4, CD133 

 - Sangue Menstrual15 CD9, CD29, CD38, CD44, CD49f, CD90*, 

CD105*, CD117, CD146, CD166, LIN, MHC I, 

MHC II 

 - Marcador negativo CD14*, CD19*, CD34*, CD45*, HLA-DR* 

Adultas Hematopoiéticas CD1, CD14, CD31, CD45* 

Adultas endoteliais CD45- *, CD34+ * , CD31+ * , CD133+ * 

Fibroblastos CD45- *, CD34- *, CD14- *, HLA-DR- *, 

CD105- *, CD73- *, CD90- * 

*Principais marcadores para diferenciar as células mesenquimais, 

hematopoiéticas, endoteliais e fibroblastos. 

 

 As células-tronco do sangue menstrual mantêm o potencial de 

diferenciação e apresentam alta capacidade proliferativa, a qual pode 

estar ligada aos marcadores de superfície das células embrionárias 

retidos nessas células, como por exemplo, CD133, SSEA-4 e Oct-412, 43, 

44. 
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 Com base nas descrições acima, torna-se imperiosa a padronização 

de métodos, testes, processos e sistemas que tornem o uso das células-

tronco derivadas do fluido menstrual uma realidade na medicina, 

sobretudo como uma opção de tratamento minimamente invasivo, 

associada a menores riscos à paciente e de ampla possibilidade 

terapêutica.  

 Considerando que a célula-tronco do sangue menstrual tem as 

mesmas propriedades de qualquer outra célula-tronco, supõe-se que 

tenham propriedades semelhantes de transporte, isolamento, 

caracterização, expansão e criopreservação. As células-tronco advindas 

do sangue menstrual apresentam algumas vantagens em relação às 

obtidas de outra forma, a saber: são adquiridas com facilidade sem 

necessidade de métodos invasivos, sem problemas éticos ou morais 

adicionais e têm a possibilidade da utilização autóloga.  

 Com base nas controvérsias acima relatadas, a presente 

investigação tem por objetivo analisar o processo de obtenção de células-

tronco provenientes do fluido menstrual: transporte, isolamento, 

caracterização, expansão e criopreservação; adaptado para as condições 

climáticas e para a mulher brasileira. 
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2 Objetivos 

 

 

2.1 Geral 

  Obtenção de células-tronco mesenquimais do fluido menstrual. 

 

2.2 Específicos 

1) Padronizar as técnicas de coleta e transporte do fluido menstrual; 

2) Caracterizar as células-tronco mesenquimais; 

3) Isolar, cultivar, expandir e criopreservar as células-tronco 

mesenquimais; 

4) Avaliar a disponibilidade das células-tronco mesenquimais no fluido 

menstrual antes e após o cultivo. 
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3 Casuística e métodos 

 
 
3.1 Tipo de Estudo  

 O modelo de estudo empregado na presente investigação trata-se 

de uma pesquisa laboratorial do tipo corte transversal, sendo 

desenvolvido na Disciplina de Ginecologia do Departamento de 

Obstetrícia e Ginecologia da Faculdade de Medicina da Universidade de 

São Paulo (FMUSP).  

 

3.2 Casuística 

 O período de seleção e de coleta dos materiais foi de agosto de 

2011 a março de 2012. Inicialmente foram selecionadas, segundo os 

critérios de inclusão, 22 mulheres para a obtenção de fluido menstrual. 

Destas, 2 (9%) delas foram excluídas devido à: uma por solicitação de 

sair do estudo e outra foi afastada pelo pesquisador principal, por falta de 

seguimento. Assim, 20 voluntárias fizeram parte desta investigação 

(Figura 3) com idade compreendida entre 20 e 44 anos com média de 

31,0±6,2 anos. 

 As mulheres participantes do estudo foram selecionadas no 

Ambulatório Geral da Divisão de Clínica Ginecológica do Hospital das 

Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo 

(HCFMUSP). A seleção das participantes foi realizada conforme os 

critérios de inclusão e não inclusão. Após a inclusão no estudo foram 

designadas como voluntárias. 
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Critérios de inclusão 

- Idade 18 e 45 anos no período reprodutivo com vida sexual; 

- Possuir ciclo menstrual regular; 

- Entendimento das diferentes etapas no método de coleta após a 

instrução pelo pesquisador; tendo em vista o desenho do trabalho e para 

que não houvesse viés de coleta; 

 - Concordar e assinar o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

(TCLE) (Anexo1). 

 

Critérios de Não inclusão 

- Infecção ativa nas sorologias testadas: Citomegalovírus (CMV), Vírus da 

Imunodeficiência Humana (HIV), Vírus Linfotrópico da Célula Humana 

(HTLV) 1 e 2, Doença de Chagas, Sífilis, Hepatite B (dosagem dos 

anticorpos anti-Hbc, anti-Hbs e anti-Hbe) e Hepatite C; 

- Colpocitologia oncológica com alterações típicas do Papilomavírus 

Humano (HPV) ou alterações celulares atípicas; 

- Alterações uterinas que interfiram no ciclo menstrual; 

- Histerectomia prévia. 

 Em relação à etnia, 18 (90%) eram brancas; 1 (5%) parda e 1 (5%) 

amarela. Nesta série, 14 (70%) eram nuligestas; 3 (15%) primíparas e 3 

(15%) multíparas. Das voluntárias com filhos todas tiveram o parto 

cesáreo; três (15%) voluntárias abortaram, sendo que uma delas (5%) 
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necessitou de curetagem uterina. O índice de massa corpórea variou 

entre 18,4 e 27,2 Kg/m2 (22,9±3,2 Kg/m2); 6 (30%) voluntárias tinham 

sobrepeso na ocasião da coleta. Nenhuma voluntária apresentava 

doenças metabólicas de relevância para o estudo, tais como diabete 

melito ou disfunções tireoidianas. 

 Nenhuma voluntária fazia uso de terapia de reposição hormonal, 

anabolizantes ou moduladores seletivos de receptor de estrogênio. 

Quanto aos métodos contraceptivos, 7 (35%) utilizavam contraceptivo 

hormonal oral; 5 (25%) apenas métodos de barreira; 2 (10%) dispositivo 

intrauterino de cobre; 2 (10%) dispositivo intrauterino medicado com 

progestagênio; 1 (5%) fez laqueadura tubária bilateral e 3 (15%) não 

utilizavam métodos contraceptivos (Tabela 4). 

 A Tabela 4 apresenta as principais características do perfil das 

voluntárias. 
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Tabela 4 - Principais características do perfil das voluntárias 

Voluntárias Idade 

(anos) 

Cor IMC 

(Kg/m
2
) 

Contracepção Curetagem 

Uterina  

Dia do ciclo de coleta 

do Fluido Menstrual 

1 24 branca 20,2 ACHO Não Terceiro 

2 30 amarela 26,8 DIU cobre Sim Segundo 

3 28 branca 20,1 DIU cobre Não Segundo 

4 42 parda 26 LTB Sim Segundo 

5 25 branca 22 ACHO Não Segundo 

6 30 branca 18,9 ACHO Não Segundo 

7 39 branca 21 Condom Não Segundo 

8 30 branca 27 ACHO Não Segundo 

9 40 branca 26 Condom Não Segundo 

10 27 branca 25 ACHO Não Terceiro 

11 28 branca 25 ACHO Não Segundo 

12 29 branca 27,2 ACHO Não Segundo 

13 44 parda 25 DIU medicado Não Segundo 

14 29 branca 22,5 Não usa Não Segundo 

15 30 branca 27,1 Não usa Não Segundo 

16 20 branca 18,4 Condom Não Segundo 

17 39 branca 20 Não usa Não Segundo 

18 30 branca 20,3 DIU medicado Não Segundo 

19 29 branca 20,2 Condom Não Segundo 

20 27 branca 19,4 Diafragma Não Segundo 

ACHO- Anticoncepcional Hormonal Oral, DIU - Dispositivo intrauterino, LTB - Laqueadura Tubária 

Bilateral 
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 Nenhuma voluntária apresentava doença uterina diagnosticada. Foi 

realizada ultrassonografia transvaginal previamente à coleta, entre o 12o e 

o 28o dia do ciclo, ou seja, na segunda fase do ciclo menstrual, onde foi 

constatado volume uterino médio de 86±11mL e espessura endometrial 

média de 6±2,8mm. A colpocitologia oncológica foi normal em todos os 

casos. Foi realizada a análise das seguintes sorologias: CMV, HIV, HTLV 

1 e 2, Doença de Chagas, Sífilis, Hepatite B (dosagem dos anticorpos 

anti-Hbc, anti-Hbs e anti-Hbc) e Hepatite C (Tabela 5). Nenhuma 

voluntária estava com infecção ativa durante a coleta do fluido menstrual.  

 

Tabela 5 - Análise dos resultados sorológicos das 20 voluntárias incluídas 

no estudo. 

Sorologias Porcentagem 

Citomegalovírius IgG positivo e IgM negativo 10 (50%) 

Toxoplasmose IgG positivo e IgM negativo 1 (5%) 

Citomegalovírus e Toxoplasmose IgG positivo e IgM 

negativo 

4 (20%) 

Todas sorologias negativas 5 (25%) 

 

3.3 Local do estudo 

 A seleção das voluntárias, orientações gerais sobre as diferentes 

fases do estudo, incluindo a coleta de fluido menstrual e exames 

subsidiários foram executados por profissionais da saúde da Divisão de 
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Clínica Ginecológica do HCFMUSP. 

 

3.4 Coleta de fluido menstrual 

 A voluntária recebeu o dispositivo para coleta do fluido menstrual, 

sendo que o procedimento foi realizado pela própria voluntária no dia de 

maior fluxo menstrual. O material ficou acondicionado sob condições 

adequadas conforme orientações prévias até sua retirada pelo 

profissional contratado pelo Laboratório Cryopraxis; respeitando o tempo 

hábil para chegar ao laboratório em até 48 horas da coleta. 

 O processamento das células obtidas a partir das amostras de fluido 

menstrual foi realizado no Laboratório de Pesquisa e Desenvolvimento da 

empresa Cryopraxis Criobiologia Ltda., Banco de Sangue de Cordão 

Umbilical e Placentário Autólogo localizado à Av. Carlos Chagas Filho, 

791 - Pólo de Biotecnologia do Rio de Janeiro, RJ, CEP: 21941-904. 
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Figura 3 - Algoritmo do estudo 
 

3.5 Descrição dos Procedimentos 

3.5.1 Procedimento de Coleta e Acondicionamento 

  A voluntária coletou o fluido menstrual no dia de maior fluxo, como 

preconizado por Patel et al.15. Todos os espécimes biológicos foram 

transportados em embalagens compatíveis com a legislação vigente. O 

acondicionamento consistiu de um recipiente primário e uma embalagem 

secundária, ambos resistentes a vazamentos. A embalagem externa 

apresentava resistência e força adequadas ao uso pretendido. O 

acondicionamento também incluiu material absorvente em quantidade 

suficiente para coletar todo o conteúdo.  

 Para a obtenção do fluido menstrual foi fornecido, às voluntárias, um 
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conjunto completo para coleta, acondicionamento e transporte do fluido 

menstrual. 

  O referido conjunto era composto por: 

1. Embalagem externa para transporte;  

2. Frasqueira térmica de isopor contendo: 

a) Um coletor específico de fluido menstrual (Figura 4); 

b) Dispositivo reciclável para refrigeração (Gelox®), o qual deveria 

ser mantido no congelador até o momento de uso;  

c) Frasco estéril contendo solução conservante antibacteriana; 

d) Quatro lenços umedecidos para assepsia;  

e) Duas pipetas Pasteur estéreis;  

f) Duas embalagens plásticas com toalhas absorventes para 

acondicionamento; 

g) Gaze estéril;  

h) Manual de instrução de coleta e acondicionamento (Anexo 2); 

i) Formulário de avaliação de coleta (Anexo 3).  

 

Figura 4 – Dispositivo utilizado para coleta do fluido 
menstrual 

 

  A introdução do dispositivo é semelhante à do diafragma vaginal.  
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A coleta foi realizada a fresco para não afetar a obtenção de células-

tronco com o dispositivo.  

 A coleta deveria ser feita no dia de maior fluxo menstrual da seguinte forma: 

1. Remover o coletor de fluido menstrual da embalagem e lavar em 

água corrente com sabão neutro. Em seguida, secar com auxílio de 

toalha de papel; 

2. Esvaziar a bexiga antes da coleta; 

3. Promover a antissepsia da região vulvar com auxílio de sabão 

neutro; 

4. Promover a limpeza dessa área com auxílio de lenços umedecidos 

em solução antisséptica, fazendo movimentos a partir da parte 

frontal até a região do reto, descartando em seguida o lenço 

umedecido;   

5. Inserir o coletor de fluido menstrual, conforme apresentado na Figura 

5:  

 

Pressionar o coletor conforme a figura ao lado, 
dobrando-o ao meio. 

 

Segurar firmemente o coletor entre os dedos 
polegar e indicador, conforme a figura ao lado. 

 

Relaxar os músculos vaginais, separar os grandes 
lábios com a mão livre e, em seguida, inserir o 
coletor no canal vaginal. 

Figura 5 – Instrução do uso do coletor de fluido menstrual 
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6. Manter o coletor de fluido menstrual no interior do canal vaginal 

durante três horas. Não foi recomendado que o mesmo 

permanecesse na vagina por mais de 3 horas; 

7. Minutos antes da retirada do coletor, colocar sobre uma bancada 

limpa e seca o frasco estéril contendo solução conservante com 

antibióticos.  

8. Preencher a etiqueta colada no frasco com nome, data e hora da 

coleta; 

9. Promover a abertura da gaze estéril colocando-a sobre a bancada e 

abrir o frasco estéril, colocando a tampa voltada para cima sobre a 

gaze; 

10. Decorridas as três horas da inserção do coletor, retirá-lo da vagina; 

11. Sentar no vaso sanitário e, com auxílio dos dedos polegar e 

indicador, pinçar a base do coletor de fluido menstrual, permitindo a 

entrada de ar, facilitando a retirada; 

12. Transferir cuidadosamente o conteúdo do coletor para o interior do 

frasco estéril;  

13. Tampar o frasco e promover uma leve inversão do mesmo 

permitindo que o material coletado entrasse em contato com a 

solução conservante; 

14. Envolver o frasco estéril no papel absorvente e o acondicionar na 

embalagem plástica contendo a inscrição de material biológico; 

15. Transferir o material coletado para a frasqueira térmica contendo o 

gelo reciclado. Acondicionar o material até a entrega no laboratório 
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numa temperatura entre 1 e 24ºC (idealmente entre 1 e 10ºC). O 

frasco estéril contendo a amostra, uma vez acondicionado na 

frasqueira, não foi retirado da mesma.  

16.  Preencher o formulário de coleta e depositá-lo junto à frasqueira 

térmica na embalagem externa para transporte; 

17. Entregar o material ao seu médico. 

18. O material deve chegar ao laboratório em até 48 horas após a 

realização da coleta das amostras. 

 

3.5.2 Procedimento de Transporte 

 O material foi transportado por colaborador do setor de transporte da 

Cryopraxis, devidamente treinado para esta atividade. Foi transportado 

por transporte terrestre (carro ou moto) até o Aeroporto; transporte aéreo 

da cidade de São Paulo (Brasil) até a cidade do Rio de Janeiro (Brasil) e 

então, por transporte terrestre, até o Centro de Processamento da 

Cryopraxis Criobiologia Ltda., em frasqueira térmica com registrador de 

temperatura e gelo reciclável, mantendo a temperatura entre 4ºC e 24ºC. 

O material foi processado em até quarenta e oito horas. 

 

3.5.3 Procedimento de Recebimento do fluido menstrual coletado 

 O fluido menstrual foi considerado viável quando apresentava 

ausência ou pequena proliferação bacteriana em meio de cultivo celular 

com antibiótico; presença de células vivas e ausência de hemólise, 

coágulos ou muco que impedisse a análise. 
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1. A utilização de barreiras apropriadas e medidas de proteção 

individual foram importantes durante a manipulação das células 

menstruais na unidade de processamento. Todo o sangue e seus 

derivados foram manipulados cuidadosamente pois, são capazes de 

transmitir doenças infecciosas; 

2. Ao ser recebido no laboratório de processamento, os frascos 

contendo o fluido menstrual foram retirados da embalagem de 

transporte, sendo registrados em formulário específico de 

identificação e recebimento de amostra; 

3. Os técnicos conferiam o envio da documentação (ficha de coleta e 

TCLE), que foram enviados preenchidos pela voluntária. Em 

seguida, confrontaram este material com a identificação presente 

nos frascos contendo as amostras; 

4. As amostras foram, então, destinadas aos procedimentos de 

separação, quantificação, caracterização, congelamento e 

criopreservação. 

 

3.5.4 Processamento 

 Duas amostras de cada voluntária foram coletadas em ciclos 

menstruais diferentes: uma para análise por imunofenotipagem e outra 

para cultivo celular. 

 O processamento foi feito conforme a Figura 6.  
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Capela de fluxo laminar                          Centrífuga Clínica 
     (1200RPM por 10 minutos) 
 
 
Figura 6 -Etapas iniciais do processamento do fluido menstrual. 

 

 Primeiramente, o material foi processado em capela de fluxo laminar 

(Trox, Brasil) com solução de Ficoll-hypaque, que consiste de uma 

mistura de polissacarídeos neutros hidrofílicos de alta  densidade que se 

dissolve prontamente em solução aquosa. O frasco contendo a amostra 

foi centrifugado em centrífuga clínica (Cientec, Brasil) a 1200 RPM por 10 

minutos. Após a centrifugação, na camada superior do tubo fica o plasma 

e seus constituintes solúveis; na interface as células mononucleares; em 

seguida o Ficoll e, após, os eritrócitos e granulócitos que ficam sob a 

forma de um sedimento celular no fundo do tubo. Do sobrenadante, foram 

retiradas alíquotas de 3 a 5 mL para inoculação de frascos de 

hemoculturas aeróbia e anaeróbia BacT/Alert®SA (bioMérieux, França) 

para análise de possíveis contaminações. O material mais denso que 

ficou no frasco foi chamado de pellet, que foi então acrescido soro 

fisiológico (Baxter, IL-USA). A amostra foi centrifugada novamente nos 

Sangue 

Eritrocitos e Granulócitos 

Ficoll-hypaque Ficoll-hypaque 
Células Mononucleares 

Plasma 
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mesmos parâmetros anteriores e o sobrenadante descartado. As 

amostras terminaram o processamento da seguinte forma: 

 - Amostra 1 (amostra da primeira coleta): Nas amostras cujo destino foi a 

análise imunofenotípica, o pellet foi ressuspenso em soro fisiológico 

(Baxter) com adição de 5% de soro fetal bovino (SFB) (Hyclone, MA-

USA), para um volume final de 5,0 mL; 

 - Amostra 2 (amostra da segunda coleta): Nas amostras que foram 

destinadas ao cultivo celular, o pellet foi ressuspenso em 5,0 mL de 

meio mínimo essencial (MEM) ALPHA (LGC Biotecnologia, Brasil). 

Retirou-se uma alíquota para quantificação em câmara de Neubauer 

(Optik Labor, Germany) e teste de viabilidade pelo método de 

exclusão por azul de tripan (LGC Biotecnologia, Brasil).  

   

3.5.5 Análise Imunofenotípica 

 As células foram analisadas por imunofenotipagem para a expressão 

dos seguintes marcadores conforme já padronizado pela literatura12,67,68. 

(Tabela 6) 
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Tabela 6 - Marcadores pesquisados por imunofenotipagem. 

População celular Fenótipo 

Células hematopoiéticas CD45+ 

Células mesenquimais* CD45- , CD34- , CD19- , CD14- , HLA- , DR- , 

CD105+ , CD73+ , CD90+ 

Células endoteliais CD45- , CD34+ , CD31+ , CD133+ 

Fibroblastos CD45-, CD34-, CD14-, HLA-DR-, CD105-, 

CD73-, CD90- 

Nomenclatura adotada por Patel et al. 2008
12

, Dominici et al. 2006
67

 e Al-Nbaheen et al. 

2013
68

 

 

 As amostras frescas foram processadas fazendo a quantificação em 

hemocitômetro, separando 5,0 x 105 células por tubo a ser marcado. Os 

anticorpos foram colocados em cada tubo (diluídos conforme instruções 

do fabricante) e incubados por 20 minutos a 4ºC ao abrigo da luz. As 

amostras foram lisadas com solução BDLyse 1X (BD, USA) e incubadas 

por 15 minutos a 4ºC ao abrigo da luz. O material foi, então, lavado em 

solução salina tamponada (DPBS)(LGC Biotecnologia, Brasil) e 

centrifugado a 400rpm por 5 minutos. O sobrenadante foi descartado e o 

pellet ressuspenso em 300 µL de DPBS. A aquisição das imagens foi feita 

em citômetro de fluxo FACSCanto (BD). 

 As amostras provenientes do cultivo foram quantificadas em 

hemocitômetro e centrifugadas a 400rpm por 5 minutos. O sobrenadante 

foi descartado e o pellet ressuspenso em solução de bloqueio (DPBS BSA 

0,5%) por 15 minutos. As amostras foram filtradas em malha de 100 µm, 
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separando de 5,0 x 105 células por tubo a ser marcado. Os anticorpos 

foram colocados em cada tubo (diluídos conforme instruções do 

fabricante) e em solução de bloqueio, incubados por 20 minutos a 4ºC ao 

abrigo da luz. As amostras foram lavadas em DPBS (LGC Biotecnologia, 

Brasil) e centrifugadas a 400rpm por 5 minutos. O sobrenadante foi 

descartado e o pellet ressuspenso em 300 µL de DPBS. 

  

3.5.6 Cultivo 

 As culturas de células foram mantidas em garrafas de 25cm² 

(Corning, USA) contendo meio mínimo essencial (MEM) ALPHA 

suplementado com L-Glutamina (LGC Biotecnologia, Brasil), soro fetal 

bovino (SFB) 20% (Hyclone), 100 U/mL penicilina/ 100 μg/mL 

estreptomicina (LGC Biotecnologia, Brasil) e 100U/mL Anfotericina B 

(Hyclone). As garrafas foram mantidas em estufa incubadora (Sanyo, 

Japão), sob atmosfera de 5% de CO2 e temperatura de 37ºC. Ao atingir 

semi-confluência, a cultura foi tripsinizada utilizando tripsina 0,25% (1X) 

(LGC Biotecnologia, Brasil) e feita passagem para uma nova garrafa (#1). 

No momento em que a cultura atingiu semi-confluência na passagem #1, 

as células foram novamente tripsinizadas e parte foi enviada para análise 

imunofenotípica nas mesmas condições citadas anteriormente e, a outra, 

foi colocada novamente em cultivo, para expansão e criopreservação. 
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3.5.7 Criopreservação 

 As células expandidas foram tripsinizadas e ressuspensas em 

solução de congelamento contendo 5% de dimetilsulfóxido (Origen 

Biomedical, TX-USA) e 95% de SFB. As amostras foram armazenadas 

em criotubos de 1,5 mL (Corning) em tanques de nitrogênio líquido 

(AirLiquide, França) a -196°C. 

 

3.6 Análise Estatística 

 Os resultados obtidos foram submetidos a análise estatística. 

Utilizaram-se os testes paramétricos Teste-t de Student e regressão linear 

global. Para comparar variáveis contínuas em dois grupos usou-se o 

índice de correlação de Pearson. 

 

3.7 Aspectos Éticos 

 O presente estudo foi aprovado pela Comissão de Ética do 

Departamento de Obstetrícia e Ginecologia e pela Comissão de Ética 

para Análise de Projetos de Pesquisa (CAPPesq) da Diretoria Clínica do 

Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São 

Paulo sob o número 0248/11 (Anexo 4). 

 O Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (Anexo 1) foi 

assinado por todas as mulheres incluídas no presente estudo.  

 Para minimizar possíveis riscos de confidencialidade, somente a 

equipe do estudo teve acesso às pastas que continham identificadores 
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das participantes, como nome e endereço. Cada participante recebeu um 

número de identificação para ser usado no banco de dados. 

 Os instrumentos de coleta de dados foram mantidos sob posse do 

autor principal e, o banco de dados, mantido em meio digital, foi protegido 

por senha. 

 

3.7.1 Riscos e Benefícios 

 Não se esperou que houvesse qualquer efeito adverso para a 

voluntária com a realização da coleta do fluido menstrual. 

 

3.8 Patrocinador 

 Cryopraxis Criobiologia Ltda. 

 Especificações da empresa: A Cryopraxis Criobiologia Ltda. foi 

inaugurada em 2001 com o objetivo de realizar a coleta, o 

processamento, as análises, o cultivo, a criopreservação e o 

armazenamento de células e tecidos humanos, na prestação de serviço e 

na pesquisa. Possui Certificação ISO 9001:2000 e da Associação 

Americana de Bancos de Sangue (AABB) na área de prestação de 

serviços e pesquisa.  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 RESULTADOS 
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4 Resultados 

 

 

 Cada voluntária coletou duas amostras viáveis de fluido menstrual no 

dia de maior volume: uma foi enviada para imunofenotipagem e outra para 

cultivo das células. Duas (10%) voluntárias realizaram três coletas devido 

inviabilidade da amostra da primeira coleta. 

 Todo o procedimento de coleta do material transcorreu de forma 

adequada. Dezoito voluntárias (90%) coletaram o fluido menstrual no 

segundo dia de menstruação e 2 (10%) no terceiro dia (Tabela 2). Dezesseis 

voluntárias responderam o questionário de avaliação do método de coleta. 

Os Gráficos 1, 2 e 3 ilustram a avaliação das voluntárias quanto à 

exequibilidade do procedimento de colocação e retirada do dispositivo, bem 

como dor ou incômodo do dispositivo de coleta durante o procedimento. 

 

 
 
Gráfico 1 - Avaliação de aplicação do coletor 
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Gráfico 2 - Avaliação de retirada do coletor 

 

 
 
Gráfico 3 - Avaliação de incômodo ou dor com o coletor 

 

 A Tabela 7 mostra o perfil do material obtido do fluido menstrual em 

cada coleta. Não houve diferença significante entre a quantidade de células 

mesenquimais obtidas nas coletas 1 e 2 (r = -0,22). A Tabela 8 mostra o 

perfil microbiológico nas amostras.  
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Tabela 7 - Perfil do material obtido do fluido menstrual em cada coleta. 

 1ª coleta  

min-máx (med) 

2ª coleta 

min-máx (med) 

Volume (mL) 1 - 17,5 (6,7±5,1) 1 – 25 (7,1±6,0) 

Tempo até processamento (h) 10 – 24 (17,7±5,2) 10 – 24 (16,6±5,8) 

Número de células 

mononucleares (x 106)  
0,81 – 17,0 (5,5±4,3) 0,25 - 9,0 (2,3±2,6) 

Viabilidade das células (%) 27,9 - 94,1 (65,2±25,0) 24,0 – 100,0 (89,0±17,1) 

 

 

Tabela 8 - Análise dos resultados microbiológicos das 40 amostras obtidas 

no estudo 

Resultados microbiológicos das amostras 40 amostras 

Enterobacter sp + 5,0% 

Enterococcus sp + 17,5% 

Staphylococcus epidermidis + 2,5% 

Staphylococcus sp + 2,5% 

Streptococcus sp + 5,0% 

Negativo 67,5% 

 
 Em relação ao transporte das amostras, o tempo decorrido desde a 

coleta até o processamento variou de 10 a 24 horas, com mediana de 18 

(média de 17,20±5,50) horas. O volume coletado variou de 1,0 a 25,0mL, 

com mediana de 5 (média de 6,90±5,60) mL. O número de células totais das 

amostras variou de 0,25 a 17,0 x 106, com mediana de 2,9 x 106 (média de 



36 
 

3,95 x106 ±3,88 x106) células totais. O Anexo 5 mostra exemplo de análise 

imunofenotípica de amostra inicial. 

 Na análise somente das pacientes que não usavam métodos 

contraceptivos hormonais ou DIU, não houve diferença significativa dos 

parâmetros mencionados (Tabela 9). 
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Tabela 9 - Avaliação isolada das pacientes sem uso de hormônio. 

 1 2 3   

 Todas 

voluntárias 

Voluntárias 

sem uso de 

hormônio 

Voluntárias 

sem hormônio 

e sem DIU  

Comparação 

1 x 2 * 

Comparação 

1 x 3 * 

idade 31,0±6,2 32,0±6,8 32,7±7,4 P=0,586 P=0,499 

IMC 22,9±3,2 22,5±3,3 22,3±3,2 P=0,698 P=0,675 

Vol uterino 86±11 88,1±46,4 88,1±50,0 P=0,897 P=0,789 

Espessura 

endometrial 

6±2,8 7±5,0 6,7±4,5 P=0,178 P=0,632 

Vol 1
a
 coleta 6,7±5,1 8±5,7 7±5,3 P=0,393 P=0,902 

Tempo 1
a
 

coleta 

17,7±5,2 16,5±5,0 16,9±5,3 P=0,520 P=0,739 

Cels totais 1
a
 

coleta 

5,5±4,3 5,7±4,1 6,4±4,3 P=0,882 P=0,676 

Viabilidade 

1
a
 coleta 

65,2±25,0 65,6±32,4 68,8±34,7 P=0,965 P=0,779 

Cels tronco 

iniciais 

0,14±0,26 0,21±0,32 0,16±0,28 P=0,149 P=0,842 

Vol 2
a
 coleta 7,1±6,0 6,6±5,0 7,0±5,2 P=0,853 P=0,994 

Tempo 2
a
 

coleta 

16,6±5,8 16,5±5,7 16,4±5,2 P=0,978 P=0,957 

Cels totais 2
a
 

coleta 

2,3±2,6 1,8±2,4 1,5±2,5 P=0,650 P=0,525 

Viabilidade 

2
a
 coleta 

89,0±17,1 86,8±42,0 87,2±45,6 P=0,837 P=0,862 

Cels tronco 

finais 

96,19±2,14 96,34±39,01 96,25±32,15 P=0,869 P=0,952 

* teste t student, bicaudal e não pareado. Vol=volume, Cels=célula. 
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 As células com perfil imunofenotípico de células mesenquimais foram 

obtidas nas amostras de todas as voluntárias. O número de células-tronco 

mesenquimais isoladas variou de 0,002 a 0,83 x 106, com mediana de 0,024 

x 106 (média de 0,006 x106 ±0,010 x106), que corresponde a 0,14% (±0,26) 

do total de células. Em 2 (10%) amostras não foi possível avaliar a 

disponibilidade de células tronco mesenquimais na amostra inicial devido à 

turvação das mesmas, o que não impediu o cultivo celular bem sucedido.  

 Avaliou-se a existência de correlação linear entre o volume da amostra 

e o tempo até o processamento com número de células isoladas e 

viabilidade das células. Foi utilizado o coeficiente de correlação de Pearson 

(r) e consideradas relevantes correlações com |r| > 0,5. Os resultados 

referentes a cada coleta encontram-se na Tabela 10. A mesma análise foi 

realizada somente com as pacientes que não utilizavam métodos hormonais 

ou DIU e não evidenciou diferença significativa como se observa na Tabela 

11.  
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Tabela 10 - Análise de correlação de todas as pacientes 

 1ª coleta 2ª coleta 

Idade e volume de fluxo 

 

-0,062 -0,081 

Idade e número de células 

 

0,296 -0,049 

Idade e viabilidade de células 

 

0,067 0,229 

Volume e número de células  

 

-0,036 -0,075 

Volume e viabilidade das células -0,574 (r2=0,329) 0,32 (r2=0,102) 

Tempo e número de células 

 

-0,049 0,026 

Tempo e viabilidade de células 

 

-0,056 0,180 

Número de células e viabilidade 

das células 

-0,098 -0,161 

Número de células e células 

mesenquimais 

-0,367 (r2=0,134) 0,035 
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Tabela 11 - Análise de correlação das paciente sem hormônio ou DIU com 

diferentes parâmetros  

 1ª coleta * 2ª coleta * 

Idade e volume de fluxo 

 

0,074 0,301 

Idade e número de células 

 

0,567 (r2=0,285) 0,235 

Idade e viabilidade de células 

 

-0,157 0,226 

Volume e número de células  

 

0,060 0,568 (r2=0,571 

e p=0,110) 

Volume e viabilidade das células -0,708 (r2=0,015 

e p=0,033) 

0,382 

(r2=0,222) 

Tempo e número de células 

 

0,483 0,495 

Tempo e viabilidade de células 

 

0,115 0,325 

Número de células e viabilidade 

das células 

-0,105 -0,035 

Número de células e células 

mesenquimais 

-0,700 (r2=0,221 

e p=0,036) 

-0,272 

* teste de Pearson, com cálculo de r2 e p quando correlação > [0,5]. 

 

 Adicionalmente, também não foi encontrada correlação significativa 

entre:  

- a idade e o total de células colhidas - coleta 1 + coleta 2 - (r = -0,250);  

- a idade e a quantidade de células mesenquimais obtidas (r = -0,090); 

- o total de células colhidas - coleta 1 + coleta 2 - e a quantidade de células 

mesenquimais obtidas (r = -0,22). 

 Ainda, não houve relação significativa entre o uso de contraceptivo 

hormonal e número de células mesenquimais isoladas antes (p=0,148) e 

após o cultivo (p=0,757), como também entre a espessura endometrial 
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mensurada pela ultrassonografia transvaginal entre os dias 12 e 28 do ciclo 

menstrual e número de células mesenquimais isoladas antes (p=0,167) e 

após o cultivo (p=0,447). 

 Entretanto, em relação ao volume de fluido menstrual coletado ser alto 

(> 5mL) ou baixo (< 5mL), observamos tendência a maior viabilidade de 

células na primeira coleta (86,7%) no grupo com menor volume, em relação 

à segunda coleta (54,5%) (p = 0,069).  

 Em relação ao cultivo, as culturas notamos, na primeira quinzena de 

cultivo, pequenos clusters de células com morfologia fibroblastóide (Figura 

7A e 7B). Foi possível observar a presença de eritrócitos (seta branca) e 

células epiteliais (seta preta) remanescentes do processamento inicial do 

fluido menstrual (Figura 7A).  
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Figura 7A - Cinco dias de cultivo. Células fibroblastóides ao centro, 

hemácias (seta branca) e células epiteliais (seta preta).  

A 



43 
 

 

Figura 7B - Nove dias de cultivo evidenciando a formação de um cluster de 

células (10X). 

 

 Já entre 15 e 21 dias de cultivo, os clusters formaram colônias (Figura 

8A) que atingiram confluência na garrafa de cultivo (Figura 8B). É importante 

relatar a intensa acidificação do meio de cultivo. 

 

B 
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Figura 8A - Dezenove dias de cultivo apresentando colônia em semi-

confluência.   

 

A 
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Figura 8B – Cultivo com 23 dias em confluência (10X). 

 

 Após a primeira passagem, as células tenderam a proliferar de forma 

mais homogênea e atingir confluência em cerca de 3 dias (Figura 9). A 

homogeneidade foi confirmada pela análise imunofenotípica, onde 

observaram-se 96,19% (±2,14) de células com fenótipo mesenquimal. O 

Anexo 6 mostra um exemplo de análise imunofenotípica após a passagem 

de cultura 1 e, o Anexo 7, mostra um exemplo de análise imunofenotípica 

após passagem de cultura 2.  

 

B 
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Figura 9 - Cultura com 1 dia após a passagem #1 em semi-confluência 

(10X). 

 

 Após a passagem #2, as culturas atingiram confluência (Figura 10) em 

cerca de 3 dias  
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Figura 10 - Cultivo com 1 dia após passagem #2 apresentou confluência 

(10X) 

 

 Após a passagem #2 de cultura, constatou-se que 96,19% (±2,14) da 

alíquota analisada da amostra correspondiam a células-tronco 

mesenquimais. A Tabela 12 mostra a disponibilidade de células tronco nas 

amostras iniciais e após a cultura, com diferença estatisticamente 

significante (p<0,001) em todas as amostras.  

 Após o término da cultura, todas as células foram criopreservadas. 

Três (15%) amostras não puderam ser criopreservadas devido a 

contaminação fúngica. 
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Tabela 12 - Disponibilidade de células tronco nas amostras iniciais e após a 

cultura 

Voluntárias Células mesenquimais 

presentes na fração 

mononuclear inicial (%) 

Células mesenquimais 

pós-cultivo (%) 

1 0,06 91,91 

2 0,83 ** 

3 0,017 97,00 

4 0,003 98,40 

5 0,14 97,12 

6 0,047 99,60 

7 0,0026 94,94 

8 0,03 96,90 

9 0,0086 97,24 

10 0,032 96,51 

11 0,009 97,00 

12 * 95,10 

13 0,006 ** 

14 0,019 97,93 

15 * 96,02 

16 0,094 95,99 

17 0,371 97,92 

18 0,024 94,09 

19 0,002 91,58 

20 0,823 ** 

Mediana 0,03 96,90 

Média 0,14 96,19 

Desvio padrão 0,26 2,14 

* não avaliado devido turvação da amostra 

** não avaliado devido contaminação fúngica 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 DISCUSSÃO 



49 
 

5 Discussão 

 

 

 A presença de células-tronco no endométrio já foi comprovada 

apresentando propriedade clonal de autorrenovação e capacidade 

multipotente de se diferenciar em citoqueratina, glândulas, células epiteliais 

respiratórias, cardiomiócitos, neuronais, musculares lisas, endoteliais, 

pancreáticas, hepáticas, adipócitos, condrócitos e osteoblastos69-71. 

 A descoberta da presença de células-tronco no sangue data de 200812. 

A coleta foi realizada com coletor específico, o que no presente estudo foi 

demonstrado ser excelente método de coleta com baixo índice de 

desconforto à voluntária e fácil entendimento do método para coleta e 

acondicionamento por ela mesma. Notou-se que, eventualmente, a amostra 

pode ser contaminada inviabilizando o processamento das células; contudo, 

nas duas voluntárias em que isto ocorreu, a posterior coleta na menstruação 

subsequente transcorreu sem problemas de contaminação ou de outra 

ordem. 

 Tem-se preconizado que o tempo ideal entre a coleta e o 

processamento do material das amostras seja menor que 24 horas72. De 

fato, no presente estudo este foi o tempo máximo e foi comprovado ser um 

período seguro já que não inviabilizou as células. Além disso, em nosso 

estudo utilizou-se método de transporte viário e aéreo em todas as amostras 

também sem o comprometimento da viabilidade da amostra, o que 

demonstra ser método seguro de transporte. 
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 A imunofenotipagem foi realizada de acordo com a expressão de 

marcadores específicos já identificados em estudos preliminares. Patel et 

al.12 identificaram a população de células-tronco do sangue menstrual e a 

expressão dos marcadores de superfície celular embriológicos e intracelular 

multipotentes, como OCT-473, SSEA-4 e c-kit, juntamente com CD90, CD105 

e CD166, que são marcadores de estroma celular. Foram negativos para 

CD34, CD45 e CD13, que são marcadores de células hematopoiéticas. 

Outros autores encontraram os mesmos resultados, contudo nossos dados 

não foram positivos para os marcadores c-kit e SSEA-412,42,74. Já são 

descritos novos marcadores como o W5C575.  

 Na presente investigação foram encontradas 0,024x106 (0,002 -0,83 x 

106) células-tronco mesenquimais, que corresponde a 0,14% do total de 

células nas amostras do fluido menstrual. Após cultivo de passagem 3 foram 

identificadas, em cada amostra, média de 96,19% (± 2,43) de células-tronco 

mesenquimais. 

 A primeira passagem do cultivo durou de 15 a 21 dias até atingir o 

estágio de semiconfluência. A partir da segunda passagem, este tempo foi, 

em média, de 3 dias. Estes dados corroboram os da literatura12,72. 

 Para garantir a presença das células-tronco em cultura, tem se utilizado 

a imortalização com hTERT (transcriptase reversa telomerase humana)47. 

Contudo, apesar das vantagens, a imortalização da célula pode aumentar o 

seu potencial carcinogênico76. Patel et al.12 utilizaram o mesmo experimento 

de Hida47, mas sem a imortalização das células e obteve os mesmo 
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resultados. Em nosso estudo também não empregamos o método de 

imortalização.   

 Não foram encontrados fatores que influenciam a biodisponibilidade 

das células-tronco no sangue menstrual. No presente estudo foi 

demonstrado que o uso de contraceptivos hormonais não interferiu na 

biodisponibilidade de células-tronco mesenquimais no fluido menstrual, o 

que está de acordo com os estudos que avaliaram esta biodisponibilidade 

em endométrios inativos, seja pelo período pós-menopausal ou pelo uso de 

contraceptivos hormonais48,77. 

 A espessura endometrial mensurada por ultrassonografia entre os dias 

12 e 28 do ciclo menstrual também não teve relação com a quantidade de 

células mesenquimais isoladas. De fato, a clogenicidade das células 

endometriais epiteliais e estromais não se altera ao longo do ciclo 

menstrual48.  

 Houve maior tendência da viabilidade celular nas amostras com menor 

volume, mas sem significado estatístico. Entretanto, estudos com tamanho 

amostral maior são necessários para avaliar melhor estas e outras 

correlações, como variações hormonais por exemplo. 

 Recentemente, comprovou-se que o potencial de diferenciação das 

células-tronco mesenquimais provenientes do fluido menstrual é semelhante 

ou até superior ao das provenientes de outras fontes como o tecido adiposo 

e a medula óssea. Todas podem se diferenciar em células neuronais em 

cultura com estímulo adequado para esta indução. Observou-se que células 

provenientes do fluido menstrual necessitavam de estímulo adicional com 
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ácido retinóico para esta diferenciação. Assim, produzia nível basal 

significativo de síntese de fator neurotrófico derivado do cérebro, conferindo 

excelente alternativa para o estudo de reparo de tecido nervoso78. 

 Comparado ao sangue de cordão umbilical, o fluido menstrual oferece 

uma janela mais ampla de obtenção embora não tenha a diversidade de 

aplicações em gerar células hematopoiéticas como o primeiro, uma vez que 

a quantidade de células CD34+ é pequena12. 

 Dois estudos50,79 provaram que as células-tronco do sangue menstrual 

também podem ser reprogramadas a retornar ao estágio de célula 

pluripotencial pela indução com doxiciclina lentiviral no Oct4 e SOX2. As 

células resultantes expressaram as mesmas características das células-

tronco embrionárias e eram capazes de se diferenciar nos três folhetos 

embrionários in vitro e in vivo. 

 Rossignoli et al.50 isolaram células-tronco do sangue menstrual, 

utilizando método semelhante ao do presente estudo, em três voluntárias. 

Realizaram modificação genética bem sucedida destas células com vetor 

retroviral formador de proteína verde fluorescente, o pMIGR1 

(bicistronicmurine stem cell virus-derived retroviral Vector). 

 O uso de células-tronco do sangue menstrual já é objeto de estudo 

para diversas terapias. O seu emprego no tratamento de regeneração de 

células nervosas pós-acidente vascular cerebral tem bons resultados 

preliminares em modelos experimentais in vitro80. Ainda, o uso de 

nanopartículas na diferenciação de células-tronco mesenquimais é 

promissor, como já realizado na diferenciação em células neuronais81. 
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 O estudo de regeneração de tecidos em Ginecologia ainda é recente. 

Damous et al.82 provaram ser possível o transplante de ovário melhorando a 

função ovariana; observaram haver mudanças no endométrio, miométrio e 

vagina induzidas pelo estrogênio. Mais recentemente, Sun et al.83 

demonstraram a possibilidade da melhora da função ovariana com uso de 

células-tronco. Induziram a falência ovariana em ratos por quimioterapia com 

ciclofosfamida e após o transplante de células-tronco derivadas de 

adipócitos notaram aumento de quantidade de folículos ovarianos em 

diferentes estágios e elevação da taxa de ovulação significativamente. Após 

análise por microscopia e PCR (Polymerase Chain Reaction) em tempo real, 

verificou-se que estas células-tronco não eram responsáveis pela formação 

direta dos folículos, mas induzia à maturação de folículos já existentes. 

 Em uroginecologia, ainda há a necessidade de uma terapia para 

regeneração dos tecidos periuretrais na incontinência urinária de esforço por 

deficiência esfincteriana intrínseca. Modelos animais já mostraram haver 

aumento na espessura da musculatura periuretral com o uso de fisioterapia 

com eletroestimulação84. O uso de células-tronco com esta finalidade é 

recente85. Em modelos animais já foi demonstrado o uso de células-tronco 

da medula óssea86, músculo esquelético87, adipócitos88 e ainda da urina 

combinada com células endoteliais da veia umbilical89 para regeneração do 

esfíncter da uretra com bons resultados histomorfológicos e funcionais90. A 

recente descoberta de nanogel pode facilitar o monitoramento das células 

mesenquimais injetadas in vivo91. Já foram utilizadas também células-tronco 
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da medula óssea na confecção de slings com malha de seda para 

tratamento da incontinência urinária92.  

 Em humanos, células-tronco derivadas do músculo esquelético foram 

empregadas para regenerar o rabdomioesfincter da uretra de mulheres com 

incontinência urinária por injeção direta guiada por endoscopia às 9, 12 e 3 

horas. O seguimento de dois anos demonstrou 75% de melhora dos 

sintomas de incontinência93. Células-tronco do fluido amniótico94 e do 

sangue do cordão umbilical95 também são alternativa de tratamento. 

 Ainda não há estudos utilizando células-tronco do fluido menstrual nas 

terapias em Ginecologia, mas seu uso parece ser promissor. Podem ser 

facilmente obtidas sem métodos invasivos, podendo se constituir em 

alternativa terapêutica em relação às células-tronco extraídas de outras 

fontes, como medula óssea por exemplo.  

 Além do método de coleta ser simples e não invasivo e do excelente 

potencial de diferenciação96, as células-tronco isoladas do fluido menstrual 

agregam a possibilidade da utilização autóloga, o que se traduz em maior 

praticidade e, sobretudo, segurança para a paciente. O emprego de células-

tronco autólogas possibilita eliminar as questões de compatibilidade e, 

consequentemente, da necessidade de se realizar imunossupressão, além 

da redução do risco de transmissão de doenças97. 
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6 Conclusões 
 

 

- As células-tronco mesenquimais do fluido menstrual podem ser 

obtidas sem métodos invasivos.  

- O fluido menstrual pode ser transportado em condições 

adequadas de temperatura até 24 horas após a coleta. 

- As células tronco mesenquimais podem ser caracterizadas por 

imunofenotipagem, isoladas, cultivadas e expandidas e, em seguida, 

criopreservadas.  

- O fluido menstrual contém células tronco mesenquimais viáveis 

e apropriadas para cultivo. 
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8 Anexos 
 
 
Anexo 1 - Termo de Consentimento livre e Esclarecido 

HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DA 
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO-HCFMUSP 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO DA PESQUISA OU 
RESPONSÁVEL LEGAL 

1. NOME: .:......................................................................... ........................................................... 

DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº : ........................................ SEXO :    .M □   F  □ 
DATA NASCIMENTO: ......../......../......  
ENDEREÇO ....................................... Nº ................. APTO: .................... 
BAIRRO: .................................................... CIDADE  ................................ 
CEP:...................................  TELEFONE: DDD (............) .......................... 

2.RESPONSÁVEL LEGAL ........................................................................... 
NATUREZA (grau de parentesco, tutor, curador etc.) ............................... 

DOCUMENTO DE IDENTIDADE :...............................SEXO:  M □   F □   

DATA NASCIMENTO.: ....../......./...... 

ENDEREÇO: ................................................................. Nº ................... APTO: ............................. 

BAIRRO: .................................................... CIDADE: ...................................................................... 

CEP: .......................................... TELEFONE: DDD (............).......................................................... 
_______________________________________________________________________________ 

DADOS SOBRE A PESQUISA 

1. TÍTULO DO PROTOCOLO DE PESQUISA: OBTENÇÃO DE 

CÉLULAS-TRONCO PROVENIENTES DO FLUIDO MENSTRUAL - 

TRANSPORTE, ISOLAMENTO, CARACTERIZAÇÃO, EXPANSÃO E 

CRIOPRESERVAÇÃO. 

PESQUISADOR : Jorge Milhem Haddad 

CARGO/FUNÇÃO: .Médico.assistente Ginecologia  

INSCRIÇÃO CONSELHO REGIONALN. 60121 

UNIDADE DO HCFMUSP: Disciplina de Ginecologia 

3. AVALIAÇÃO DO RISCO DA PESQUISA: 

     RISCO MÍNIMO X  RISCO MÉDIO □ 

 RISCO BAIXO □  RISCO MAIOR □ 

  

4.DURAÇÃO DA PESQUISA : 24 meses 
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1 – Desenho do estudo e objetivo (essas informações estão sendo fornecidas 

para sua participação voluntária) 

O objetivo deste estudo para o qual está sendo solicitada a coleta do seu fluido 

menstrual é a padronização de técnicas para obtenção de células-tronco a partir 

do sangue menstrual. 

 

2 – Descrição dos procedimentos que serão realizados  

 

- Serão colhidas sorologias de uma veia do seu braço para realizar sorologias 

para as seguintes doenças : Citomegalovírus, HIV, HTLV, Doença de 

Chagas, Sífilis, Hepatite B e C. 

 

- Para a coleta do seu sangue menstrual em um dos três primeiros dias da 

menstruação (no dia de maior fluxo menstrual) serão fornecidos todo o material 

e ele deve ser colhido seguindo-se estas etapas descritas abaixo: 

a. Remover o coletor de fluido menstrual da embalagem e lavar em água corrente 

com sabão neutro. Em seguida, secar com auxílio de toalha de papel; 

b. Recomenda-se esvaziar a bexiga antes da coleta; 

c. Promover a assepsia da região vulvar com auxílio de sabão neutro; 

d. Promover a limpeza dessa área com auxílio de lenços umedecidos em solução 

antisséptica, fazendo movimentos a partir da parte frontal até a região do reto, 

descartando em seguida o lenço umedecido;   

e. Inserir o coletor de fluido menstrual na vagina segundo a instrução abaixo: 

 

Pressionar o coletor conforme a figura ao lado, 
dobrando-o ao meio. 

 

Segurar firmemente o coletor entre os dedos 
polegar e indicador, conforme a figura ao lado 

 

Relaxar os músculos vaginais, separar os grandes 
lábios com a mão livre e, em seguida, inserir o 
coletor no canal vaginal. 
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f. O coletor de fluido menstrual deve ser mantido no interior do canal vaginal de 

uma a três horas, no máximo. Não sendo recomendado que o mesmo 

permaneça na vagina por mais de 3 horas; 

g. Decorridas 1 a 3 horas da inserção do coletor, o mesmo deve ser retirado; 

Inicialmente deve-se colocar sobre uma bancada limpa e seca, o frasco estéril 

nº1 contendo solução conservante/antibióticos. O mesmo deve ser identificado 

com a identificação nominal da participante do estudo, data e hora da coleta. 

h.  Promover a abertura da gaze estéril colocando-a sobre a bancada e abrir o 

frasco estéril colocando a tampa voltada para cima, sobre a gaze; 

i. Sentar no vaso sanitário e, com auxílio dos dedos polegar e indicador, pinçar a 

base do coletor de fluido menstrual, permitindo a entrada de ar, facilitando a 

retirada; 

j. Verter o conteúdo presente no coletor cuidadosamente para o interior do frasco 

estéril, sem encostar o coletor na borda do frasco coletor. Tampar o frasco e 

promover uma leve inversão do mesmo permitindo que o material coletado entre 

em contato com a solução conservante/antibiótico; 

k. Envolver o frasco estéril no papel absorvente e acondicioná-lo na embalagem 

plástica contendo a inscrição de material biológico, colocando-o na frasqueira 

térmica contendo o gelo reciclado (congelado previamente à coleta). 

Recomenda-se acondicionamento até a entrega no laboratório numa 

temperatura entre 1 e 24ºC (idealmente entre 1 e 10ºC). O frasco estéril 

contendo a amostra, uma vez acondicionado na frasqueira, não deve ser retirado 

da mesma.  

l. Todo procedimento acima descrito deve ser repetido para que seja realizada 

uma segunda coleta e o armazenamento da mesma.  

m. A participante deve preencher o formulário de coleta e depositá-lo junto a 

frasqueira térmica na embalagem externa para transporte; 

n. Entregar o material ao seu médico; 

o. No ato da entrega será colhida uma amostra do sangue periférico por punção 

venosa, para a realização dos exames sorológicos; 

ados, com seus propósitos e identificação dos que forem experimentais e não 

rotineiros; 

 

3- Descrição dos desconfortos e riscos esperados nos procedimentos do item 2: 
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Você terá o desconforto de sentir uma picada no momento da coleta da 

sorologia e você pode ter desconforto na colocação e retirada do coletor de 

fluido menstrual. 

4 – Benefícios para o participante Você poderá colaborar com estudo que busca 

obter células-tronco para tratamento de doenças de uma forma mais prática. 

Você não terá um benefício imediato. 

5 – Relação de procedimentos alternativos que possam ser vantajosos, pelos 

quais o paciente pode optar; 

Você poderá ter benefícios futuros com o desenvolvimento deste estudo 

podendo quando necessário obter células-tronco do seu sangue menstrual, se o 

estudo mostrar que é possível. 

6 – Garantia de acesso: em qualquer etapa do estudo, você terá acesso aos 

profissionais responsáveis pela pesquisa para esclarecimento de eventuais 

dúvidas. O principal investigador é o Dr Jorge Milhem Haddad. que pode ser 

encontrado no endereço do Hospital das Clínicas, Rua Doutor Enéias de 

Carvalho Aguiar, 255 10o andar do Instituto Central do HCFMUSP. Se você tiver 

alguma consideração ou dúvida sobre a ética da pesquisa, entre em contato com 

o Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) – Rua Ovídio Pires de Campos, 225 – 5º 

andar – tel: 3069-6442 ramais 16, 17, 18 ou 20, FAX: 3069-6442 ramal 26 – E-

mail: cappesq@hcnet.usp.br 

7 – Será garantida a liberdade da retirada de consentimento a qualquer 

momento e deixar de participar do estudo, sem qualquer prejuízo à continuidade 

de seu tratamento na Instituição; 

8 –  As informações obtidas serão  analisadas em conjunto com outros 

pacientes, não sendo divulgado a identificação de nenhum paciente; 

9– a senhora será informada sobre os resultados parciais das pesquisas, 

quando em estudos abertos, ou de resultados que sejam do conhecimento dos 

pesquisadores; 

10 – Não haverão despesas pessoais para a senhora em qualquer fase do 

estudo, incluindo exames e consultas. Também não haverá compensação 

financeira relacionada à sua participação. Se existir qualquer despesa adicional, 

ela será absorvida pelo orçamento da pesquisa. 

11 – O pesquisador se compromete a utilizar os dados e o material coletado 

somente para esta pesquisa. 

mailto:cappesq@hcnet.usp.br
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Acredito ter sido suficientemente informado a respeito das informações que li ou 

que foram lidas para mim, descrevendo o estudo. 

Eu discuti com o Dr. Jorge Milhem Haddad. sobre a minha decisão em participar 

nesse estudo. Ficaram claros para mim quais são 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 e que tenho garantia do acesso a 

tratamento hospitalar quando necessário. Concordo voluntariamente em 

participar deste estudo e poderei retirar o meu consentimento a qualquer 

momento, antes ou durante o mesmo, sem penalidades ou prejuízo ou perda de 

qualquer benefício que eu possa ter adquirido, ou no meu atendimento neste 

Serviço. 

-------------------------------------------------  

Assinatura do paciente/representante legal Data         /       /        

--------------------------------------------------- 

Assinatura da testemunha Data         /       /        

para casos de pacientes menores de 18 anos, analfabetos, semi-analfabetos ou 

portadores de deficiência auditiva ou visual. 

(Somente para o responsável do projeto) 

Declaro que obtive de forma apropriada e voluntária o Consentimento Livre e 

Esclarecido deste paciente ou representante legal para a participação neste 

estudo. 

----------------------------------------------------- 

Assinatura do responsável pelo estudo Data         /       /        
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Anexo 2 - Manual de instrução de coleta e acondicionamento. 

 

Manual de instrução de coleta e acondicionamento 

 

1) No primeiro dia de sua menstruação ligue para: 

a. Dra Lilian Fiorelli – 98162273 ou 

b. Dr Jorge Haddad – 9431333 

 

2) Você receberá as orientações do melhor dia para a coleta. Informe o 

endereço a ser retirado. 

3)  A introdução do dispositivo é semelhante ao diafragma vaginal e 

será descrita a seguir. A coleta é realizada a fresco para não afetar a 

obtenção de células-tronco com o dispositivo, Para a realização da 

coleta a participante deve proceder da seguinte forma: 

1. Remover o coletor de fluido menstrual da embalagem e lavar em 

água corrente com sabão neutro. Em seguida, secar com auxílio de 

toalha de papel; 

2. Recomenda-se esvaziar a bexiga antes da coleta; 

3. Promover a assepsia da região vulvar com auxílio de sabão neutro; 

4. Promover a limpeza dessa área com auxílio de lenços umedecidos 

em solução anti-séptica, fazendo movimentos a partir da parte frontal 

até a região do reto, descartando em seguida o lenço umedecido;   

5. Inserir o coletor de fluido menstrual na vagina segundo a instrução 

abaixo: 
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Pressionar o coletor conforme a figura ao lado, 
dobrando-o ao meio. 

 

Segurar firmemente o coletor entre os dedos 
polegar e indicador, conforme a figura ao lado 

 

Relaxar os músculos vaginais, separar os grandes 
lábios com a mão livre e, em seguida, inserir o 
coletor no canal vaginal. 

 

6. O coletor de fluido menstrual deve ser mantido no interior do canal 

vaginal durante três horas. Não sendo recomendado que o mesmo 

permaneça na vagina por mais de 3 horas; 

7. Minutos antes da retirada do coletor, colocar sobre uma bancada 

limpa e seca, o frasco estéril contendo solução 

conservante/antibióticos.  

8. Preencher a etiqueta colada ao frasco com nome, data e hora da 

coleta. 

9. Promover a abertura da gaze estéril colocando-a sobre a bancada e 

abrir o frasco estéril (tomando cuidado para não tocar a tampa pelo 

lado interno).e colocar a tampa- voltada para cima - sobre a gaze; 

10. Decorridas às 3 horas da inserção do coletor, o mesmo deve ser 

retirado; 

11. Sentar no vaso sanitário e, com auxílio dos dedos polegar e 

indicador, pinçar a base do coletor de fluido menstrual, permitindo a 

entrada de ar, facilitando a retirada; 

12. Transferir o conteúdo presente no coletor cuidadosamente para o 

interior do frasco estéril, sem encostar o coletor na borda do frasco 

coletor.  

13. Tampar o frasco e promover uma leve inversão do mesmo 

permitindo que o material coletado entre em contato com a solução 
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conservante/antibiótico; 

14. Envolver o frasco estéril no papel absorvente e acondicioná-lo na 

embalagem plástica contendo a inscrição de material biológico. 

15. Transferir para a frasqueira térmica contendo o gelo reciclado 

(congelado previamente à coleta). Recomenda-se acondicionamento 

até a entrega no laboratório numa temperatura entre 1 e 24ºC 

(idealmente entre 1 e 10ºC).  

Atenção: O frasco estéril contendo a amostra, uma vez acondicionado na 

frasqueira, não deve ser retirado da mesma.  

16. A participante deve preencher o formulário de coleta e depositá-lo 

junto a frasqueira térmica na embalagem externa para transporte; 

17. Entregar o material ao seu medico. 

18. No ato da entrega será colhida uma amostra do sangue periférico 

por punção venosa, para a realização dos exames sorológicos 

19. O médico responsável deve acrescentar à frasqueira térmica os 3 

frascos com o sangue periférico da paciente e o TCLE devidamente 

preenchido. Solicitar a retirada do material em um prazo máximo de 

duas horas. Nesse projeto, o material será transportado por 

colaborador do setor de transporte da Cryopraxis, devidamente 

treinado para esta atividade. 

Obs. Este material deve chegar ao laboratório em até 48 horas após a 

realização da coleta das amostras. 
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Anexo 3 - Formulário de avaliação da coleta. 
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Anexo 4 - Documento de aprovação pela Comissão de Ética para Análise 

de Projetos de Pesquisa (CAPPesq). 
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Anexo 5 - Exemplo de imunofenotipagem da coleta inicial, voluntária IU02 
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Anexo 6 - Exemplo de análise imunofenotípica após primeira passagem 
em cultura, voluntária IU12.  
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Anexo 7 - Exemplo de análise imunofenotípica após segunda passagem 

em cultura, voluntária IU12. 
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