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Resumen

Objectivos: Avaliar os resultados obtidos em 567 ciclos de FIV consecutivos e o valor prognóstico de
determinadas variáveis.

Desenho. Estudo retrospectivo

Âmbito: Maternidade Dr. Alfredo da Costa. Hospital público universitário

População: Amostra não seleccionada correspondente a 567 ciclos de FIV iniciados de forma conse-
cutiva.

Intervenções: Estimulação ovárica, punção folicular, FIV clássica ou ICSI, transferência embrionária
e diagnóstico de gravidez.

Variáveis principais: Taxas de cancelamento, fecundação, gravidez e aborto.

Resultados: Dias de estimulação: 10,85±2,52. Dose total de FSH administrada: 2242±1017 UI. Nível
de estradiol circulante no dia da hCG 1866±803 pg/ml. FIV clássica em 22,68% dos ciclos. ICSI em
72,3%. Ambas as técnicas em 3,53%. Taxa de cancelamento: 5,11%. Falhas de fecundação: 6 em FIV
clássica, 30 em ICSI e 1 em TESE. Transferência de 1 embrião em 15,4% dos ciclos, de dois embriões
em 69,7% e de 3 em 0,6%). Casos sem transferência: 14,3%: 62 por falta de embriões e 15 por adia-
mento por problemas uterinos ou por risco de hiperestimulação.

Taxa de gravidez clínica: 24,9% por ciclo iniciado, 26,22% por punção e 30,59% por transferência.
Taxa de aborto: 7,8% das gravidezes clínicas (em outros 3 casos a gravidez foi ectópica).

Apoyos: nenhum específico

Correspondencia: Dr. D.Vicente Lopez-Villaverde
Centro de Procriaçao Medicamente Asistida
Maternidade Alfredo da Costa
Rua Viriato
Lisboa. Portugal
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INTRODUÇÃO

Entre os meses de maio 2009 e junho 2010, foram
iniciadas 567 estimulações ováricas em 457 mulhe-
res, com o fim de realizar uma fecundação in vitro
(FIV). Entre estas mulheres, 95 foram estimuladas
em duas ocasiões e 7 em três.

Ao longo dos anos, numerosos aspectos clínicos e
biológicos foram considerados como fatores prognós-

tico mais ou menos relevantes para os resultados da
FIV: idade da mulher, reserva ovarica, número e qua-
lidade dos embriões obtidos, etc.

Por outro lado, só a análise dos resultados de um
determinado programa pode permitir melhorar os
protocolos de atuação e, portanto, a sua eficácia e efi-
ciência.

O objetivo do presente estudo foi analisar as ca-
racterísticas clínicas dos casais tratados e avaliar a

Idade da mulher, nível circulante de FSH, IMC da mulher, número de ciclo de FIV e número de folí-
culos antrais basais não mostraram diferenças estatisticamente significativas entre os grupos consi-
derados.

Tanto dispor de um número de ovocitos superior a 4 como o facto de criopreservar embriões permite
obter taxas de gravidez significativamente maiores e, em consequência, podem considerar-se variá-
veis de bom prognóstico.

Conclusões: Ainda que a experiência geral apoie o valor prognóstico de distintos parâmetros na FIV
(clássica ou ICSI), este valor não se confirma na análise de amostras reduzidas de ciclos.

Palabras clave: Fecundación in vitro. FIV. Microinyección espermática. ICSI. Resultado.
Factores pronóstico.

Summary

Objectives: To consider the results after 567 consecutive IVF cycles and the predictive value of cer-
tain variables.

Design. Retrospective study

Setting: Maternity Alfredo da Costa. University public hospital

Patients. Unselected population corresponding to 567 consecutive IVF cycles.

Interventions. Ovarian stimulation, follicular transvaginal aspiration, classical IVF or ICSI, embryo
transfer and diagnostic of pregnancy.

Primary end-points. Rates of cancellation, fertilization, pregnancy and abortion

Results. Days of stimulation: 10.85±2.52. Total dose of FSH administered: 2242±1017 UI. Level of
circulating estradiol in the day of hCG 1866±803 pg/ml. Classical IVF in 22.68% of cycles; ICSI in
72.3%; both techniques in 3.53%. Rate of cancellation: 5.11%. Fertilization failure: 6 in classical
IVF, 30 in ICSI and 1 in TESE. Transfer of 1 embryo in 15.4% of cycles, of two embryos in 69.7%,
and of 3 in 0.6%). Cases without transfer: 14.3%: lack of embryos for transfer in 62 cycles and the
transfer  being delayed due either to uterine problems or risk of hyperstimulation in 15 cycles.

Clinical pregnancy rate: 24.9% per initiated cycle, 26.22%  per aspiration and 30.59% per transfer.
Abortion rate: 7.8% of the clinical pregnancies (in other 3 cases an ectopic pregnancy was observed).

Age and BMI of the woman, circulating levels of FSH, IVF previous attempts and number of antral fo-
llicles on cycle day 3 did not show statistically significant differences between the groups considered.

As well harvesting more than 4 oocytes as cryopreserving embryos are associated to significantly hig-
her pregnancy rates and, as a consequence, can be considered parameters of good prognosis.

Conclusions. Although the general experience supports the predictive value of different parameters in
IVF (classical or ICSI), this value is not always confirmed in the analysis of reduced number of cy-
cles.

Key words: In Vitro Fertilization. IVF. Intracytoplasmic sperm injection. ICSI. Results.
Prognostic factors.
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possível influência de diferentes fatores de prognósti-
co (idade, IMC, protocolo de tratamento, número de
ovócitos obtidos, etc) sobre o resultado da estimu-
lação e o resultado final do tratamento.

MATERIAL E MÉTODOS

A descrição que se segue representa a metodolo-
gia habitual. Não obstante, deve assinalar-se que,
mesmo hoje, existem limitações muito severas para a
prática de punções em fins-de-semana e feriados e
que, ao longo do tempo do estudo, foram introduzidas
mudanças metodológicas, como a ecografia basal, a
transferência embrionaria ecoguiada, etc. Sem dúvi-
da, esta circunstância obriga a violações do protocolo
e modifica de forma relevante os resultados, condi-
cionando o número de casos disponíveis em alguns
dos parâmetros analisados.

Pacientes

As características das pacientes incluídas no estu-
do estão dispostas no tabela 1 e o seu diagnóstico
principal no tabela 2. Em 59 dos casos foram detecta-
das outras patologias que poderiam estar relacionadas
com a infertilidade ou modificar o prognóstico. Entre
as mais relevantes estão: 11 casos de ooforectomia,
salpingectomia ou anexectomia prévia por endome-
triose ou doença inflamatória pélvica; 6 casos de mio-
ma uterino; 5 casos de malformação uterina; 2 casos
de adenomiose e 7 casos em que se associavam obs-
trução tubária e endometriose. 

O diagnóstico dos homens, em função da amostra
de sêmen utilizada no estudo diagnóstico do casal, es-
tá exposto no tabela 3.

Em 36,5% dos casos (207 casos), as pacientes tin-
ham sido estimuladas, entre 1 e 4 vezes, para a reali-
zação de uma FIV noutros centros, sem resultado.
Em 62,2% dos casos tratou-se da primeira tentativa
no nosso centro, em 20% da segunda, em 5% da ter-
ceira e em 1,9% da quarta tentativa. Estas últimas por
cancelamento de um ciclo prévio. No que respeita ao
número de gravidezes anteriores, 69,6% das mulhe-
res eram nuligestas; 18,3% de mulheres tinham en-
gravidado entre 1 e 4 vezes e em 12% não consta este
dado.

Início da estimulação

A administração de gonadotrofinas iniciou-se no
2º ou 3º dia do ciclo, após a determinação do nível de
FSH (nos ciclos em que se utilizou um antagonista da

GnRH para o bloqueio hipofisario) e a realização de
uma ecografia. Nos ciclos em que a função gonado-
trofica foi bloqueada mediante a administração de um
agonista da GnRH em protocolo longo, considerou-se
a última determinação de FSH, que pode ter sido
efectuada meses antes.

Não se iniciou a estimulação nos casos em que o
nível circulante de FSH foi superior a 15 UI/L, salvo
se fossem contabilizados 5 ou mais folículos antrais

Tabela 1
Idade, IMC, anos de infertilidade, nível de FSH basal e número
de folículos antrais basais das mulheres e idade dos seus casais

no momento de iniciar o tratamento

Min Max X DT

Idade (n= 567) 21 39 33,9 3,36
IMC (n= 514) 15,78 42,44 24,32 4,15
Anos Infertilidade (n= 559) 1 17 6,18 2,62
FSHb (n=561) 1,5 27 7,2 2,48
Folículos antrais (n= 314) 3 50 12,2 6,5
Idade homems (n= 517) 21 54 36,16 4,9

(Min: mínimo, max: máximo; X: meia; DT: desvio típica;
IMC: índice de massa corporal)

Tabela 2
Diagnóstico principal das mulheres nos ciclos considerados

N %
Função reprodutora normal 306 54
Obstrução tubárica 162 28,6
Endometriosis 49 8,6
Fator uterino (inclui mioma) 23 4
Anovulação 21 3,7
Fator peritoneal 4 0,7
No consta 2 0,4
Total 567 100

Tabela 3
Diagnóstico estabelecido a partir de a mostra seminal

utilizada para o estudo diagnóstico básico

N %

Semen normal 180 31,7
Astenozoospermia 20 3,5
Astenoteratozoospermia 93 16,4
Oligoastenoteratozoospermia 101 17,8
Oligozoospermia 2 0,4
Oligoastenozoospermia 1 0,2
Oligoteratozoospermia 15 2,6
Teratozoospermia 124 21,9
Azoospermia 25 4,4
No consta 6 1,1
Total 567 100
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na ecografia basal, o que se verificou em 7 dos ciclos
deste estudo. Em seis deles utilizou-se um antagonis-
ta e no restante um agonista.

O número de folículos antrais observado na eco-
grafia basal foi registado em 314 ciclos, tendo oscila-
do entre 3 e 50. A distribuição foi efectuada como se
segue: em 42 dos ciclos (7,4%) foram contabilizados
3 a 6 folículos antrais, em 170 ciclos (30%) 7 a 13,
em 60 ciclos (16,6%) 14 a 18 e nos restantes 42
(7,4%) mais de 18.

Estimulação

Em todos os ciclos iniciados a estimulação do de-
senvolvimento e amadurecimento foliculares foi rea-
lizada com gonadotrofinas e sempre sob bloqueio go-
nadotrófico hipofisário.

O bloqueio gonadotrófico fez-se mediante a admi-
nistração de agonistas da GnRH (Decapeptyl 0,1mg
diário; IPSEN) em protocolo longo (373 casos;
65,8%) ou mediante a administração de um antago-
nista da GnRH (Orgalutran, MSD) na dose de 0,25
mg/dia, em protocolo fixo, a partir do dia 6 da esti-
mulação (194 ciclos; 34,2%).

A estimulação utilizou FSH recombinante (FSHr;
Gonal Merk ou Puregon, MSD) em 544 ciclos
(85,94%), FSHr associada a hMGhp (Menopur, Lab.
Ferring) ou LH recombinante (LHr; Luveris, Lab.
Merck) em 13 ciclos (2,29%) e com hMGhp em 10
ciclos (1,76%).

A dose inicial de gonadotrofinas oscilou entre 100
e 450 UI de FSH (204±58 UI), com ou sem atividade
LH associada. A escolha da dose realizou-se em
função dos níveis circulantes de FSH determinados
no próprio ciclo (quando o bloqueio hipofisario se re-
alizou com antagonistas da GnRH) ou considerando a
determinação mais recente e em função da contagem
de folículos antrais na ecografia basal (dia 2-3 do ci-
clo), quando disponível. Quando possível foram tidas
em conta as respostas a estimulações prévias.

A resposta às gonadotrofinas foi monitorizada me-
diante determinações de estradiol no sangue periféri-
co e ecografias seriadas; ambas as explorações foram
realizadas sempre no mesmo dia. O número de con-
trolos necessários até ao dia da hCG, incluído o basal,
foi 4,74±1,44.

A dose inicial foi mantida em 278 casos (49,03%)
e teve que ser modificada em 242 ciclos (42,68%);
em 47 casos (8,29%) esta informação não estava dis-
ponível. Em 87 casos foi necessário aumentar a dose
e em 155 teve que ser diminuída.

Em 44 dos ciclos iniciados (7,76%) a adminis-
tração de hCG teve que ser adiada (coasting) devido a

níveis circulantes de estradiol elevados, o que se esti-
mou um risco. A duração do coasting foi de 1 dia em
31 casos, de 2 dias em 8 casos, de 3 dias em 2 casos e
de 5 dias em 3 casos.

Administração de hCG

A administração de hCG foi proposta quando na
ecografia de controlo foram observados pelo menos 3
folículos com um diâmetro médio de 17 ou mais milí-
metros, excepto quando os níveis circulantes de estra-
diol nesse mesmo dia fossem inferiores a 500 pg/ml;
nestes casos continuou-se a estimulação até superar
este valor.

A estimulação foi cancelada quando não se obser-
vou uma resposta suficiente às gonadotrofinas (pelo
menos 3 folículos), quando se considerou a existência
de risco de hiperestimulação nos ciclos com agonista
da GnRH (nos ciclos com antagonista induziu-se o
amadurecimento final com um agonista e criopreser-
varam-se os embriões), quando surgiu alguma inter-
corrência e perante violações irreparáveis do protoco-
lo de tratamento.

É necessário assinalar que, excepcionalmente, o
nível circulante de estradiol não esteve disponível no
momento de indicar a administração de hCG.

Nos ciclos não cancelados foram administrados
250 µg de hCG recombinante (Ovitrelle, Lab Merck)
por via subcutânea.

Punção folicular

A punção folicular foi programada 36 horas de-
pois da administração de hCG, sendo efectuada por
via vaginal com controlo ecográfico, sob sedoanalge-
sia e em condições de rigorosa assépsia.

Sistematicamente foram puncionados e aspirados
todos os folículos visíveis de ambos ovários, com diâ-
metro superior a 14 milímetros.

No fim da punção foi feita revisão da vagina para
comprovar que não existiam pontos sangrantes e
efectuou-se uma ecografia para avaliar a quantidade
de líquido acumulada no fundo-de-saco de Douglas.

Da sala de punções, as pacientes passaram para a
sala de recobro, onde permaneceram numa cama,
com monitorização constante, durante 45 minutos.
No fim deste período, passaram para um cadeirão na
mesma sala, onde permaneceram outros 45 minutos,
tendo sido avaliada a tolerância digestiva. No caso de
complicações ficaram em observação no serviço de
internamento de Ginecologia.

Uma vez abandonada a sala de recuperação, foi
efectuada avaliação clínica e nova exploração ecográ-
fica, antes da alta do Centro.
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O líquido folicular é encaminhado para o laborató-
rio para pesquisa e identificação dos Complexo
Oócito-Cumulus (COC). Estes são lavados em meio
de lavagem (Gamete Buffer, COOK) e classificados
pelo seu estádio de maturação. São colocados na in-
cubadora em meio de fertilização (Fertilization
Medium, COOK) até ao momento de inseminação,
em FIV, ou da desnudação, em ICSI.

Preparação seminal

No dia da punção o esperma é recolhido e, após li-
quefacção, são avaliados os seguintes parâmetros se-
minais: volume, concentração e mobilidade.
Relativamente à morfologia espermática são conside-
rados os valores obtidos nos espermogramas realiza-
dos anteriormente, excepto em casos de dúvida em
que para a decisão do tipo de técnica a utilizar (FIV
ou ICSI) é quantificado o número de espermatozóides
normais na amostra.

Depois de avaliado, o esperma é processado reco-
rrendo a um gradiente duplo (Sperm Gradient, CO-
OK), uma lavagem (Gamete Buffer, COOK) e coloca-
do na incubadora para migrar (swim-up) em meio de
lavagem no caso de ICSI ou em meio de fertilização
(Fertilization Medium, COOK) no caso de FIV. O
swim-up é retirado 30-60 minutos depois e é determi-
nada a concentração total de espermatozóides móveis. 

FIV

Os COCs são inseminados com uma concentração
pré-calculada de espermatozóides móveis de modo a ob-
ter uma concentração final de 50-100.000/ml. Os COCs
são colocados em grupos de 2 ou 3 por gota de 0.1ml de
meio de fertilização (Fertilization Medium, COOK).

ICSI

Duas a cuatro horas após a punção os oócitos são
desnudados por meio mecânico e enzimático
(Hyaluronidase, COOK) e permanecem mais 30-60
minutos na incubadora até ao momento da micro-in-
jecção. Após a micro-injecção os oócitos são coloca-
dos individualmente em gotas de 0.025ml de meio de
clivagem (Cleavage Médium, COOK).

Desenvolvimento Embrionário

A avaliação da fertilização é realizada 15-19h
após inseminação. Os oócitos correctamente fertiliza-
dos são transferidos individualmente para gotas de
0.025ml de meio de clivagem (Cleavage medium,

COOK) sob óleo (Culture Oil, Cook). Na classifi-
cação são considerados os seguintes parâmetros: nú-
mero de pronúcleos, alinhamento e quantidade de nu-
cléolos, presença de halo, alterações citoplasmáticas
e anormalidades da zona pelúcida.

Cerca de 24 horas após a avaliação da fertilização,
os embriões são classificados. Para a classificação
embrionária são avaliados os seguintes parâmetros:
número de blastómeros, simetria, percentagem de
fragmentos, presença de núcleos, alterações citoplas-
máticas e alterações da zona pelúcida (1).

Transferência embrionária 

A transferência é realizada entre o segundo e o
quinto dia após inseminação. Antes da transferência
os embriões são classificados. A decisão do número
de embriões a transferir é tomada em equipa e está
dependente de: qualidade embrionária, idade da mul-
her, condição geral da mulher e o desejo do casal. Os
melhores embriões são seleccionados para transferên-
cia tendo em consideração que a avaliação é um pro-
cesso contínuo, logo, são consideradas as avaliações
embrionárias diárias anteriormente e não apenas a
avaliação realizada no dia da transferência (2).

Depois de seleccionados, os embriões a serem
transferidos são colocados em meio de clivagem
(Cleavage Médium, COOK). O catéter a utilizar é de-
finido pelo médico que realiza a transferência.

Os restantes embriões se apresentarem critérios de
qualidade são criopreservados (Cryopreservation Kit,
COOK) caso contrário são descartados.

A transferência é realizada numa das salas do blo-
co, junto ao recobro, em condições de asepsia, e pode
ser ou não ecoguiada, em dependença do criterio do
ginecologista.

Fase lutea

Durante a fase lutea não se tomam medidas espe-
ciais, salvo a indicação para aplicação de progestero-
na vaginal na dose de 300 mg/día e para a toma de
ácido fólico na dose de 5 mg/día.

Diagnóstico de gravidez

Quatorze dias depois da punção foi efectuada uma
determinação de ßhCG no sangue periférico e quando
esta foi positiva e teve uma evolução adequada (du-
plicação do valor em 48 horas) considerou-se a
existência de uma gravidez bioquímica, sendo agen-
dada a realização de uma ecografia cerca de 4 a 5 se-
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manas após a punção, com o fim de confirmar a pre-
sença de um ou mais embriões vivos e a localização
dos mesmos. Quando a gravidez foi confirmada eco-
gráficamente, considerou-se que estávamos perante
uma gestação clínica.

RESULTADOS

Dos 567 ciclos iniciados, 29 (5,11%) foram cance-
lados: 1 (0,18%) foi cancelado pela identificação de
um volumoso quisto do ovário na ecografia basal, 25
(4,41%) por baixa resposta e os 3 restantes (0,53%)
por resposta ovárica excessiva com risco de síndrome
de hiperestimulação ovárica. Em 5 dos 25 ciclos can-
celados por resposta ovárica insuficiente foi realizada
uma inseminação intra-uterina (IIU) já que as mulhe-
res tinham apresentado trompas normais na histeros-
salpingografia diagnóstica. O resultado destas insemi-
nações, em termos de gravidez, é considerado aqui
como negativo.

Em consequência, foram efetuadas 538 punções fo-
liculares. Os dias de estimulação e a dose total de FSH
administrada nos ciclos não cancelados foram
10,85±2,52 dias e 2242±1017 UI, respectivamente. O
nível de estradiol circulante no dia em que foi adminis-
trada hCG foi 1866±803 pg/ml (variação: 275-5067).

Em seis dos ciclos (1,12%) não foram obtidos ovó-
citos na punção. A distribuição dos restantes ciclos em
função do resultado das punções realizadas, em termos
de complexos ovócito-cúmulus e de ovócitos em está-
dio metafase II (MII), está registada no Tabla 4; os da-
dos relativos aos ovócitos M II só foram recolhidos nos
ciclos em que se praticou uma ICSI.

Uma FIV clássica foi realizada em 122 dos ciclos
(22,68%) e a ICSI em 389 ciclos (72,3%), 19 dos
quais com espermatozóides descongelados proceden-
tes de testículo (3,53%). Em 19 dos ciclos (3,53%)
utilizaram-se ambas as técnicas, FIV clássica e ICSI,
devido às características limite da amostra seminal.

A taxa de fecundação registada para cada uma das
técnicas está descrita no Tabla 5. Verificou-se uma
falha total de fecundação em 37 casos (6,95%).
Deles, 6 em FIV (4,91%), 30 em ICSI (8,11%), 1 em
ICSI com espermatozóides testiculares (5,26%) e
nenhum quando foram utilizadas ambas técnicas.

A conduta habitual na UMR de MAC é transferir
um máximo de 2 embriões, com o fim de minimizar o
risco de gravidez múltipla. Em consequência, sempre
que se dispõe de mais de dois embriões viáveis, são
transferidos os dois considerados de melhor qualida-
de biológica, em função de suas características crono-

biológicas (transferência seletiva), e criopreservam-se
os restantes. Não se realizam transferências seletivas
de um só embrião. Na série analisada foi transferido
um embrião em 83 ciclos (15,4%), foram transferidos
2 em 375 ciclos (69,7%) e 3 em 3 casos (0,6%). Em
77 ciclos (14,3%) não houve transferência por ine-
xistência de embriões (62 ciclos) ou por indicação pa-
ra diferir a transferência: 1 caso de adenomiose, 1 ca-
so de hemorragia post-punção e 13 casos de risco de
hiperestimulação.

A determinação de ßhCG resultou positiva em
25,98% dos ciclos iniciados, em 28,44% das punções
praticadas e em 33,19% dos ciclos com transferência
(tabela 6).

A presença ecográfica de pelo menos um embrião
viável foi estabelecida em 131 dos casos na semana
6-7; em outros 10 casos a gravidez clínica foi confir-
mada telefonicamente. Pode, em consequência, con-
firmar-se uma taxa de gestação clínica de 24,9% dos
567 ciclos iniciados, de 26,21% das punções e de
30,59% das transferências (tabela 6). Observou-se a
presença de um embrião com batimentos cardíacos
em 107 casos (18,9%; 75,89% das gravidezes) e de
dois embriões em 24 casos (4,2%;17,02% das gravi-
dezes); nos 10 casos restantes (1,8%; 7,09% das ges-
tações) não existem dados ecográficos mas sim infor-
mação clínica de que a gestação segue o seu curso.

Confirmada ecograficamente a gestação, verifi-
cou-se aborto em 11 casos e em outros 3 a gravidez
foi ectópica (2,13% das gravidezes clínicas). Em con-
sequência, a taxa de gestação evolutiva foi de 22,4%
por ciclo iniciado, de 23,6% por punção e de 27,54%
por transferência (tabela 6).

Taxas de gravidez e aborto em função da idade da
mulher

A totalidade dos ciclos foi dividida em função de
grupos de idade das mulheres: 20 a 30 anos, 30,1 a 36
anos e mais de 36 anos. As taxas de gravidez e aborto
em função destes grupos de idade da mulher reflec-
tem-se no tabela 7. Ao comparar estas taxas não se
observaram diferenças significativas entre os diferen-
tes grupos.

Taxa de gestação em função do nível circulante de
FSH

Os níveis circulantes de FSH foram estratificados
como se segue: < 8,5 UI/L; 8,6 a 10 UI/L; 10,1 a 15
UI/L e > 15 UI/L. As taxas de gravidez em função



destes níveis estão registadas no tabla 8. Não foram
observadas diferenças estatisticamente significativas.

Taxas de gravidez em função do IMC da mulher

Os ciclos em que se conhecia o IMC (512) foram
classificados em diferentes grupos: 1 -IMC menor de 20;
2 - IMC 20,1 a 25; 3 - IMC 25,1 a 30; 4 - IMC maior de
30. As taxas de gravidez bioquímica e de gravidez eco-
gráfica em função do IMC reflectem-se no tabela 8. Não
se observaram diferenças estatisticamente significativas.

Taxas de gravidez em função do número de ciclo

Como norma habitual, na MAC, quando não se
consegue gravidez, são realizadas 3 tentativas por pa-
ciente, entendendo-se por tentativa um tratamento

completo. Na série considerada, em 395 ciclos trata-
va-se da primeira tentativa, em 127 ciclos foi a segun-
da, em 32 a terceira e em 12 ciclos foi a quarta.

As taxas de gravidez, bioquímica e ecográfica, em
função do número de ciclo estão registadas  na Tabela
VIII. Não se observaram diferenças significativas en-
tre os grupos.

Taxas de gravidez em função do número de folícu-
los antrais

O número de folículos antrais presentes na ecogra-
fia basal foi registado em 314 ciclos. Entre os ciclos
em que o dado estava disponível, as taxas de gravidez
bioquímica e clínica por ciclo iniciado, em função do
número destes folículos, encontram-se na Tabela 8.
As diferenças existentes entre os grupos considerados
não alcançaram significado estatístico.
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Tabela 4
Distribuição das punções, em função do número e porcentagem dos complexos ovócito-cumulus (COC) e ovócitos metafase II (M II)

obtidos nas mesmas. (*Dado não disponível em 7 punções; ** Dado não disponível em 8 punções)

N Punções Punções Punções Punções
CO-C / M II (n*) (%) (n**) (%)

1-3 82 15,4 114 28,5
4-6 145 27,3 126 31,5
7-10 163 30,7 119 29,8
11-15 105 19,8 - -
>10 - - 41 10,2
>15 36 6,8 - -
Total 531 100 400 100

Tabela 5
Distribuição dos ciclos em função da técnica de PMA utilizada e da taxa de fecundação observada. (Dados não disponíveis em 10 das

punções)

0 1-25 25,1-75 75,1-100 Total

FIV 6 4 51 60 121
ICSI 30 16 193 130 369
TESE 1 4 11 3 19
Misto 0 3 10 6 19
Total 37 27 265 199 528

Tabela 6
Taxas de gravidez (%) bioquímica (ßhCG +), clínica (latido embrionário +) e evolutiva consideradas em função dos ciclos iniciados e

as punções e transferências embrionárias realizadas

Por Ciclo iniciado Por Punção Por Transferência
(n= 567) (n=538) (n= 461)

Gravidez Bioquímica 25,98 28,44 33,19
Gravidez Clínica 24,86 26,21 30,59
Gravidez Evolutiva 22,39 23,60 27,54
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Taxas de gestação em função do número de ovóci-
tos e ovócitos M II obtidos na punção

Os dados do número de complexos ovócito-cúmu-
lus estavam disponíveis em 537 dos 538 ciclos em
que a punção foi realizada. Em 6 dos ciclos não se
obteve qualquer ovócito. As taxas de gravidez por
punção (bioquímica e clínica), em função do número
de complexos ovócito-corona-cúmulo obtidos,
expõem-se na Tabela 9. As diferenças entre os grupos
avaliados alcançaram significado estatístico, tanto pa-
ra as gravidezes bioquímicas (p= 0.002), como para
as gravidezes clínicas (p= 0.003).

Os dados sobre o número de ovócitos M II obtidos
na punção só foram registados nos ciclos em que foi
praticada uma ICSI, tanto de forma isolada como nos
ciclos em que os ovócitos obtidos foram repartidos

entre FIV clássica e ICSI. Isso supõe um total de 416
ciclos, mesmo que em dois deles não se disponha
deste dado. Em 5 dos ciclos foram obtidos ovócitos
mas nenhum estava em MII.

As taxas de gravidez bioquímica e clínica em
função do número de ovócitos M II obtidos na
punção podem observar-se na Tabela 9. As diferenças
observadas alcançaram significado estatístico, tanto
para as gravidezes bioquímicas (p= 0.002), como para
as clínicas (p= 0.003).

Taxas de gravidez em função da criopreservação
ou não de embriões

A conduta habitual na MAC é criopreservar os
embriões viáveis que restam depois da transferência.
Na série de casos considerada foram criopreservados
embriões em 160 dos ciclos.

Tabela 7
Taxas de gravidez (bioquímica e clínica) e aborto, em função da idade das mulheres

Idade (años) Gravidez Gravidez Aborto (%)
bioquímica (%) clínica (%)

20 a 30 27,27 22,68 13,6
30,1 a 36 25,87 23,44 8,33
36,1 a 40 29,03 24,18 5,4

Tabela 8
Taxas de gravidez em função do nível circulante basal de FSH, do Índice de Massa Corporal (IMC), do número de ciclo e da

criopreservación ou não de embriões. (*p<0,001)

FSH Gravidez N Gravidez N
Bioquímica (%) Clínica (%)

<8,5 28,30 424 24,58 415
8,6 - 10 21,69 83 18,07 83
10,1 - 15 30,43 46 28,89 45
>15 0 7 - -
IMC
<20 29,51 61 25,00 60
20,1 - 25 25,87 259 23,04 256
25,1 - 30 29,23 130 25,2 127
>30 18,18 55 14,81 54
Nº de ciclo
1º 26,84 395 23,04 387
2º 28,35 127 24,00 125
3º 31,25 32 31,25 32
4º 8,33 12 0 32
Nº de Folículos antrais
<5 20,83 24 20,83 24
5 - 15 33,33 219 30,05 213
16 - 25 45,76 59 32,73 55
>25 16,70 12 16,70 12
Criopreservação
No 22,07 367 18,80 362
Sí 43,75* 160 38,71* 155



As taxas de gravidez bioquímica e ecográfica re-
flectem-se na Tabela 9. A diferença entre os ciclos
em que foram criopreservados embriões e aqueles em
que não foram foi altamente significativa.

DISCUSSÃO

Diferentes parâmetros, biométricos, clínicos ou de
Laboratório foram propostos como fatores predictivos
da gravidez após FIV (3).

Clássicamente, a idade da mulher foi considerada
um importante fator prognóstico do resultado da FIV
(4-6), sendo tanto menor a taxa de gravidez observa-
da quanto maior é a idade da mulher no momento do
tratamento. De facto, está comprovado que a capaci-
dade para conceber, na ausência de alterações do sis-
tema reprodutor, diminui com a idade (7).

Admite-se que o fator uterino desempenha um pa-
pel secundário, se desempenha algum, no declive da
possibilidade de gravidez relacionada com a idade (8,
9) e considera-se que a influência da idade se deve a
fatores ováricos relacionados com a diminuição da re-
serva ovárica (10) e embrionários (11), como a aneu-
ploidía, cuja frequência aumenta com a idade materna
(12). De facto, quando mulheres de idade avançada
recebem na transferência embriões obtidos a partir de
mulheres jovens, as taxas de gestação são similares às
das mulheres jovens (13).

No entanto, na série aqui analisada, não se confir-
maram estas diferenças, talvez porque o número de
casos é pequeno ou por outros fatores (bloqueio hipo-
fisário, protocolo de estimulação, etc.) que deverão
ser analisados. De qualquer forma, os achados do pre-
sente estudo asseguram a decisão de atender, nos sis-

temas públicos de saúde, mulheres de até 40 anos,
porque as taxas de gravidez observadas até esta idade
são aceitáveis e não supõem uma diminuição excessi-
va na eficiência dos programas.

À medida que, com a idade, diminui a reserva
ovárica, produz-se um aumento dos níveis circulantes
de FSH na fase folicular precoce devido à diminuição
da inibina circulante e com o fim de impulsionar o
crescimento folicular (14). Por esta razão, considera-
se o nível basal de FSH um fator prognóstico da res-
posta ovárica às gonadotrofinas exógenas e, indireta-
mente, para o resultado do tratamento (15).

Na prática, numerosos estudos confirmaram o va-
lor preditivo do nível de FSH, tanto em condições ba-
sais como após estimulação com citrato de clomifeno
ou com agonistas da GnRH (16, 17).

No presente estudo não foram confirmadas estas
observações ao dividir os ciclos em função do nível
circulante de FSH. Isto deve-se, possivelmente, ao re-
duzido número de casos em algum dos grupos, a que
só nos ciclos em que se utilizou antagonista pôde rea-
lizar-se a determinação de FSH no ciclo de tratamen-
to (nos ciclos com agonista a determinação pode ter
sido realizada meses antes) ou a outros fatores clíni-
cos ou de laboratório que será necessário investigar.

Não obstante, quando os ciclos se agruparam se-
gundo o nível de FSH, tomando como valor de corte
8,5 UI/L, mesmo que as diferenças não sejam estatis-
ticamente significativas, comprovou-se que as taxas
de gestação eram superiores nos ciclos com nível de
FSH inferior a 8,5 UI/L:

- Ciclos com FSH ≤ 8,5 UI/L: 28,3% (bioquímica;
n= 424) e 24,58% (ecográfica; n= 415);

- Ciclos com FSH > 8,5 UI/L: 23,53% (bioquími-
ca; n= 136) e 20,74% (ecográfica; n= 135)
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Tabela 9
Taxas de gravidez bioquímica e clínica (por punção) em função do número de ovócitos M II obtidos na punção (*p= 0.002;

**p= 0.003)

Nº Ovócitos Gravidez N Gravidez N
bioquímica (%)* clínica (%)**

C O-C
0 0 6 0 6
1 - 3 12,2 82 10,98 82
4 - 8 29,00 221 24,54 216
9 - 13 37,01 164 30,62 160
14 - 30 32,81 64 30,16 63
M II
0 0 11 0 11
1 - 3 16,66 114 14,91 114
4 - 8 34,33 201 21,86 195
9 - 24 31,76 85 30,59 85
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Estes resultados coincidem com o observado por
outros autores (18).

Diferentes pesquisadores assinalaram a influência
negativa que a obesidade exerce sobre os resultados da
FIV (19-21), sobretudo quando se alcança a categoria
de obesidade mórbida (22-24). No presente estudo
confirma-se uma importante, mesmo que não significa-
tiva, diminuição das taxas de gestação nos ciclos reali-
zados a mulheres com IMC superior a 30 Kg/m

2
.

O facto de se tratar de uma primeira tentativa ou
de tentativas sucessivas não tem suposto a existência
de diferenças entre os grupos quanto a taxas de gravi-
dez que, surprendentemente, foram maiores nos se-
gundas e terceiras tentativas que nas primeiras.
Talvez isto se deva a uma melhor eleição no uso far-
macológico para a estimulação depois do primeiro
fracasso. Observa-se uma importante diminuição nas
quartas tentativas. Provavelmente, porque as mulheres
que foram estimuladas pela quarta vez tinham sido
canceladas em alguma ocasião prévia ou por causa do
muito reduzido número de casos.

À partida parece razoável a hipótese de que o nú-
mero de folículos antrais existentes no ovário antes
de iniciar a estimulação para FIV pode predizer o nú-
mero de folículos que vão desenvolver-se com a esti-
mulação e, indiretamente, o número de ovócitos que
poderá ser obtido.

No entanto, o facto de que existam folículos visí-
veis por ultra-sons não garante o desenvolvimento
dos mesmos, já que este vai depender da atividade
das gonadotrofinas e da sensibilidade dos receptores
às mesmas.

Scheffer e cols afirmaram que o número de folículos
antrais presentes nos ovários é um fiel indicador da re-
serva ovárica e da “idade reprodutiva” da mulher (25).

Kwee e cols desenvolveram um estudo, no qual
foram incluídas 110 mulheres, com o fim de compa-
rar a sensibilidade e a especificidade da contagem de
folículos antrais (RFA) como fator preditivo da res-
posta ovárica às gonadotrofinas com as do teste de
clomifeno e o teste EFORT (26). Concluíram que o
RFA resulta um teste pelo menos tão eficaz como os
outros estudados, mais caros e complicados.

Aflatoonian e cols concluíram que o RFA é tão
eficaz como a determinação da hormona antimulleria-
na (AMH) para predizer as respostas elevadas às go-
nadotrofinas (27).

Em resumo, a contagem de folículos antrais pare-
ce não só útil para tomar a decisão de incluir ou não a
uma mulher num programa de reprodução assistida
mas também, em certos casos, para decidir o tipo de
estimulação ovárica a realizar.

A partir da análise de 880 ciclos, Dor e cols che-
garam à conclusão que os ciclos em que o nível de es-
tradiol não supera 500 pg/ml ou se obtêm menos de 3
ovócitos apresentam muito mau prognóstico em FIV
(28), o que concorda com os achados deste estudo re-
lativos às taxas de gravidez em função do número de
ovócitos e M II obtidos na punção (Tabela 9). Pode
observar-se que as melhores taxas de gestação se
obtêm na categoria média do número de ovócitos ob-
tidos; isto poderia ser devido a que na categoria mais
elevada se situam as mulheres com ovário poliquísti-
co, a propósito das quais foi defendida uma menor
qualidade ovocitaria (29, 30).

As taxas de gravidez mostraram-se significativa-
mente superiores nos ciclos em que um ou mais em-
briões foram criopreservados. Não é de estranhar
pois, ao não praticar a transferência seletiva de um
embrião (mas sim a de dois) e criopreservando-se ex-
clusivamente embriões considerados viáveis, criopre-
servar equivale a dispor de ovócitos maduros (28) e
embriões em maior número e esta circunstância sem-
pre se considerou um fator de bom prognóstico em
FIV. Por outro lado, aos bons resultados obtidos nes-
tes ciclos haverá que acrescentar, no seu dia, as gravi-
dezes que se produzam depois da transferência dos
embriões criopreservados, uma vez descongelados.

Mesmo que o número de casos analisados seja pe-
queno, não parece que, incluindo no programa apenas
mulheres com menos de 40 anos, a idade jogue um
papel decisivo nos resultados. 

Seria conveniente dispor do nível circulante de
FSH dentro dos últimos 6 meses nos ciclos em que se
utiliza agonista para o bloqueio hipofisário. As mul-
heres com nível superior a 8,5 UI/L merecem especial
atenção e protocolos de estimulação ovárica específi-
cos. Provavelmente, pode considerar-se discutível,
iniciar estimulações a mulheres com niveis circulan-
tes de FSH superiores a 15 UI/L ou com menos de 5
folículos antrais na ecografia basal.

Os casos em que a estimulação ovárica não consi-
ga níveis circulantes de estradiol superiores a 500
pg/ml devem ser cancelados.

A julgar pelos resultados observados nesta série
de pacientes, uma percentagem não desprezível de
mulheres beneficiaria de doação de ovócitos, o que
torna desejável a implementação de um programa de
doação que permita a assistência a estas mulheres no
âmbito da medicina pública.
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