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INTRODUÇÃO

A possibilidade de ter algum problema de fertilidade e não poder 
gerar filhos é algo que ronda a cabeça de muitos casais, gerando 
angústia e tensão. Felizmente, com os avanços constantes da 
medicina, mesmo pessoas que apresentam problemas de fertilidade 
podem realizar o sonho de ter um bebê, o que é possível graças às 
técnicas de reprodução assistida.

Um dos tratamentos mais indicados hoje é a fertilização in vitro, 
também conhecido pela sigla FIV. 

Apesar de amplamente difundida entre a comunidade médica, a 
técnica costuma gerar uma série de dúvidas nos casais: afinal, quais 
são as chances de sucesso? Como o procedimento é realizado?

Pensando em responder essas e outras questões comuns sobre o 
assunto, elaboramos aqui um guia completo sobre o tema. 

Vamos começar?

http://www.clinicafecunda.com.br/
https://clinicafecunda.com.br/infertilidade/o-que-e-infertilidade/como-descobrir-se-sou-infertil.php/
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AFINAL, O QUE É FIV?

A fertilização in vitro (FIV) é uma das 
técnicas de reprodução assistida mais 
conhecidas no mundo. Desde 1978, 
quando nasceu no Reino Unido o 
primeiro bebê de proveta, ela vem sendo 
difundida e cada vez mais utilizada.

A FIV consiste na fecundação do óvulo 
pelo espermatozoide, dando origem 
aos embriões em laboratório — ou 
seja, fora do corpo da mulher. Depois 
disso, os embriões formados durante 
o procedimento são cuidadosamente 
observados, e os mais viáveis são 
transferidos ao útero materno em 
um processo rápido e indolor, sem a 
necessidade de internação.

Abordaremos em detalhes a técnica de 
FIV mais adiante.

http://www.clinicafecunda.com.br/
https://clinicafecunda.com.br/reproducao-humana/tratamentos/fertilizacao-in-vitro-fiv.php/
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POR QUE BUSCAR ACONSELHAMENTO MÉDICO?

O aconselhamento médico é fundamental para os casais 
que estão encarando com problemas de fertilidade. 

Nas primeiras consultas, o especialista em reprodução 
humana vai avaliar o histórico clínico da paciente, do 
seu companheiro e da família de ambos, buscando 
detectar fatores que possam levar à infertilidade. 

Feito isso, o médico poderá proceder à análise de 
exames anteriores ou solicitar novos, que servirão como 
base para fechar o diagnóstico.

Além da idade da mulher — conforme ela avança, 
a quantidade e a qualidade dos óvulos  diminui 
progressivamente —, existem diversos fatores que 
podem influenciar a fertilidade do casal, como 
obesidade, tabagismo, infecções por clamídia e 
prostatites, endometriose, diabetes, menstruação 
irregular, entre outros. Por isso, buscar ajuda 
especializada é essencial.

http://www.clinicafecunda.com.br/
https://clinicafecunda.com.br/por-que-devo-procurar-um-especialista-em-reproducao-assistida-antes-de-engravidar.php/
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SERÁ QUE ESSE É O MELHOR MÉTODO PARA MIM?

Somente um especialista em reprodução humana pode 
avaliar e indicar o melhor método para cada paciente. 

Mas vale ressaltar que, no caso da fertilização in vitro, 
alguns requisitos são necessários.

Para que as chances de sucesso sejam altas, é importante 
que o útero da paciente esteja saudável e que ao menos 
um dos seus ovários responda aos medicamentos 
indutores da ovulação. A avaliação seminal do parceiro 
também é muito importante.

http://www.clinicafecunda.com.br/
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QUANTO TEMPO ESPERAR PARA FAZER A FERTILIZAÇÃO IN VITRO?

Antes de buscar qualquer procedimento de reprodução assistida, o 
ideal é descobrir as causas da dificuldade de engravidar. 

De maneira geral, recomenda-se esperar ao menos um ano de 
tentativas sem sucesso antes de buscar ajuda. Depois desse 
período, o casal é considerado infértil.

Caso você tenha mais de 35 anos ou já tenha em seu histórico médico 
problemas de saúde que podem afetar a fertilidade — como obesidade, 
infecções graves ou endometriose —, busque auxílio médico após 6 
meses de tentativas.

Quanto mais cedo o problema for detectado e tratado, maiores serão as 
chances de sucesso da fertilização in vitro.

Além disso, tentativas frustradas por períodos prolongados podem 
levar a paciente a um desgaste emocional desnecessário, gerando 
ansiedade e estresse.

http://www.clinicafecunda.com.br/
https://clinicafecunda.com.br/doencas-que-causam-infertilidade-masculina-e-feminina.php/
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QUAIS SÃO OS ÍNDICES DE SUCESSO DO TRATAMENTO?

Há cerca de 20 anos, as chances de 
engravidar por meio da fertilização in 
vitro eram de aproximadamente 30%. 
Com os avanços na área, esse número 
aumentou significativamente.

De maneira geral, as probabilidades 
de sucesso a cada tentativa são de 
35% a 50%, mas esse número pode 
aumentar ou diminuir de acordo com a 
história médica do casal. A expectativa 
é que as chances de sucesso 
aumentem ainda mais: durante o 
72º Congresso Anual da Sociedade 
Americana de Medicina Reprodutiva 
(ASRM), realizado em Salt Lake City, 
nos Estados Unidos, especialistas 
apontaram que a efetividade pode 
superar os 80% com a incorporação 
de novas técnicas em estudo.

http://www.clinicafecunda.com.br/
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EXISTE LIMITE DE IDADE PARA REALIZAR O PROCEDIMENTO?

De maneira geral, o Conselho Federal de Medicina 
recomenda que tratamentos de reprodução assistida 
sejam realizados até os 50 anos. Passada essa idade, 
casos excepcionais devem ser avaliados individualmente 
pelo médico especialista e esclarecimento da paciente 
quanto aos riscos envolvidos.

É importante que você tenha em mente que, de 
forma geral, a fertilização in vitro com óvulos 
próprios acontece até por volta dos 43 anos. A 
possibilidade ou não da realização da FIV, no 
entanto, está ligada à qualidade e quantidade de 
óvulos e ao estado de saúde geral da mulher.

Por isso, a mulher pode fazer o congelamento de óvulos 
mais jovem para realizar a fertilização in vitro no futuro. 
O procedimento permite que você adie o sonho da 
gravidez com segurança e altas chances de sucesso.

Também não há limite de idade para o congelamento 
dos óvulos, mas é preciso lembrar que, à medida 
que a idade avança, a possibilidade de congelar um 
óvulo mais velho — ou seja, com menos chance de se 
tornar um embrião — aumenta. Assim, os especialistas 
costumam recomendar que o procedimento 
seja realizado até os 35 anos, garantindo que o 
material coletado seja de melhor qualidade.

Caso a contagem de óvulos seja baixa ou estes sejam de 
baixa qualidade, é possível recorrer ainda à doação de 
óvulos. De acordo com a legislação brasileira, o processo 
de doação não pode ser realizado entre parentes e é 
totalmente anônimo, ou seja, nem a paciente e nem a 
doadora terão acesso aos dados pessoais uma da outra. 
A doação de óvulos no Brasil pode ser compartilhada, 
o que significa que tanto a doadora como a receptora 
devem estar em processo de reprodução assistida.

http://www.clinicafecunda.com.br/
http://portal.cfm.org.br/
https://clinicafecunda.com.br/reproducao-humana/tratamentos/transferencia-de-embriao-congelado.php/
https://clinicafecunda.com.br/reproducao-humana/tratamentos/doacao-de-ovulos.php/
https://clinicafecunda.com.br/reproducao-humana/tratamentos/doacao-de-ovulos/
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QUAIS SÃO AS CHANCES DE TER GÊMEOS?

Quando há a transferência de mais de 
um embrião, existe a possibilidade de 
gestação múltipla. De acordo com a 
Sociedade Brasileira de Reprodução 
Assistida, 25% das fertilizações in vitro 
realizadas no país resultam em gestação 
de gêmeos, trigêmeos ou quadrigêmeos.

Para tentar diminuir esse percentual, o 
Conselho Federal de Medicina estabelece 
um limite de embriões a serem 
transferidos de acordo com a idade:

 » até os 35 anos, a paciente pode 
receber no máximo dois embriões;

 » até os 39 anos, é possível realizar 
a transferência de três embriões;

 » acima dos 40, a paciente pode 
receber até quatro embriões.

Em nossa clínica, a ocorrência de 
gêmeos é menor que 15%, e a de 
trigêmeos é quase nula devido a 
políticas próprias de transferência 
de número de embriões. Fatores 
como idade e etnia também podem 
contribuir para aumentar a chance de 
gestação gemelar em pacientes que 
engravidaram por meio da FIV.

http://www.clinicafecunda.com.br/
http://sbra.com.br/
http://sbra.com.br/
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COMO FUNCIONA O PROCEDIMENTO?

Até a tão esperada confirmação da gravidez, a paciente 
deverá passar por uma série de procedimentos 
essenciais para que o tratamento seja um sucesso.

O processo todo, desde os primeiros exames até a 
realização do teste de gravidez, costuma durar cerca de 
45 dias. No entanto, esse prazo pode ser mais extenso 
de acordo com o histórico clínico de cada paciente.

Após avaliação do potencial de fertilidade do casal, 
o melhor tratamento é indicado e o processo é 
iniciado quando o casal concordar. 

Entenda melhor como funciona o processo de 
fertilização in vitro passo a passo:

ESTIMULAÇÃO OVARIANA

Na FIV, a primeira etapa pela qual passa a paciente é a 
estimulação ovariana. O procedimento, como o próprio 
nome diz, consiste na estimulação dos ovários para 
que eles produzam um número maior de folículos e, 
consequentemente, de óvulos. 

Com isso, aumentam as possibilidades de obtenção de 
um número maior de embriões (após fecundação dos 
óvulos pelos espermatozoides), já que, em condições 
normais, a mulher produz apenas um ou dois óvulos por 
ciclo menstrual.

Durante esse período, são realizadas ultrassonografias 
e exames de sangue para garantir que o crescimento e 
evolução dos folículos aconteça dentro dos parâmetros 
considerados normais nessa situação.

http://www.clinicafecunda.com.br/
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COMO FUNCIONA O PROCEDIMENTO?

PUNÇÃO FOLICULAR

Assim que os óvulos atingirem 
um grau de desenvolvimento, o 
médico realizará a punção folicular. 
O procedimento é feito cerca de 
36 horas após a aplicação de uma 
injeção de hCG, hormônio que ajuda 
na maturação final do óvulo.

A punção é um procedimento rápido 
— dura cerca de 15 minutos — e indolor, 
já que é realizado com a mulher 
sob anestesia. Não há necessidade 
de internação da paciente para a 
realização da técnica e, no dia seguinte, 
já é possível retomar as atividades 
normalmente, mas sem exageros.

http://www.clinicafecunda.com.br/
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COMO FUNCIONA O PROCEDIMENTO?

FECUNDAÇÃO DOS ÓVULOS

Antes da fecundação, o homem faz a 
coleta dos espermatozoides em sala 
específica para tal finalidade. Assim que 
os óvulos e os espermatozoides forem 
coletados, o embriologista realizará 
a fecundação propriamente dita no 
laboratório. O procedimento pode ser 
realizado de duas maneiras:

FIV CONVENCIONAL

A fertilização in vitro convencional é a 
técnica do bebê de proveta. 

Nesse procedimento, que é realizado 
entre 4 e 6 horas após a coleta, o óvulo 
é colocado em uma placa de cultivo e 
rodeado de espermatozoides.

INJEÇÃO 
INTRACITOPLASMÁTICA DE 
ESPERMATOZOIDE (ICSI)

Revolucionária, a técnica permitiu 
que casais que até pouco tempo 
eram considerados inférteis 
pudessem realizar o sonho de ter 
filhos. Nesse procedimento, um único 
espermatozoide vivo é injetado no 
interior do óvulo, o que garante altas 
taxas de sucesso na fertilização.

http://www.clinicafecunda.com.br/
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COMO FUNCIONA O PROCEDIMENTO?

CULTIVO DO EMBRIÃO

Após a fecundação, os embriões 
são observados em laboratório. São 
mantidos aqueles com maior chance 
de sucesso e descartados os que 
não são considerados viáveis. Nessa 
etapa, podem ser realizadas análises 
genéticas e cromossômicas no embrião 
para evitar doenças hereditárias.

http://www.clinicafecunda.com.br/
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COMO FUNCIONA O PROCEDIMENTO?

TRANSFERÊNCIA EMBRIONÁRIA

A transferência embrionária pode ser realizada de 
duas formas: com embriões frescos ou embriões 
congelados, dependendo dos marcadores hormonais 
da mulher antes da transferência.

Em alguns casos, os embriões precisam ser congelados 
para que no ciclo seguinte possamos, através de 
medicações específicas, preparar adequadamente 
o endométrio da mulher para que receba da melhor 
maneira o embrião a ser transferindo, aumentando assim 
as chances de nidação e evolução natural da gestação. 

No entanto, se os marcadores hormonais indicarem um 
endométrio adequado imediatamente após a aspiração 
folicular, estes óvulos poderão ser transferidos a fresco 
após fecundados em laboratório.

Os embriões são, então, transferidos ao útero da 
paciente. Nessa transferência, os embriões são 
introduzidos no útero materno com o auxílio de um 
fino cateter e serão gentilmente depositados no 
fundo do útero para facilitar a implantação. Feito isso, 
começa o que costumamos chamar de betaespera, um 
período — normalmente entre 10 e 14 dias — em que 
é preciso aguardar para que o embrião se instale no 
útero. Passado esse tempo, a paciente já pode realizar o 
exame de sangue beta hCG, que confirmará a gravidez. 

Durante esse período, que costuma ser de grande 
ansiedade e expectativa na vida dos casais, não é 
necessário paralisar sua rotina. Caso a futura mamãe 
sinta algum desconforto, pode descansar por 1 ou 2 
dias antes de retomar suas atividades normalmente.

http://www.clinicafecunda.com.br/
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A FERTILIZAÇÃO IN VITRO PROVOCA ALGUM EFEITO COLATERAL?

Embora isso possa variar de acordo 
com cada paciente, o efeito colateral 
mais observado é a Síndrome da 
Hiperestimulação Ovariana (SHO), 
decorrente da estimulação feita no início 
da FIV com hormônios para a mulher 
produzir um número maior de folículos 
e de óvulos. Isso pode ser evitada em 
praticamente 100% dos casos.

Algumas pacientes também têm 
um desconforto abdominal seguido 
de inchaço. Isso acontece devido à 
estimulação dos óvulos, que aumentam 
de tamanho. 

Tanto o desconforto como o inchaço são 
temporários, não representam um risco 
para sua saúde e costumam desaparecer 
com o final do ciclo.

http://www.clinicafecunda.com.br/
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CONCLUSÃO

Como você pode ver, o diagnóstico 
de infertilidade não significa a 
impossibilidade de ter filhos. Por 
meio de técnicas como a fertilização 
in vitro, é possível obter grandes 
chances de sucesso sem abrir mão 
da sua saúde e segurança.

Quanto antes o problema for detectado 
e tratado, maiores serão as chances de 
realizar o sonho de gerar uma vida. 

Por isso, procure sempre um 
especialista em reprodução assistida: 
esse é o profissional mais capacitado 
para realizar uma investigação 
detalhada do seu caso e recomendar o 
tratamento mais adequado!

http://www.clinicafecunda.com.br/
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SOBRE SUA 
EMPRESA

Pioneira na cidade de Uberlândia e região, a Clínica Fecunda vem ajudando, há mais de 21 anos, casais do 
Brasil e exterior a realizar o sonho de ter um filho. Além de um corpo clínico multidisciplinar altamente 
qualificado, a clínica conta com a parceria de profissionais médicos reconhecidos na região por sua excelência.

Aliando atendimento humanizado com os mais avançados recursos tecnológicos, a Fecunda atua em todos 
os aspectos envolvidos no processo de reprodução assistida, da investigação clínica ao nascimento do bebê, 
garantindo que todo o processo aconteça com tranquilidade e segurança.

Se você tem qualquer dúvida relacionado a este ou outros assuntos ligados a reprodução assistida, agende 
uma consulta e fale com um de nossos médicos especialistas, vai ser um prazer recebê-la.

http://http://pitchfork.com/features/lists-and-guides/10075-loveeeeeee-songs-rihannas-52-singles-ranked/
http://www.clinicafecunda.com.br/
https://clinicafecunda.com.br/agende-sua-consulta.php/
https://clinicafecunda.com.br/agende-sua-consulta/
https://plus.google.com/117346539426285598370?hl=pt_BR
https://www.facebook.com/fecundareproducao/?ref=br_rs
http://www.clinicafecunda.com.br/#Duvidas
https://www.instagram.com/clinicafecunda/
https://www.youtube.com/channel/UCqWCsFaiQNJGdiBTkiQGY6g?view_as=subscriber
http://www.clinicafecunda.com.br/



