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Casais estão preferindo ter gêmeos
para ‘maximizar’ gestação

Cada vez mais as pessoas se sentem co-
bradas para ‘render mais’, fazer mais 
em menor tempo e com menor custo. 

O problema é quando esse tipo de pré-requi-
sito chega ao consultório do especialista em 
Medicina Reprodutiva.

De acordo com Suely Resende, diretora do 
Fertility Medical Group – Unidade Campo 
Grande, cada vez mais casais manifestam o de-
sejo de ter gêmeos. “Alguns alegam que foram 
tantos anos de tentativas sem sucesso, que ago-
ra querem ter logo dois ou três 
de uma vez. Já outros dizem cla-
ramente que querem economizar 
barriga e tempo. Desconhecem 
o risco de terem gêmeos”. A es-
pecialista explica que, natural-
mente, ocorre uma gestação gemelar a cada 80 
gestações. No caso da trigemelar, a proporção 
é de uma para cada 7.000. Já nos tratamentos 
de fertilização assistida, a chance de nascerem 
gêmeos é de uma em cada três e de trigêmeos, 
uma em cada 30. “Para nós, especialistas em 
Medicina Reprodutiva, a gemelaridade é enca-
rada como uma falha do processo, já que o ide-
al é que mãe e bebê tenham nove meses de ges-
tação tranquila, controlada e com saúde. Uma 
gestação múltipla é considerada de alto risco. 
Além de exigir consultas e exames frequen-
tes, 60% das gestações não chegam até o final, 

o que implica em todas as consequências de 
prematuridade – como baixo peso dos recém-
-nascidos, maior chance de infecção, sequelas 
neurológicas, paralisia cerebral ou déficit men-
tal, auditiva ou visual. Há risco, inclusive, de o 
gêmeo mais frágil não sobreviver”.

A médica também chama atenção para os 
riscos relacionados à gestante. “Para a mãe, 
aumenta o risco de anemia, podem ocorrer 
vômitos exacerbados no período da gestação – 
impossibilitando a gestante de levar uma vida 

normal –, diabetes gestacional e 
pré-eclâmpsia”.  O Fertility Me-
dical Group está desenvolvendo 
em seus laboratórios uma técnica 
que busca reunir quantidade su-
ficiente de embriões para eleger 

aqueles no mais perfeito estado. Sua utiliza-
ção na rotina laboratorial deve ocorrer muito 
em breve. “Cada embrião costuma ser mantido 
numa gota de cultivo por alguns dias a fim de 
crescer e fazer trocas metabólicas. Nosso mé-
todo consiste em coletar uma mínima quanti-
dade desse líquido para analisar sua viabilidade 
e, consequentemente, suas chances de se fixar 
na parede do útero e dar início à gestação. Nos 
testes, temos conseguido aumentar de 20% 
para até 80% as chances de sucesso do trata-
mento – o que é muito gratificante para todas 
as partes envolvidas”. 

O Fertility Medical Group
está desenvolvendo
uma técnica para eleger
embriões no mais
perfeito estado.
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FERTILITY MEDICAL GROUP
COMEMORA GRANDES PREMIAÇÕES

E AVANÇOS CIENTÍFICOS

Esta edição do Fertility Press é especial. 
Aqui reunimos grandes momentos de 
2015, como as mais variadas premiações 

recebidas pelo esforço de nossas equipes sempre 
em busca de resultados de excelência, bem como o 
reconhecimento internacional de importantes es-
tudos que realizamos e que certamente serão de-
cisivos no tratamento da infertilidade de casais de 
vários países. Em agosto, durante o 19º Congresso 
da Sociedade Brasileira de Reprodução Assistida 
(SBRA), o Fertility Medical Group (FMG) con-

quistou o primeiro e o segundo lugar entre as 
premiações. Pouco tempo depois, também foi 
premiado durante o Encontro de Química 
promovido pelo Laboratório ThoMSon de Es-
pectrometria de Massas. 

O estudo que conquistou o primeiro lugar no 
congresso da SBRA avaliou por meio de uma 
técnica denominada Espectrometria de Massas, 
diferenças no perfil de metabólitos que os em-
briões liberam no meio de cultivo, permitindo 
identificar quais embriões têm maior potencial 
de se desenvolver até o quinto dia in vitro. 

Hoje em dia, esse estudo ganha ainda mais 
importância diante da enorme discussão a res-
peito de quais embriões devem ser submetidos 
ao cultivo estendido in vitro, ou seja, ser trans-
feridos no quinto dia, e quais embriões devem 

ser transferidos no terceiro dia. A principal 
vantagem da transferência embrionária em um 
estágio mais avançado de desenvolvimento é 
um aumento nas chances de implantação des-
se embrião. Após o terceiro dia de desenvolvi-
mento, o embrião já passa a expressar os genes 
herdados não só da mãe, mas também do pai. 
Nessas condições, os embriões que sobrevivem 
ao cultivo in vitro são potenciais candidatos à 
implantação.

Por isso, a seleção dos embriões para a transfe-
rência acontece quase de forma natural, permi-
tindo que um menor número de embriões possa 
ser transferido, aumentando a chance de gravi-
dez única e diminuindo a chance de gestações 
múltiplas. Porém, o cultivo estendido de embri-
ões tem uma grande desvantagem: o número de 
embriões que suportam o desenvolvimento in 
vitro até estágios mais tardios é imprevisível e 
existe risco de a paciente não ter qualquer em-
brião viável para transferência no quinto dia.

Diante desse cenário, uma técnica que consi-
ga detectar quais embriões podem se beneficiar 
do cultivo in vitro é de extrema importância e é 
isso que o estudo do FMG buscou. Quinze 
substâncias foram apontadas como possíveis 
marcadores do potencial de desenvolvimento 
até o quinto dia de desenvolvimento. 

O prêmio que conquistou o segundo lugar 
no congresso da SBRA se refere a um estudo 
que determinou os efeitos da endometrio-
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se em diversos parâmetros do ciclo. Através 
de uma ampla análise estatística de inúmeros 
casos já realizados no Fertility Medical Group, 
nos últimos dez anos, pesquisadores descobri-
ram que pacientes que apresentam casos mais 
graves de endometriose têm sua chance de 
gestação diminuída, provavelmente devido a 
um efeito adverso da doença na qualidade dos 
óvulos produzidos. Portanto, o manejo dessas 
pacientes deve ser extremamente cuidadoso, 
para que a gravidez seja atingida com sucesso. 

Outra premiação importante aconteceu du-
rante o Encontro de Química organizado pelo 
laboratório ThoMSon de Espectrometria de 
Massas na UNICAMP. O trabalho premiado 
foi realizado em colaboração com a Univer-
sidade Federal de São Paulo (UNIFESP) e a 
Universidade Estadual de Campinas (UNI-
CAMP). Neste caso, pesquisadores do FMG 

trabalharam durante quase dois anos para que 
o estudo fosse realizado com êxito. Após di-
versas tentativas, proteínas foram extraídas 
das células do cumulos – que são células que 
rodeiam os óvulos e normalmente são descar-
tadas – e analisadas. Foram identificadas mais 
de 200 proteínas nas amostras humanas, sendo 
que elas se expressavam de maneira diferencia-
da nos vários grupos de pacientes. Sendo as-
sim, foram identificados possíveis marcadores 
biológicos das características dos ciclos e da 
qualidade do embrião. 

Os achados dessa pesquisa são de grande im-
pacto dentro da especialidade, já que mostram 
que o perfil proteico dessas células que seriam 
descartadas em ciclos de reprodução assistida 
pode ser uma importante ferramenta para pre-
dizer o prognóstico do tratamento, propician-
do um manejo diferenciado para cada caso.
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Fertility Medical Group participa da
VI Jornada Acadêmica de Enfermagem

Entre 10 e 13 de agosto, a equipe de enfer-
magem do Fertility Medical Group - Uni-
dade Campo Grande participou da VI 

Jornada Acadêmica de Enfermagem, na Universi-
dade Federal do Mato Grosso do Sul. O tema da 
palestra conduzida pela enfermeira Maria Risalva 
Sampaio foi “O papel do enfermeiro em reprodu-
ção humana assistida”. Como esse evento aconte-
ceu na sequência do 19º Congresso Brasileiro de 
Reprodução Assistida, o conteúdo apresentado foi 
ainda mais enriquecedor e dinâmico. 

“Os profissionais de enfermagem exercem 
um importante papel na Reprodução Humana 
Assistida, já que atuam como educadores e es-
tabelecem um vínculo entre o médico e o casal 
infértil. A equipe deve ser altamente capacita-
da por um processo de aprendizagem constan-
te e aperfeiçoamento diário na assistência aos 
pacientes. Além de assumir o compromisso de 
zelar pela confidencialidade, está sempre aten-
ta às necessidades de cada casal. Isso resulta em 
um atendimento com qualidade técnica em ní-

vel de excelência – e, acima de tudo, humaniza-
do”, diz a supervisora da equipe de enfermagem.  

Maria Risalva explica ainda que, após a in-
dicação médica da técnica de reprodução as-
sistida adequada, cabe ao enfermeiro orientar 
o casal sobre os procedimentos a que serão 
submetidos – oferecendo mais detalhes sobre 
as fases do tratamento, como ele é realizado, 
tempo de duração, possíveis efeitos colaterais 
da medicação, exames realizados no período, 
possibilidade de gemelaridade e, inclusive, 
possibilidade de complicações relacionadas à 
hiperestimulação ovariana.

“Todo procedimento realizado por meio 
das técnicas de reprodução humana assistida 
é um aprendizado.  A acolhida realizada pela 
equipe de enfermagem nessa etapa da vida 
do casal é fundamental, tanto no sentido de 
amparar seu desejo de constituir uma famí-
lia, como no sentido de consolar e encorajar a 
continuar tentando diante de um insucesso”, 
diz a enfermeira.


