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EMBRYOSCOPE plus

❑ CO2 / O2 incubator 

❑ Capacity: 15 patients with 16 embryos (total 240 embryos) 

❑ Air purified by activated carbon and HEPA filter 

❑ Total time of exposure to light: <40 sec / day (per embryo) 

❑ High-quality Hoffman modulation contrast optics 

❑ Time between image acquisitions: 10 minutes 

❑ Image acquisition in multiple focal planes 

❑ Dry incubation



SAFE CULTIVE ENVIRONMENT FOR EMBRYOS

❑ Temperature

❑ CO2 / O2

❑ pH

❑ VOC

❑ Images

❑ Alarm

EMBRYOSCOPE plus
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IA and deep learning –

embryo evaluation
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Variability (%CV averages):
▪ Embryologist: 82.84% for 70 hpi and 44.98% for 113 hpi
▪ Neural Network: 16,08%

Either discarding or selecting embryos for biopsy for cryo-preservation
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▪ 427 ciclos

▪ 372 pacientes

✓3.020 ovócitos cultivados

✓2.398 2PN (79,4%)

✓1.488 blastocistos: 62,1% 2PN

❑ 2018: 49,9% 2PN

Embryoscope FERTILITY
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FERTscore FERTILITY

▪ PN
▪ pronuclei appearance (tPNa)
▪ timing to pronuclei fading (tPNf)
▪ timing to two (t2), three (t3), four (t4), five, 

(t5), six (t6), seven (t7), and eight cells (t8)
▪ timing to blastulation (tB)
▪ duration of the second cycle (t3-t2) - cc2
▪ duration of the third cycle (t5-t3) - cc3
▪ (t2-tPNf) - s1
▪ (t4-t3) - s2 
▪ (t8-t5) - s3
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Embryoscope

FERTILITY
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Embryoscope

FERTILITY
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ICSI e OVODON

Variáveis

Convencional (n=764) Embryoscope (n=119)

p

Média DP Média DP

Taxa de fertilização (%)
76,5 25,0 74,4 26,5

0,255

Taxa de blastocisto (%)
59,2 25,0 66,0 25,4

0,003

Embriões transferidos (n)
2,0 0,6 1,2 0,9

<0,001

Taxa de implantação (%)*
24,5 37,3 36,4 42,2

0,006

Taxa de gestação (%)*
34,6 55,7

<0,001

Taxa de aborto (%)*
11,5 2,3

0,001

EmbryoScope FERTILITY
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Improved embryonic development and utilization rates with EmbryoScope:

A within-subject comparison versus a benchtop incubator
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EmbryoScope FERTILITY
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KIDscore D5 < 2,5 2,6 – 5,0 5,1 – 7,5 > 7,5

Taxa de 
Implantação (%) 24,0a 27,3b 31,4c 37,2d

EmbryoScope FERTILITY

a = b = c = d, p < 0,001

General linear model, função Log linear, distribuição Poison
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HypothesisA fragmentação do DNA 

pode interferir na 

velocidade e no padrão 

das divisões celulares
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F&S Science (2021), doi: https://doi.org/10.1016/j.xfss.2021.10.001

118 patientes, 978 zigotos, ciclos de ICSI, fator masculino idiopático

Marcadores morfocinéticos: tempo para pronúcleo, aparecimento e 

desapareciemnto(tPNa and tPNf), tempo para duas (t2), três (t3), quatro (t4), 

cinco (t5), seis (t6), sete (t7), e oito células (t8), e tempo de início (tSB) e de

blastulação (tB).

Baixo (<30%) ou alto (≥30%) DFI (índice de fragmentação do DNA do 

espermatozoide

Modelos lineares generalizados mistos ajustados para potenciais confundidores, 

seguidos pelo teste de Bonferroni post hoc



22F&S Science (2021), doi: https://doi.org/10.1016/j.xfss.2021.10.001
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Marcadores morfocinéticos



24F&S Science (2021), doi: https://doi.org/10.1016/j.xfss.2021.10.001



Embriões cultivados 

em STL até D5
Coorte

Janeiro /2019–

Dezembro/2020

Pareamento por idades 
materna e paterna, 
número de óvulos 

recuperados  e 
protocolo de EOC 

96 ciclos de ICSI 806 embriões

PESA
32 ciclos

276 embriões

FMI
32 ciclos 

284 embriões

CONTROLE
32 ciclos

246 embriões



Resultados da comparação de dados morfocinéticos iniciais de embriões dos grupos PESA, FMI e Controle  

tPNa – tempo para aparecimento do PN. tPNf – tempo para desaparecimento do PN. t2, t3, t4, t5, t6, t7 e t8 – tempo para a formação de 2, 3,

4, 5, 6, 7 e 8 células

Variáveis PESA (n= 32) FMI (n=32) Controle (n=32) Valor de p

tPNa (hrs.) 6,7 ± 0,1 a 6,1 ± 0,1 b 5,9 ± 0,1 b <0,001

tPNf (hrs.) 24,0  ± 0,1 a 23,9 ± 0,2 a,b 22,0 ± 0,5 b <0,001

t2 (hrs.) 27,0 ± 0,2 a 25,1 ± 0,2 b 24,2 ± 0,2 c <0,001

t3 (hrs.) 36,7 ± 0,3 a 35,5 ± 0,3 b 34,4 ± 0,3 c <0,001

t4 (hrs.) 39,2 ± 0,3 a 39,3 ± 0,2 a 36,7 ± 0,8 b <0,001

t5 (hrs.) 47,4 ± 0,5 a 48,1 ± 0,5 a 44,6 ± 0,6 b <0,001

t6 (hrs.) 52,1 ± 0,3 51,7± 0,4 50,0 ± 1,1 0,180

t7 (hrs.) 54,8 ± 0,3 54,7 ± 0,5 53,2 ± 1,2 0,439

t8 (hrs.) 60,7 ± 0,7 a 57,0 ± 0,7 b 54,7 ± 0,8 b <0,001



Resultados da comparação de dados morfocinéticos iniciais de embriões dos grupos PESA, FMI e Controle  

Variáveis PESA (n= 32) FMI (n=32) Controle (n=32) Valor de p

tPNa (hrs.) 6,7 ± 0,1 a 6,1 ± 0,1 b 5,9 ± 0,1 b <0,001

tPNf (hrs.) 24,0  ± 0,1 a 23,9 ± 0,2 a,b 22,0 ± 0,5 b <0,001

t2 (hrs.) 27,0 ± 0,2 a 25,1 ± 0,2 b 24,2 ± 0,2 c <0,001

t3 (hrs.) 36,7 ± 0,3 a 35,5 ± 0,3 b 34,4 ± 0,3 c <0,001

t4 (hrs.) 39,2 ± 0,3 a 39,3 ± 0,2 a 36,7 ± 0,8 b <0,001

t5 (hrs.) 47,4 ± 0,5 a 48,1 ± 0,5 a 44,6 ± 0,6 b <0,001

t6 (hrs.) 52,1 ± 0,3 51,7± 0,4 50,0 ± 1,1 0,180

t7 (hrs.) 54,8 ± 0,3 54,7 ± 0,5 53,2 ± 1,2 0,439

t8 (hrs.) 60,7 ± 0,7 a 57,0 ± 0,7 b 54,7 ± 0,8 b <0,001

tPNa – tempo para aparecimento do PN. tPNf – tempo para desaparecimento do PN. t2, t3, t4, t5, t6, t7 e t8 – tempo para a formação de 2, 3,

4, 5, 6, 7 e 8 células



Resultados da comparação de dados morfocinéticos tardios de embriões dos grupos PESA, FMI e Controle  

tM – tempo para morulação. tsB – tempo para início da blastulação. tB – tempo para blastulação completa.

Variáveis PESA (n= 32) FMI (n=32) Controle (n=32) Valor de p

tM (hrs.) 95,0 ± 0,9 a 86,7 ± 0,9 b 83,3 ± 1,1 c <0,001

tsB (hrs.) 99,5 ± 1,5 98,3 ± 0,8 97,8 ± 2,2 0,739

tB (hrs.) 109,3 ± 0,7 108,3 ± 0,5 106,3 ± 1,6  0,222



Resultados da comparação de dados morfocinéticos tardios de embriões dos grupos PESA, FMI e Controle  

tM – tempo para morulação. tsB – tempo para início da blastulação. tB – tempo para blastulação completa.

Variáveis PESA (n= 32) FMI (n=32) Controle (n=32) Valor de p

tM (hrs.) 95,0 ± 0,9 a 86,7 ± 0,9 b 83,3 ± 1,1 c <0,001

tsB (hrs.) 99,5 ± 1,5 98,3 ± 0,8 97,8 ± 2,2 0,739

tB (hrs.) 109,3 ± 0,7 108,3 ± 0,5 106,3 ± 1,6  0,222



Variávies PESA (n= 32) FMI (n=32) Controle (n=32) Valor de p

cc2 (hrs.) 10,5 ± 0,2 10,6 ± 0.1 10,4 ± 0,5 0,634

cc3 (hrs.) 11,9 ± 0.4 a 11,3 ± 0,4 a,b 10,3 ± 0,4 b 0,013

s1 (hrs.) 2,9 ± 0,2 a 2,7 ± 0.0 b 2.6 ± 0.0 b 0,343

s2 (hrs.) 2,4 ± 0,21 2,0 ± 0,14 1,2 ± 0,52 0,05

s3 (hrs.) 3,0 ± 0,1 a 2,7 ± 0,1 b 2,4 ± 0,1 b <0,001

Resultados da comparação dos tempos para se completar os ciclos celulares e as divisões síncronas 
em embriões dos grupos PESA, FMI e Controle

cc2 – duração do segundo ciclo celular (t3-t2). cc3 – duração do terceiro ciclo celular (t3-t2). s1 – tempo para completer as divisões sincrônicas t2-

tPNf. s2 – tempo para completer as divisões sincrônicas t4-t3. s3 - – tempo para completer as divisões sincrônicas t8-t5.



Variávies PESA (n= 32) FMI (n=32) Controle (n=32) Valor de p

cc2 (hrs.) 10,5 ± 0,2 10,6 ± 0.1 10,4 ± 0,5 0,634

cc3 (hrs.) 11,9 ± 0.4 a 11,3 ± 0,4 a,b 10,3 ± 0,4 b 0,013

s1 (hrs.) 2,9 ± 0,2 a 2,7 ± 0.0 b 2.6 ± 0.0 b 0,343

s2 (hrs.) 2,4 ± 0,21 2,0 ± 0,14 1,2 ± 0,52 0,05

s3 (hrs.) 3,0 ± 0,1 a 2,7 ± 0,1 b 2,4 ± 0,1 b <0,001

Resultados da comparação dos tempos para se completar os ciclos celulares e as divisões síncronas 
em embriões dos grupos PESA, FMI e Controle

cc2 – duração do segundo ciclo celular (t3-t2). cc3 – duração do terceiro ciclo celular (t5-t3). s1 – tempo para completer as divisões sincrônicas t2-

tPNf. s2 – tempo para completer as divisões sincrônicas t4-t3. s3 - – tempo para completer as divisões sincrônicas t8-t5.



Variávies PESA (n= 32) FMI (n=32) Controle (n=32) Valor de p

Multinucleação (%) 23,2 a 2,8 b 3,7 b <0,001

Clivagem anormal (%) 11,1 a 11,3 a 4,3 b 0,001

KIDScore D-5 3,1 a 5,4 b 5,6 b <0,001

Resultados da comparação das incidências de multinucleação e clivagem anormal, resultado do 

KIDScore D-5 em embriões dos grupos PESA, FMI e Controle

KIDScore D-5 - nota atribuida a partir de dados de implantação conhecida para embriões transferidos no quinto dia.



Variávies PESA (n= 32) FMI (n=32) Controle (n=32) Valor de p

Multinucleação (%) 23,2 a 2,8 b 3,7 b <0,001

Clivagem anormal (%) 11,1 a 11,3 a 4,3 b 0,001

KIDScore D-5 3,1 a 5,4 b 5,6 b <0,001

KIDScore D-5 - nota atribuida a partir de dados de implantação conhecida para embriões transferidos no quinto dia.

Resultados da comparação das incidências de multinucleação e clivagem anormal, resultado do 

KIDScore D-5 em embriões dos grupos PESA, FMI e Controle



Comportamento dos embriões dos grupos PESA, FMI e Controle em relação a eventos

morfocinéticos iniciais e tardios



Comportamento dos embriões dos grupos PESA, FMI e Controle em relação a

ciclos celulares e divisões sincrônicas
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▪ O uso de espermatozoides provenientes dos epidídimos está

correlacionado com clivagens celulares mais lentas, as quais

parecem se corrigir até o momento da formação do blastocisto.

▪ Os embriões apresentam maiores taxas de multinucleação e

padrões anormais de clivagem, quando comparados àqueles

derivados de amostras seminais de parceiros sem fator masculino

de infertilidade.
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RESULTS

Variable Mean ± SD

Female age (years) 37.7 ± 3.8

Female BMI 24.7 ± 4.0

COS outcomes

Total dose of FSH (IU) 2279.3 ± 1345.3

Estradiol level on hCG trigger (pg/mL) 1641.2 ± 1685.6

Follicles (n) 14.5 ± 14.6

Retrieved oocytes (n) 10.8 ± 10.6

Oocyte yield (%) 77.8

Mature oocytes (n) 7.8 ± 6.0

Mature oocyte rate (%) 74.6



Variable Mean ± SD

Semen analysis

Male age (years) 41.3 ± 6.8

Ejaculatory abstinence length (days) 3.2 ± 2.5

Semen volume (mL) 2.3 ± 1.7

Sperm concentration (x106/mL) 53.2 ± 41.0

Sperm count (x106) 131.5 ± 134.7

Sperm motility (%) 55.3 ± 23.9

Progressive sperm motility (%) 47.3 ± 22.2

TMSC (x106) 76.5 ± 89.5

Sperm morphology (%) 2.6 ± 1.2

1
1

.5
%

AT

1
3

.7
%

OAT

7
4

.8
%

T

RESULTS



Variable Mean ± SD

ICSI outcomes

Fertilization rate (%) 75.8

Blastocyst development (%) 64.4

Transferred embryos (n) 1.3 ± 0.5

Endometrial thickness (mm) 8.3 ± 4.4

Implantation rate (%) 24.4 ± 56.0

Pregnancy rate (%) 24.0

Miscarriage rate (%) 0.0

RESULTS



Paternal 
age

t2
B: 0.043, CI: 0.006 – 0.081,

p: 0.043

t3
B: 0.056, CI: 0.001 – 0.110, 

p: 0.044

t4
B: 0.066, CI: 0.014 – 0.118,

p: 0.012

t6
B: 0.080, CI: -0.002 – 0.163,

p: 0.046

tB
B: 0.195, CI: 0.003 – 0.387,

p: 0.046

MN Exp(B): 1.027, CI: 1.043 – 1.203, p: 
0.004

ACP Exp(B): 1.116, CI: 1.034 – 1.205, p: 
0.005

IR B: -1.933, CI: -2.426 – -1.441, 
p<0.001 EA B: -0.014, CI:-0.026  – -0.002, p: 

0.027

CP Exp(B): 0.899, CI: 0.860 – 0.940, 
p<0.001

RESULTS



High oocyte immaturity rates impact embryomorphokinetics: Lessons of time-lapse imaging system
Amanda Souza Setti, Daniela Paes de Almeida Ferreira Braga, Patricia Guilherme, Assumpto Iaconelli Jr.,, Edson Borges Jr. 
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Time-lapse monitoring: an adjunct tool to select embryos for preimplantation genetic

testing



Utilização do EMBRYOSCOPE no 
Descongelamento de embriões
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Proportion of blastocysts according to ASEBIR 
classification previtrification

Proportion of blastocysts according to degree of 
expansion previtrification.
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Utilização do EMBRYOSCOPE no Descongelamento de embriões

30 ciclos, 44 embriões transferidos

Taxa de gestação

• Espessura inicial zona pelúcida OR: 0.712, CI: 0.530 – 0.955, p: 0.023

• Espessura final zona pelúcida OR: 0.647, CI: 0.468 – 0.894, p: 0.008

• Taxa de gestação de acordo com a pontuação final total do blastocisto:

(0: 0.0% vs 1: 42.9% vs 2: 77.8% vs 3: 41.7% vs 4: 77.8%,

p<0.001). 0≠1 (p:0.022), 0≠2 (p<0.001), 0≠3 (p: 0.003), 0≠4 (p<0.001)
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IA

2022
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o Ambiente de cultivo mais estável e seguro

o Disponibilização para o casal/paciente as imagens e vídeos dos embriões

o Maior precisão para a seleção e definição sobre a transferência embrionária

o Maior clareza do prognóstico - informação para casal/paciente

o Melhor entendimento das diversas situações clínicas que podem interferer no 
desenvolvimento embrionário

Take home message



Obrigado!

Dr. Edson Borges Jr.
www.fertility.com.br

E-mail: edson@fertility.com.br


