
que permitisse preservar dois pilares fundamentais do nosso traba-
lho: a qualidade e a eficiência. Sete anos depois da inauguração da 
primeira unidade fora de São Paulo, é com enorme satisfação que 
constatamos o mesmo nível de excelência sendo oferecido a casais 
de outras regiões. Isso só foi possível a partir de sólidas alianças, 
como a que estabelecemos com a Dra. Suely Resende, que dirige a 
unidade com maestria. Estou certo de que é esse incrível trabalho de 
equipe que tem fortalecido o grupo como um todo, possibilitando 
oferecer atendimento de ponta e inovações tecnológicas a todos os 
nossos pacientes e ainda avançar na produção científica.”
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Fertility Campo Grande comemora  
sete anos de atividades  

Primeira clínica do Mato Grosso do Sul especializada em 
Reprodução Humana Assistida, a Fertility Campo Grande com-

pleta sete anos de atividades com elevação das taxas de sucesso e capa-
cidade para atender pacientes de toda região Centro-Oeste, Norte e 
Nordeste. Contando com projeções deste ano, o número total de 
procedimentos realizados na unidade deve chegar a 1.400 (Figura 1). 
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A especialista em Medicina 
Reprodutiva, Suely Resende, diretora 
da clínica, destaca a ascendência dos 
resultados alcançados na taxa de gesta-
ção por ciclo transferido e , consideran-
do as diferentes faixas etárias (Figura 2).  
A otimização das condições laborato-
riais, com a consequente realização de 
transferências em estágio de blastocisto, 
impactou significativamente o sucesso 
do tratamento, inclusive de pacientes 
com idade igual ou superior a 36 anos. “Parte desse sucesso se deve 
a um aporte de tecnologia e equipamentos de ponta. Isso, somado 
ao investimento em mão de obra altamente qualificada, nos têm 
permitido quebrar parâmetros e alcançar metas mais ambiciosas 

em termos de sucesso dos tratamentos”, 
comemora a médica. 

Para Edson Borges Junior, sócio-fun-
dador do Fertility Medical Group, grupo 
em que o serviço está  inserido, contar 
com uma unidade tão bem-sucedida 
como a de Campo Grande é motivo de 
enorme satisfação. “Quando decidimos 
levar nosso conhecimento e serviços a 
outras localidades, o grande desafio foi 
estabelecer uma estratégia de expansão 

O Fertility Medical Group, referência em Medicina Reprodutiva, 
é reconhecido pela constante participação e apresentação de tra-
balhos científicos em conceituados congressos nacionais e inter-
nacionais. O departamento científico do grupo conta com diversas 
pesquisas publicadas em centenas de revistas científicas e anais de 
congressos. Trabalhos liderados pelos diretores do grupo, Edson 
Borges Júnior e Assumpto Iaconelli Júnior, já foram citados por ou-
tros pesquisadores mais de 90 vezes – o que reforça a excelência 
da investigação científica. 
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Congresso Brasileiro  
de Reprodução Assistida

O diretor clínico e científico do Fertility Medical Group, Edson Borges Júnior, 
apresenta trabalhos durante o Congresso Brasileiro

A equipe científica do Fertility Medical Group apresentou seis trabalhos 
no  XVIII Congresso Brasileiro de Reprodução Assistida, realizado pela 
Sociedade Brasileira de Reprodução Assistida (SBRA) em Salvador/
BA, entre os dias 20 e 23 de Agosto. Foram dois estudos orais e quatro 
pôsteres. As apresentações orais seguem destacadas nessa edição.

2

O valor preditivo da concentração 
sérica do hormônio anti-mülleriano 
para a qualidade oocitária, fertilização e 
implantação

O estudo foi realizado para avaliar uma possível 
correlação entre a concentração sanguínea do hormô-
nio anti-mülleriano, também conhecido como AMH, 
e a qualidade do óvulo recuperado para ciclos de in-
jeção intracitoplasmática de espermatozoides (ICSI). 
O estudo também avaliou a correlação entre as con-
centrações do AMH e a fertilização, capacidade de 
desenvolvimento do embrião e seu potencial de im-
plantação no útero. 

Os achados do estudo indicam que o nível sérico 
do AMH pode ser uma ferramenta promissora pa-
ra predizer não só a resposta ao estímulo ovariano 
controlado como também a qualidade do óvulo e 
seu potencial de fertilização e implantação no útero.

Lipidômica do fluido endometrial: uma ferramenta 
não invasiva para predizer a receptividade 
endometrial - um estudo piloto

Esse trabalho teve como objetivo usar uma técnica 
denominada espectrometria de massas para determi-
nar a presença de moléculas específicas no líquido 
uterino de pacientes submetidas à transferência de 
embriões. Essa informação associada ao resultado de 
gestação pode ser uma boa técnica para identificação 
do melhor momento para útero receber o embrião, ou 
seja, o instante em que o útero está mais receptivo. 

Foi observado que a espectrometria de massas 
identifica ao menos 11 diferentes moléculas presen-
tes apenas no útero receptivo, mas não no útero não 
receptivo. Isso mostra que essa técnica é capaz de 
prever o melhor momento para a transferência de 
embriões, sendo de extrema importância principal-
mente para casos de falha repetida de implantação.  
Ainda que os resultados sejam promissores, o estu-
do deve ser ampliado para que a técnica possa ser a 
aplicada à prática clínica.
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Encerramento do potencial reprodutivo de acordo com a idade em Populações 
de Fertilidade Natural

Nos últimos tempos, um intenso avan-
ço na ciência propiciou o desenvol-

vimento de métodos contraceptivos e a 
introdução de técnicas de reprodução as-
sistida (TRA). Além disso, transformações 
em nossa sociedade levaram ao desen-
volvimento intelectual e profissional das 
mulheres, igualando-as cada vez mais aos 
homens no mercado de trabalho e distan-
ciando-as da vida domiciliar. Cenário que 
transforma o adiamento da maternidade 
em um fenômeno constante.

Essa escolha, porém têm consequên-
cias. Estudos científicos sugerem que a ca-
pacidade biológica de se reproduzir co-
meça a declinar a partir dos 25 – 30 anos 
de idade. Neste contexto, mulheres que 
decidem postergar a maternidade acabam 
cedo ou tarde se perguntando: “ Por quan-
to tempo posso esperar? ”.

O modelo para o declínio da fertilida-
de pode ser mais bem estudado nas cha-
madas Populações de Fertilidade Natural, 
onde nenhuma tentativa deliberada de li-
mitar o tamanho da família é feita.  Essas 
populações viveram há muito tempo, antes 
da transição demográfica-social que levou 
casais a restringirem intencionalmente o 
número de filhos por meio de diversos mé-
todos contraceptivos.  

Recentemente, um grupo holandês 
delineou um estudo com intuito de revi-
sar e analisar arquivos de Populações de 
Fertilidade Natural no que diz respeito 
à idade da ultima gestação.  Os autores 
avaliaram 58.051 mulheres que viveram 
em países da Europa ocidental entre 1670 
e 1899. O estudo identificou que nessas 
Populações de Fertilidade Natural a ida-
de ao ultimo parto variou de em média 
40,3 anos a 41,4 anos, dependendo do 
país de origem. 

Os achados do estudo mostraram que 
para 4,5% das mulheres o potencial re-
produtivo se encerra aos 25 anos, para 7% 
aos 30 anos, para 12% aos 35 anos e para 
20% das mulheres aos 38 anos. Após os 
38 anos de idade a queda na fertilidade é 
ainda mais drástica, sendo que para 50% 

Quando é tarde demais para engravidar
Postergar a maternidade tem sido uma escolha cada vez mais presente em 
nossa sociedade. 

Para o especialista em reprodução hu-
mana assistida, Edson Borges Júnior, diretor 
clínico e cientifico do Fertility – Medical 
Group, o estudo é extremamente interes-
sante e traz informações valiosas, porém 
esses dados históricos de fertilidade não se 
aplicam à atualidade. “Para que possamos 
fazer uma correlação com as mulheres do 
século XXI devemos levar em consideração 
diversos outros fatores como estilo de vida, 
hábitos alimentares e fatores ambientais,” 
explica ele. 

Borges ainda salientou que mesmo que 
a chance de gestação natural seja baixa a 

das mulheres o potencial reprodutivo se 
encerra aos 41 anos, 90% das mulheres já 
não podem mais se reproduzir a partir dos 

45 anos e 100% das mulheres avaliadas já 
não se reproduzem mais quando atingem 
os 50 anos de idade (Figura 1).

partir dos 40 anos, TRAs ainda podem trazer 
esperança de gestação para estas mulheres. 
“No ano passado, tivemos no Fertility uma 
taxa de gestação próxima dos 40% para pa-
cientes com mais de 40 anos. Porém, apesar 
dos nossos dados serem animadores, não 
podemos negligenciar que ao postergar a 
maternidade as mulheres correm risco de 
não engravidar”, ressalta o médico. 

Essa pesquisa foi publicada em uma 
das revistas cientificas mais importan-
tes na área de medicina reprodutiva, a 
Human Reproduction, em março deste 
ano (Figura 2).

Figura 2
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Expediente:

O Fertility Medical Group e a Cleveland Clinic publi-
cam o livro “Non-Invasive Sperm Selection for In 

Vitro Fertilization: Novel Concepts and Methods”, editora 
Springer.  

O título foi idealizado e editado pelo urologista Edson 
Borges Júnior, diretor clínico e científico do Fertility e coor-
denador geral do Curso de Pós-Graduação em Reprodução 
Humana Assistida do Instituto Sapientiae, juntamente com 
o médico Ashok Agarwal, diretor de pesquisa no Centro 
de Medicina Reprodutiva da Cleveland Clinic, e Amanda 
Setti, pesquisadora científica do Fertility. 

Elaborado por 47 autores especialistas em infertilidade 
masculina, os 17 capítulos do livro abrangem as técnicas 
mais utilizadas para a seleção de melhores espermatozoi-
des para uso nas técnicas de fertilização in vitro (FIV). A 
viabilidade, a segurança e os efeitos destas técnicas na qua-
lidade do espermatozoide e nos resultados do tratamento 
de FIV são discutidos. 

O público alvo são os urologistas e ginecologistas, além 
de biólogos, biomédicos e outros profissionais que desejam 
estar atualizados sobre o tema. 

Título à venda: www.springer.com  www.amazon.com
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