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FERTILIZAÇÃO 
IN VITRO

TUDO SOBRE
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Receber o diagnóstico de infertilidade é uma grande surpresa 
para a grande maioria dos casais e, infelizmente, uma notícia 
que nunca é bem vinda. Muitas emoções começam a fazer 
parte da rotina, frustações, constrangimentos e angústias 
surgem a cada tentativa sem sucesso. Embora tudo isso seja 
parte do processo de entendimento de uma nova condição, 
há muitos motivos para virar o jogo e começar a acreditar.

A medicina avança a passos largos e intensifica muito os ín-
dices de sucesso nas diferentes técnicas para tratar a infer-
tilidade, ajudando homens e mulheres a realizarem o sonho 
de serem pais.

As tecnologias de reprodução assistida são um grupo de tra-
tamento de infertilidade que envolvem tanto a parte feminina 
(óvulo) quanto a masculina (espermatozoide).

Há diversos tratamentos de reprodução assistida, sendo In-
trodução a mais comum a Fertilização in vitro (FIV).
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O SONHO SE TORNA REALIDADE

Na FIV, a fecundação do óvulo pelo espermatozoide ocorre fora 
do corpo, formando o embrião, que pode ser transferido ao úte-
ro da paciente, com o objetivo de que a gravidez aconteça!

A história da FIV é relativamente recente: em 1978 nasceu 
Louise Brown, a pequena inglesa que foi o primeiro bebê nas-
cido através desta técnica. Naquele mesmo ano, outro bebê 
nasceu da mesma maneira, na Índia.

Estes bebês começaram a ser chamados de “bebês de pro-
veta”, já que a fertilização ocorre em laboratório. Em 1981, 
nasceu o primeiro bebê de proveta norteamericano, e em 
1984 o primeiro no Brasil. Nestes 35 anos, mais de 5 milhões 
de bebês foram gerados e nasceram através da FIV em todo 
mundo! São muitas crianças e adultos que não teriam existi-
do sem o avanço da ciência!
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QUANDO A FIV DEVE SER
CONSIDERADA

Nos casos de infertilidade, a FIV pode ser uma opção (por vezes 
a única) se a mulher e o parceiro enfrentam problemas como:

• Endometriose
• Obstrução das tubas uterinas, antes chamadas de trompas 
de falópio
• Baixa contagem de espermatozoides
• Problemas uterinos, como miomas ou malformações
• Problemas na ovulação, como menor quantidade e qualida-
de de óvulos ou ausência de ovulação
• Insucesso em outros tratamentos de reprodução humana
• Doenças genéticas
• Infertilidade sem causa aparente com mais de 2 anos de 
infertilidade ou com idade materna maior que 35 anos

Muitas vezes a FIV não é o primeiro passo em um tratamento, 
e é reservado quando outros tratamentos (cirurgia, coito pro-
gramado, inseminação artificial) não dão certo ou não são in-
dicados.

O grupo mais propenso a utilizar a técnica é formado por ca-
sais cujo homem tem baixa contagem de espermatozoides ou 
mulheres com tubas uterinas danificadas ou obstruídas.

Mulheres que sofrem de endometriose também podem se be-
neficiar fortemente da FIV.

Outros fatores como doenças monogênicas ou translocações 
são indicações de FIV com Diagnóstico Genético Pré-Implan-
tacional (PGD).
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QUANTO TEMPO ESPERAR ATÉ 
DECIDIR PELA FIV?

Quando um casal decide ter um bebê, parece que imediata-
mente a ansiedade domina todos os outros sentimentos. A 
vontade de que a concepção ocorra logo nos primeiros meses 
é tanta, que muitas mulheres procuram seus ginecologistas 
em três meses de tentativas com a certeza de que há algo er-
rado com esta demora. Antes que você fique muito ansiosa, 
conheça esses dados:

Um em cada seis casais em todo o mundo tem algum tipo 
de problema de infertilidade pelo menos uma vez durante sua 
vida reprodutiva. A prevalência atual de infertilidade, é estima-
da em cerca de 15% em todo o mundo para as mulheres com 
idade entre 20 e 44 anos.

Cerca de 30% dos casos de infertilidade são explicados por 
causas masculinas, 40% por causas femininas, e 30% dos ca-
sos são por problemas em ambos. A infertilidade também está 
associada ao estilo de vida, como tabagismo, peso e estresse. 
A idade avançada (do ponto de vista reprodutivo) da mulher é 
uma das explicações mais comuns atualmente, pois explica 
uma menor quantidade e pior qualidade dos óvulos.

Portanto, o tempo para tomar a decisão de fazer a FIV varia 
conforme o caso. Estabelecemos como média um ano de ten-
tativas. No entanto, este tempo se reduz para 6 meses quando 
a mulher tem 35 anos ou mais, ou imediatamente, quando a 
mulher tem 40 anos ou mais. Na dúvida,converse com o seu 
médico. E lembre-se: o tempo pode ser fundamental para o su-
cesso no tratamento.
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COMO É O PROCEDIMENTO?

O passo a passo da FIV:

1º Estimulação ovariana:

a primeira etapa é a estimulação dos ovários através de medicações hor-
monais, para que a mulher possa desenvolver mais óvulos (ao invés de 
somente um) por ciclo menstrual.

Os medicamentos utilizados têm por objetivo estimular os folículos an-
trais (que aparecem no ultrassom) a crescerem e desenvolverem os óvu-
los para a coleta no dia ideal. Quando os folículos atingem cerca de 13 a 
14 mm de diâmetro médio, iniciamos o antagonista do GnRH para evitar o 
pico prematuro de LH e ovulação precoce. Este é o protocolo mais utiliza-
do atualmente na nossa prática, sendo o mais seguro e com alta eficá-
cia. Existem diversos tipos e protocolos de estimulação ovariana, incluin-
do ciclos com antagonistas e agonistas do GnRH, bem como ciclos com 
menos medicamentos, como a Mini FIV ou estimulação mínima. Quando 
os folículos atingem o tamanho ideal (cerca de 17 ou 18 mm), aplica-se a 
última medicação para maturar os óvulos e programar a coleta.
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COMO É O PROCEDIMENTO?

O passo a passo da FIV:

2º Coleta de óvulos:

os óvulos são coletados no momento ideal, 34 a 36 horas após a última 
medicação (hCG ou agonista GnRH). O procedimento é feito no laboratório 
de reprodução humana, sob anestesia geral leve (sedação) e a paciente 
deve estar em jejum de 8 horas. O médico utiliza uma agulha fina acoplada 
ao ultrassom transvaginal para aspirar todos os folículos e coletar os 
óvulos, que são imediatamente analisados pela equipe de embriologia. 
O procedimento dura cerca de 30 minutos e logo depois a paciente é 
encaminhada à recuperação, onde fica até a alta.
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COMO É O PROCEDIMENTO?

O passo a passo da FIV:

3º Coleta de espermatozoides:

na maioria das vezes o sêmen é coletado como o espermograma, pela 
masturbação. Isso é feito logo depois da coleta de óvulos. Em alguns 
casos, é necessário fazer um procedimento urológico específico para 
obter os espermatozoides na região testicular, como PESA (percutaneous 
epididymal sperm aspiration), MESA (microsurgical epididymal sperm 
aspiration) e Micro-TESE (microsurgical testicular sperm extraction). 
Quando se usa sêmen de doador ou sêmen próprio congelado, a amostra 
é descongelada no mesmo dia.
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COMO É O PROCEDIMENTO?

O passo a passo da FIV:

4º Fertilização in vitro propriamente dita e desenvolvimento
embrionário:

no laboratório, os óvulos são fertilizados pelos espermatozoides. Existem 2 
técnicas de fertilização: clássica e ICSI (intracytoplasmic sperm injection), 
sendo que ambas têm boas taxas de fertilização quando bem indicadas
Após a fecundação, os óvulos ficam em incubadoras com rigoroso controle 
de luz e temperatura, pressão e concentração de gases, e meio de cultura 
específico, simulando as condições das tubas uterinas. Os embriões 
formados iniciam o processo de multiplicação celular e a equipe de 
embriologia avalia a cada 1 ou 2 dias a qualidade dos embriões. Eles são 
classificados de acordo com o número de células e grau de fragmentação 
(no 2º e 3º dia) ou de acordo com a expansão, massa celular interna e 
trofectoderme (5º e 6º dia, chamado de blastocisto).
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COMO É O PROCEDIMENTO?

O passo a passo da FIV:

5º Transferência embrionária:

os embriões podem ser transferidos no 3º dia (D3), 5º ou 6º dia (D5 ou D6), 
sendo que a data ideal deve ser indicada pelo médico após uma avaliação 
detalhada de cada caso. O procedimento é rápido e indolor: é inserido 
um cateter fino e flexível através do colo, até chegar à cavidade do útero 
(cavidade endometrial), onde um ou mais embriões são delicadamente 
depositados. Utilizamos um ultrassom abdominal para visualização 
de todo o procedimento e escolha do local ideal para a transferência no 
centro do útero. A bexiga cheia muitas vezes ajuda! Após a transferência, 
a paciente permanece em repouso por cerca de 15 minutos e depois pode 
ir para casa e ficar em repouso leve por 2 dias. O teste de gravidez é feito 
após 9 a 11 dias da transferência, através de um exame de sangue (βHCG 
quantitativo)! Se o teste é positivo, deve-se repetir o exame em 48 horas, 
para analisar se está aumentando normalmente.

*Etapa extra: em casos com alto risco de 
síndrome de hiperestimulação ovariana - quando 
os ovários produzem muito hormônio, podendo 
causar inchaço, dores fortes, derrame pleural, 
falta de ar e outras complicações, é fundamental 
congelar todos os embriões e postergar a 
transferência para outro momento, quando 
os ovários reduzirem de volume e os níveis 
hormonais voltarem ao normal. Isso geralmente 
demora um a dois meses. O congelamento de 
embriões, nesses casos, é uma ferramenta 
extremamente importante, tornando a FIV muito 
segura e mantendo as boas taxas de sucesso.
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POSSO TER RELAÇÕES SEXUAIS DURANTE A FIV?

A atividade sexual é permitida até a coleta dos óvulos, sendo orientado um período de abstinência de 2 a 5 dias para a coleta do sêmen. Alguns 
estudos científicos mostraram que a relação sexual nesta fase pode ter um efeito positivo, aumentando as chances de sucesso. Porém, é importante 
suspender a atividade sexual após a transferência do embrião, já que pode causar contrações uterinas involuntárias e sangramento.

CONGELAMENTO DE EMBRIÕES

Os embriões que não forem transferidos no ciclo podem ser congelados para uso posterior. A vantagem é não ter que realizar uma nova estimulação 
ovariana e captação, o que é mais econômico se houver tentativas futuras. Os embriões também poderão ser doados a outros casais ou mulheres, 
destinados a pesquisas de céulas-tronco embrionárias (após 3 anos de congelamento) ou descartados (após 5 anos de congelamento), conforme 
a vontade do casal.

QUAL É A DIFERENÇA ENTRE A FIV E A INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL?

Uma dúvida muito comum entre os casais que nos procuram é a diferença entre a FIV e Inseminação Artificial (inseminação intrauterina). Ambas 
envolvem tecnologias para engravidar sem relações sexuais. No entanto, a Inseminação Artificial é um procedimento mais simples, no qual o 
sêmen é processado para ter uma concentração maior dos espermatozoides, que serão depositados dentro do útero por meio de um fino cateter, 
no momento da ovulação. Depois, eles estão por “conta própria” e devem chegar até as tubas, para lá encontrarem o óvulo, que será fecundado 
naturalmente.
A Inseminação Artificial é indicada apenas para mulheres que têm as tubas normais, sem obstrução, sendo realizada após a indução da ovulação 
através de medicamentos. O tratamento é indicado em casos de infertilidade inexplicada (sem causa aparente) e para homens que têm baixa 
contagem de espermatozoides.
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FIV E A VITAMINA D

Um estudo realizado por médicos italianos constatou que mulheres com níveis suficientes de vitamina D tiveram o dobro de chances de engravidar 
e de gerar embriões de boa qualidade durante a FIV. Algumas pesquisas mostraram que mulheres com níveis adequados de vitamina D tem maiores 
taxas de implatação embrionária do que aquelas com deficiência da vitamina.
A vitamina D, está associada à fertilidade, além dos seus já conhecidos benefícios, como o fortalecimento dos ossos e auxílio no controle da 
diabetes e doenças cardiovasculares.
Procure manter os níveis de vitamina D acima de 30 ng/mL, através da alimentação adequada, exposição solar e, se necessário, reposição com 
medicamentos por via oral (gotas ou comprimidos de vitamina D).

FIV E A ANSIEDADE

Há muitos fatores que alimentam o estresse e a ansiedade, desde alterações hormonais, até 
a esperança e o medo, tão naturais neste momento.
Os medicamentos para a estimulação ovariana provocam um aumento dos níveis circulantes 
de estradiol, hormônio responsável por diversos efeitos no corpo da mulher, inclusive no 
sistema nervoso central, modulando também o humor e as emoções. Em um momento, você 
fica radiante e cheia de esperança, certa de que este será o mês do resultado positivo! Em 
outros, você se sente arrasada e dominada pela tristeza, com a certeza de que não funcionará 
desta vez, e deixa que dúvidas terríveis sobre o futuro tomem conta da sua mente.
Espere um pouco. Respire fundo. Esta flutuação entre sentimentos bons e ruins é totalmente 
normal. Às vezes, você vai ficar animada e outras vezes assustada. Foque no seu tratamento, 
fazendo o melhor, usando os medicamentos corretamente e seguindo o que seu médico 
orientou. O restante você não consegue controlar! E isso é muito importante para obter o 
resultado ideal.
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SOBRE AS CHANCES DE SUCESSO DA FIV

Com o avanço da medicina e a adoção de um estilo de vida mais saudável, as chances estão aumentando para todos os grupos de pacientes com 
o passar dos anos.
A idade da mulher é o principal fator determinante do sucesso da FIV. Uma mulher com menos de 35 anos terá em média o triplo de chances de 
sucesso comparada a uma mulher acima dos 40 anos.
O sucesso da FIV depende da resposta à estimulação ovariana, da qualidade do útero e dos embriões. E a qualidade embrionária depende 
essencialmente dos espermatozoides e óvulos, em que a idade materna tem grande impacto. Em 2013, foram registrados no Brasil mais de 52 
mil procedimentos, sendo a taxa média de fertilização (chance de o óvulo estar fecundado após aplicação da técnica) de 74%, compatível com os 
padrões mundiais. Atualmente, preferimos transferir embriões após 5 ou 6 dias da captação, em um estágio chamado de blastocisto, no qual o 
embrião tem mais de 100 a 200 células. A taxa de desenvolvimento até blastocisto varia de 30 a 50% por óvulo maduro fertilizado.
Essa é a realidade mundial, em que conseguimos desenvolver bons embriões e selecionar os melhores, aumentando a chance de sucesso. Tais 
resultados não seriam possíveis sem a confiança e a segurança que a tecnologia proporciona aos profissionais e pacientes. Clínicas e laboratórios 
conferem todos os itens em suas estruturas, priorizam o controle rigoroso das incubadoras e dos meios de cultura e mantêm suas equipes de 
embriologia bem treinadas.
O sucesso da reprodução assistida está na eficácia dos cuidados somados em cada etapa.

AS CHANCES DE INSUCESSO DA FIV

Estamos falando sobre a complexidade do corpo humano, onde nenhuma técnica garante 100% de eficiência. E mesmo em meio a tantos avanços 
da medicina, temos que encarar que existem chances de insucesso, infelizmente.
Muitas mulheres que tiveram um ciclo mal sucedido obtém o sucesso no próximo. Enquanto nem todos os fatores podem ser corrigidos, alguns 
podem ser identificados para se reduzir as chances de falha no ciclo seguinte. Inúmeros são os fatores que determinam o porquê a técnica pode ou 
não dar certo. É importante conhecer os principais fatores envolvidos em cada caso individualmente, como a idade da mulher, qualidade do sêmen, 
resposta ovariana, qualidade embrionária e complicações na implantação. Exames mais específicos, como a Fragmentação do DNA espermático, 
histeroscopia diagnóstica com biópsia endometrial, ERA (endometrial receptivity array) e rastreamento para trombofilias congênitas e adquiridas 
podem ser muito úteis. Os casais devem vivenciar o processo com otimismo, pois muitos são os tratamentos e possibilidades, mas lidar com o 
insuceso também faz parte. Foque nos bons resultados que a FIV traz e busque suporte por parte dos profissionais da área. A relação de confiança 
junto à equipe médica é fundamental.
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AMOR QUE VALE A PENA!

A FIV evolui como uma excelente alternativa para casais que enfrentam o drama de tentativas infrutíferas de ter filhos, é um procedimento muito 
eficiente, e que já trouxe muita alegria aos casais que buscaram engravidar e precisaram de tratamento especial.

Atualmente, quando realizada de maneira competente e inteligente, a FIV devolve ao casal as mesmas chances de conceber (ou mais, por ciclo) do 
que as pessoas que engravidam naturalmente, como podemos ver nas estatística de sucesso de FIV.

Realizar o sonho de engravidar é cada vez mais possível. Busque as alternativas para que o seu possa se concretizar!
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Agende sua consulta, tire as suas dúvidas e conheça os melhores tratamentos indicados!

O Centro de Reprodução Humana de Piracicaba fica no Hospital Santa Isabel - Santa Casa de Misericórdia de Piracicaba
Av. Independência, 953 - 5º Andar - Piracicaba - SP - CEP 13419-155

Telefone 19 3447.3700
Horário de funcionamento:  Segunda a sexta - 7h às 12h e das 13h às 16:30h

Diretor responsável: Dr. Paulo Arthur Machado Padovani - Ginecologista - CRM: 39.536

https://www.facebook.com/crhpiracicaba
https://instagram.com/crhpiracicaba
http://crhp.com.br/

