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Em procedimento pioneiro no Estado de Mato Grosso do Sul, o 
Fertility Medical Group de Campo Grande propiciou o nasci-

mento de bebês por meio do útero de substituição no ano passado. 
Com profi ssionalismo e tecnologia avançada, a clínica realizou 
o sonho da gestação a casais, os quais as mulheres não podiam 
gerar o fi lho no interior de seus úteros.

As pacientes recorreram ao útero de substituição, também co-
nhecido como barriga solidária ou “barriga de aluguel”. Esta última 
nomenclatura em desuso, uma vez que remete a ideia de comércio 
ou ação lucrativa, situações consideradas ilegais no Brasil.

Desde 2013, o Conselho Federal de Medicina (CFM), median-
te a resolução CFM Nº 2.013/2013, regulamentou a Gestação de 
Substituição (Doação Temporária do Útero) determinando que as 
clínicas de fertilização assistida possam usar técnicas de repro-
dução assistida (RA) para criarem a situação identifi cada como 
gestação de substituição, desde que exista um problema de saúde 
que impeça ou contraindique a gestação na doadora genética ou 
em caso de união homoafetiva.

A especialista em reprodução humana assistida Suely de Souza 
Resende, diretora da unidade Fertility Campo Grande, ressalta que 
na clínica se observou uma demanda crescente pelo congelamento 
de óvulos, com o objetivo de preservar o potencial de fertilidade, 
nos últimos dois anos. Em busca desta técnica (vitrifi cação oocitá-
ria) se encontram mulheres em momentos diferentes de suas vidas 
e com indicações clínicas bem especifi cas.

Pacientes com diagnóstico de câncer em idade reprodutiva, que 
receberão medicamentos e ou radioterapia, ambos com grande 
potencial de danos para os oócitos e para os ovários, são aconse-
lhadas pelos seus médicos a procurarem a clínica para congelarem 
seus gametas antes do tratamento da doença. “Muitas mulheres 
relatam que se sentem seguras, esperançosas e com maior desejo 
de lutar contra a doença, quando se lembram de que no futuro 
terão a chance de serem mães”, relata a médica.

A criopreservação também é indicada para a prevenção de uma 
falência ovariana prematura, cujo diagnóstico se faz pelo histórico 
familiar de menopausa precoce e verifi cação dos indicadores de 
baixa reserva ovariana. Como também, antes de procedimentos 
cirúrgicos que possam diminuir a fertilidade, principalmente nos 
casos de endometrioses e cistos ovarianos. 

Nos últimos anos, o congelamento social, dentre as aplicações 
clínicas, tem sido o mais frequente. “A mudança comportamental 
associada ao aumento da expectativa de vida contribuíram para 
uma modifi cação das prioridades femininas e, atualmente, muitas 
mulheres iniciam a maternidade após os 40 anos”, explica Suely.

Pacientes sul-mato-grossenses realizam 
sonho da gestação com útero de substituição

O pico da fertilidade feminina é em torno dos 25 anos e com 
a postergação da maternidade se observou uma queda acentuada 
da reserva ovariana após os 35 anos, sendo recomendável a coleta 
de óvulos até este período, uma vez que está mais associado ao 
sucesso do bebê em casa. Quanto ao limite superior da idade pa-
ra criopreservação de oócitos, este poderá variar de acordo com 
a necessidade e preferências individuais.

O número ideal de oócitos congelados ainda é questionável, 
mas a maior parte dos estudos científi cos fi xa em quinze. A técnica 
de vitrifi cação se tornou referência na preservação do potencial de 
fertilidade e faz parte da rotina clínica, uma vez que os resultados 
de taxas de fertilização e de taxas de gestação com óvulos frescos 
e congelados são equivalentes.

Aline Bruni Pereira Leite foi a “barriga solidária” 
de sua irmã Lígia Bruni Nocera e propiciou a 
realização de um sonho: o nascimento de Lorenzo. 
Após oito anos de tratamentos de fertilização 
sem sucesso, com históricos de gestações que 
não evoluíram, Lígia já pensava em desistir do 
sonho de ser mãe. “Como ela tinha embriões 
congelados sugerimos a possibilidade de um útero 
de substituição que foi prontamente oferecido por 
sua irmã”, relembra Suely Resende, especialista em 
medicina reprodutiva responsável pelo tratamento 
de fertilização in vitro da paciente.
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O Fertility Medical Group, unidade Campo Grande (CG), apresenta um resumo das 
taxas de sucesso obtidas nos ciclos de Injeção Intracitoplasmática de Espermatozoides 
(ICSI) com transferência de embriões a fresco e de embriões criopreservados, além de 

ciclos de doação de oócitos, realizados durante os últimos anos.

Fertility Campo Grande apresenta 
resultados alcançados em 2014

Um aumento considerável do número de pro-
cedimentos pode ser observado ao longo dos 

anos de estabelecimento do Fertility Medical Group 
como centro de referência no tratamento da infer-
tilidade em Campo Grande.

Figura 2: Taxas de gestação clínica (A) e 
implantação embrionária (B), incluindo 
resultados distribuídos por faixa etária.

Visando um melhor entendimento do fator idade 
no tratamento de casais inférteis, serão apresentados 
os resultados gerais do ano de 2014 incluindo todas 
as faixas etárias, bem como aqueles obtidos de acor-
do com a faixa etária da paciente (<30 anos, 31 a 35 
anos, 36 a 39 anos ou >40 anos) (Figuras 2A e 2B). 
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Resultados para ciclos de ICSI

Os gráfi cos apresentados a seguir fornecem as 
taxas de sucesso obtidas nos ciclos de ICSI com 
transferência de embriões a fresco realizados pelo 
Fertility Medical Group (CG) durante o ano de 2014.

As pacientes com idade igual ou superior a 36 
anos representaram, por mais um ano, uma porcen-
tagem signifi cativa dos procedimentos realizados 
(54,8%) (Figura 1), sendo de 36,0 anos a média 
de idade das pacientes submetidas ao tratamento 
em 2014.

Figura 1: Distribuição dos procedimentos 
de ICSI de acordo com a faixa etária da 
paciente.
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Figura 3: Taxa de gestação clínica 
(A) e implantação embrionária (B) 
obtidas após transferência de embriões 
criopreservados em nosso serviço nos 
últimos 3 anos.

Resultados para ciclos com embriões 
criopreservados

Os gráfi cos apresentados a seguir fornecem as 
taxas de sucesso obtidas nos ciclos com transfe-
rência de embriões aquecidos realizados em nos-
so serviço durante o mesmo período (Figuras 3A e 
3B). Destacamos que após criopreservação com o 
uso da técnica de vitrifi cação, 94,4% dos embriões 
apresentaram-se morfologicamente viáveis, sendo 
observado um aumento signifi cativo deste valor nos 
últimos anos (Figura 4).

Resultados para ciclos de doação de 
oócitos

As taxas de sucesso obtidas para ciclos nos 
quais os embriões transferidos eram provenien-
tes de oócitos de doadora estão resumidas na 
Tabela abaixo (Tabela 1). Cabe ressaltar que a 
média de idade das pacientes foi de 44,4 anos.
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 Figura 3A

Taxa de implantação (%)

RESUMO

Taxa de gestação por ciclo transferido 41,2%

Taxa de implantação 31,0%

Tabela 1: Taxa de gestação clínica 
e implantação embrionária obtidas 
após transferência de embriões 
provenientes de oócitos de doadora.
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Figura 4: Taxa de embriões morfologi-
camente viáveis após descongelamento 
relatada para os últimos 3 anos.
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 Figura 4 Taxa de embriões viáveis
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Jr.,  Edson Borges Jr..
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Nas últimas décadas, mais 
dois milhões de crianças 

nasceram por meio de técni-
cas de reprodução assistida em 
todo mundo e, apesar dos re-
centes avanços na área, o nú-
mero de embriões produzidos 
in vitro que falham a implantar 
ainda é alto. Acredita-se que a 
seleção de embriões com alto 
potencial de implantação seja 
o maior desafi o da reprodução 
assistida. 

Identifi car características de 
diferentes pacientes que requei-
ram manejo especial é outro desafi o dos 
profi ssionais de reprodução assistida. De 
acordo com Edson Borges Júnior, diretor 
científi co do Fertility Medical Group, os 
ciclos de reprodução assistida não devem 
ser realizados da mesma maneira nas dife-
rentes pacientes. Desta maneira, o Fertility 
delineou um projeto de pesquisa que te-
ve como objetivo identifi car marcadores 
biológicos do sucesso do tratamento, da 
qualidade do embrião, da resposta ao es-
tímulo ovariano e outras variáveis, em di-
ferentes grupos de pacientes. 

Em 2012, o projeto foi submetido à 
FAPESP – Fundação de Amparo a Pesquisa 
do Estado de São Paulo, solicitando auxí-
lio para sua realização. No ano seguinte, 
a FAPESP concedeu ao Fertility fomento 

Pesquisa científi ca inovadora do 
Grupo Fertility recebe incentivo da FAPESP

para realização do projeto, o qual se en-
quadrou na linha de projetos de Pesquisa 
Inovativa em Pequenas Empresas (PIPE).

Em colaboração com a Universidade 
Federal de São Paulo – UNIFESP e 
Universidade Estadual de Campinas, os 
pesquisadores do grupo trabalharam du-
rante quase dois anos para que o projeto 
fosse realizado com êxito.

Marcadores biológicos das caracterís-
ticas dos ciclos e da qualidade do em-
brião foram identifi cados nas células do 
cumulus, células que rodeiam os óvulos 
e normalmente são descartadas anterior-
mente ao procedimento de Injeção intra-
citoplasmática de espermatozoides (ICSI). 
Essas células ao invés de serem descarta-
das foram coletadas e armazenadas até 

que todos os grupos de pacien-
tes fossem formados. Quando 
todas as amostras das células 
foram coletadas, as mesmas fo-
ram transportadas ao laborató-
rio de pesquisa da UNIFESP pa-
ra extração das proteínas. Após 
diversas tentativas, as proteínas 
foram extraídas com êxito e en-
caminhadas ao laboratório de 
espectrometria de massas da 
UNICAMP, para que fosse ana-
lisadas e identifi cadas. Foram 
identifi cadas mais de 200 pro-
teínas em amostras de células 

do cumulus humanas, das quais inúme-
ras se expressavam de maneira diferen-
ciada nos diferentes grupos de pacientes. 
Algumas caracterizavam pacientes com 
fatores específi cos de infertilidade, outras 
a baixa resposta ao estímulo ovariano, a 
idade das pacientes, à qualidade do em-
brião gerado, e ao sucesso de gestação.

O relatório deste estudo foi entregue a 
FAPESP no começo deste ano. “Os  acha-
dos são de grande impacto na nossa área, 
mostrando que o perfi l proteico das célu-
las do cumulus, células essas que seriam 
descartadas em ciclos de ICSI, pode ser 
uma importante ferramenta para predizer 
o prognóstico do tratamento, propiciando 
um manejo diferenciado para cada caso,” 
relata Borges Jr..


