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RESUMO

Objetivo. Avaliar os resultados de ciclos de ferti-
lização in vitro, em mulheres submetidas à trans-
ferência embrionária, quando usados oócitos 
doados frescos

Método. Foram incluídas todas as transferências 
realizadas desde janeiro de 2014 a março de 2016 
em um centro de reprodução assistida. Critérios 
de seleção: doadoras de 18 a 34 anos etários, com 
ecografia basal com evidência de mais de dez fo-
lículos antrais; receptoras com indicação para o 
procedimento. Preparo endometrial das recep-
toras com valerato de estradiol em doses cres-
centes até 6 mg/dia, desde o início do estímulo 
ovariano das doadoras. Suporte de fase lútea 
com progesterona vaginal 600 mg/dia, iniciada 
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no dia da captação da doadora. Avaliaram-se 
idade das receptoras; indicação do procedimen-
to; médias de número de oócitos maduros inse-
minados; oócitos maduros fertilizados; embriões 
transferidos e vitrificados; taxas de abortamen-
to; gestação em curso com feto vivo na 12ª sema-
na gestacional; gemelaridade. 

Resultados. Foram avaliados 97 ciclos com a mé-
dia etária de 42 (± 4,5) anos. As médias dos nú-
meros de oócitos maduros doados e fertilizados, 
o número de embriões transferidos e vitrifica-
dos foram respectivamente 6,48 (± 2,4); 5,11 (± 
2); 1,9 (± 0,3); e 1,04 (± 1,4). As taxas de aborta-
mento, gestação em curso e gemelaridade foram 
respectivamente 9% (4/44); 41,2% (40/97); 37,5% 
(15/40).
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Conclusões. A fertilização in vitro feita por meio 
de doação compartilhada de oócitos é opção efi-
caz para as mulheres que não podem utilizar os 
próprios oócitos. O alto índice de gemelarida-
de sinaliza, em casos selecionados que se deve 
transferir apenas um embrião com intuito de 
minimizar os riscos materno-fetais.Descritores. 
Trauma; idoso; queda; injúria; mortalidade. 

Palavras Chave. Fertilização in vitro; doação de 
óvulos; partos múltiplos; fase lútea. 

ABSTRACT

Egg donation. An effective alternative when women 
are not capable to use their own oocyte.

Objective. To evaluate the results of in vitro fertilization 
cycles in women submitted to embryo transfer, using fresh 
donated oocytes. 

Methods. All transfers from January/2014 to March/2016 
were included in an assisted reproduction center. Selection 
criteria: donors from 18 through 34 years old, with basal 
echography showing more than ten antral follicles; recipients 
with indication for performing the procedure. Endometrial 
preparation of the recipients with estradiol valerate in in-
creasing doses up to 6 mg/day, from the beginning of the 
donor ovarian stimulation. Luteal support with vaginal pro-
gesterone started on the day of oocyte pick-up. The day of 
embryo transfer was decided according to the preference 
or convenience of the attending physician. The mean reci-
pients age, number of inseminated mature oocytes, number 
of embryos transferred and vitrified, abortion rates, ongoing 
pregnancy with live fetus at the 12th week of gestation and 
multiple pregnancy were evaluated. 

Results. A total of 97 recipients’ cycles with mean age of 
42(± 4.5) were evaluated. The mean number of donated and 
fertilized mature oocytes, number of embryos transferred 
and vitrified, were 6.48 (± 2.4), 5.11 (± 2), 1.9 (± 0.3) and 1.04 
(± 1.4). The abortion rates, ongoing pregnancy and multiple 
pregnancy were respectively 9% (4/44), 41.2% (40/97) and 
37.5% (15/40). 

Conclusions. The shared egg donation is an effective op-
tion for women who have in vitro fertilization with donated 
eggs the alternative to establish their offspring. The high 

multiple pregnancy rates indicate that only one embryo 
should be transferred in selected cases, in order to minimize 
maternal-fetal risks.

Descriptors. Trauma; elderly; accidental falls; 
wounds and injury; mortality rate.

Key Words. In vitro fertilization; oocyte donation; 
multiple birth; luteal phase.

INTRODUÇÃO

 As técnicas de reprodução assistida atualmente per-
mitem obter gestação na maioria dos casos de infer-
tilidade. A técnica mais antiga, a fe rtilização in vitro 
convencional, foi aos poucos substituída pela injeção 
intracitoplasmática de espermatozoides, inicialmen-
te usada nos casos de infertilidade masculina em que 
havia uma quantidade mínima de espermatozoides, 
como nos casos de punção de epidídimo ou de biópsia 
testicular. 

Uma das causas de infertilidade mais impactantes para 
a mulher é a ausência de oócitos viáveis em ciclos de 
fertilização in vitro, principalmente em razão da insufi-
ciência ovariana e ou da baixa qualidade oocitária, em 
geral por idade avançada.1 Como opção de tratamen-
to, nesses casos, há muitos anos no Brasil é utilizada a 
técnica de doação de óvulos.2 A necessidade da doação 
de óvulos pode resultar também de doenças genéticas, 
ausência dos ovários, pacientes p obres respondedoras 
submetidas à estimulação ovariana e falhas repetidas 
em ciclos de fertilização in vitro.3-5

Algumas modalidades de doação de óvulos foram des-
critas, a saber – altruísta, quando, espontaneamente, 
uma mulher que produziu uma quantidade conside-
rável de óvulos aceita doar todos ou alguns a outra 
mulher que lhe é desconhecida; parental, quando 
uma irmã, parente ou amiga decide doar óvulos de-
pois de se submeter ao estímulo ovariano e à coleta 
ovular; doação mercantil, quando este ato é compen-
sado por alguma retribuição financeira. Por fim, uma 
quarta modalidade, definida como relacional cruza-
da ou anônima personalizada, pela qual uma mulher 
que necessita de óvulos seleciona uma doadora que 
oferecerá seus óvulos a outra mulher. Essa recepto-
ra beneficiada, em contrapartida, providencia uma 
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doadora, igualmente de modo anônimo, para a pri-
meira mulher.6

Outra modalidade envolve duas mulheres, ambas 
inférteis, que não se conhecem. Uma candidata à re-
cepção de óvulos e a outra, também com indicação de 
fertilização in vitro, jovem e com reserva ovariana ade-
quada ao processo e, além disso, disposta a doar o ex-
cedente dos seus óvulos. Nesse procedimento, os cus-
tos e os óvulos obtidos, quando coletados em número 
maior que seis, são partilhados pelas duas pacientes. 
É a doação compartilhada de óvulos, que teve início 
no Brasil, em 1993, na Clínica Centro de Endoscopia 
e Assistência à Fertilização – CENAFERT, Brasília. 
Seus critérios preliminares, que sofreram progressi-
va atualização, foram publicados em 1995.2 A doação 
compartilhada de óvulos apresenta vantagens sobre 
outros tipos de doação, já que evitava o uso de drogas 
pela doadora apenas para doar óvulos, e as medicações 
usadas na doação compartilhada servem para o pró-
prio tratamento, e o esquema beneficia diretamente 
ambas as mulheres.6 No Brasil, a doação compartilha-
da de óvulos é considerada um procedimento ético e 
atualmente regulamentado pela Resolução 2121/2015, 
que atende às normas vigentes do Conselho Federal 
de Medicina (CFM).7 É o único modelo de doação de 
oócitos aceito pelo CFM. As normas seguem algumas 
condições, como: doação sem caráter comercial; ano-
nimato entre as partes envolvidas (doadoras e recep-
toras); e doadoras jovens, com idade limite de 35 anos, 
para garantir a qualidade oocitária.7

Com o avanço tecnológico aplicado aos laboratórios 
de fertilização in vitro houve aumento da taxa de im-
plantação embrionária, ou seja, maior capacidade de 
aquele embrião, transferido para o útero, implantar-se 
e gerar uma criança saudável. Consequentemente, foi 
observado aumento nas taxas de gestação e de geme-
laridade, inclusive nos casos de doação compartilha-
da de óvulos.8 Sabe-se hoje que a gemelaridade está 
associada a riscos materno-fetais e, quanto maior o 
número de fetos em desenvolvimento, maiores são os 
riscos.9-11 Esses fatos fizeram o CFM, em 2010, limitar 
o número de embriões a ser transferidos para as re-
ceptoras de acordo com a idade das doadoras, já que 
esses oócitos provenientes de doadoras jovens geram 
embriões com alta capacidade de implantação.12-14

Avaliar constantemente os resultados dos tratamen-
tos de reprodução assistida para fins de controle e 
melhora da qualidade laboratorial e clínica é uma ne-
cessidade de cada centro. O objetivo deste trabalho foi 
avaliar os resultados das transferências embrionárias 
das receptoras de óvulos do programa de doação com-
partilhada de óvulos.

MÉTODOS

Trata-se de estudo retrospectivo, no qual se ana-
lisou o resultado das transferências de embriões 
em pacientes receptoras de oócitos no período de 
janeiro de 2014 a março de 2016, em um centro de 
reprodução assistida em Brasília-DF.

Foram considerados os seguintes critérios para a 
seleção de pacientes – doadoras de 18 a 34 anos de 
idade, com ecografia basal, que evidenciou mais de 
dez folículos antrais, e receptoras com indicação 
para o procedimento. 

O preparo endometrial das receptoras com vale-
rato de estradiol foi iniciado, desde o início da hi-
perestimulação ovariana controlada das doadoras, 
em doses crescentes, isto é, 2 mg por dia nos três 
primeiros dias, 4 mg por dia nos três dias conse-
cutivos e, depois, 6 mg por dia até sua suspensão 
no período da 8.ª à 12.ª semana de gestação quan-
do esta ocorria. Posteriormente, o suporte de fase 
lútea foi realizado com progesterona vaginal 600 
mg por dia, iniciado no dia da captação da doadora 
com suspensão, também, no período da 8.ª à 12.ª 
semana de gestação, quando esta ocorria. O dia da 
transferência embrionária foi decidido de acordo 
com a preferência e a conveniência do médico as-
sistente no período do terceiro ao quinto dia depois 
da coleta ovular. 

Foram avaliados, no estudo, idade das recepto-
ras; indicação do procedimento (genética, baixa 
reserva ovariana, idade materna avançada igual 
ou maior de 40 anos de idade); número de oóci-
tos MII doados e fertilizados; número de embriões 
transferidos; número de embriões excedentes que 
foram criopreservados com a técnica de vitrifica-
ção; taxas de abortamento; ocorrência de gesta-
ção em curso e gemelaridade com feto vivo na 12.ª 
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e de gemelaridade foram 9% (4/44) e 37,5% (15/40) 
respectivamente (tabela 2). 

DISCUSSÃO

Os resultados da elevada taxa de gravidez clínica 
(41,2%) em pacientes receptoras – média de 42 anos 
– reforçam a importância da doação compartilhada 
de óvulos em mulheres que não obtiveram sucesso 
na gestação com os próprios óvulos. Os resultados 
obtidos pelos autores corroboram os índices da 
Redlara (Rede Latino-Americana de Reprodução 
Assistida), que resultaram em média de 42,2% de 
gravidez clínica em mulheres receptoras de óvulos 
doados de 40 a 42 anos etários.12 

A elevada taxa de gravidez clínica em pacientes re-
ceptoras decorre da idade da doadora de óvulos, 
já que um dos fatores primordiais para o suces-
so das técnicas de reprodução assistida é a idade 
da mulher.15,16 Isso também pode explicar a mé-
dia de oócitos fertilizados 5,11 ± 2, decorrente do 
número médio de oócitos maduros doados (6,48), 

semana de gestação, confirmada por ultrassono-
grafia transvaginal.

RESULTADOS

Das 97 transferências embrionárias em receptoras 
com idade de 30 a 51 anos, a idade média apresen-
tada entre as assistidas foi 42 ± 4,5 anos. As indi-
cações para utilização de oócitos doados foram: 
genética (2); baixa reserva ovariana isolada (19); 
idade materna avançada isolada (6); baixa reserva 
ovariana associada à idade materna avançada (70). 

O número de oócitos doados maduros, ou seja, com 
estado de maturação em metáfase II (MII) variou 
de 2 a 13 com a média de 6,48 ± 2,4, e aqueles que 
resultaram em fertilização variaram de 1 a 11 com 
a média de 5,11 ± 2 (tabela 1). Os números de em-
briões transferidos e vitrificados variaram de 1 a 2 
(média = 1,90 ± 0,3 e 0 a 5 média = 1,04 ± 1,4 respec-
tivamente) (tabela 1).

Das 97 pacientes receptoras, 40 tiveram uma ges-
tação em curso (41,2%), e as taxas de abortamento 

OÓCITOS E EMBRIÕES NÚMEROS OBSERVADOS MÉDIAS (DP*)

Oócitos maduros (MII) 2 a 13 6,48 (±2,4)

Oócitos maduros fertilizados 1 a 11 5,11 (±2)

Embriões transferidos 1 a 2 1,90 (±0,3)

Embriões vitrifi cados 0 a 5 1,04 (±1,4)

*Desvio-Padrão

Tabela 1. Resultados da manipulação dos gametas em ciclos de fertilização in vitro com oócitos doados
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resultantes nesse trabalho. Oócitos de mulheres 
jovens têm grande potencial de fertilização e con-
sequentemente embriões com grande poder de 
implantação, e esse potencial é usado na doação 
compartilhada de óvulos.1 No entanto, o sucesso 
da evolução da gestação clínica nas receptoras re-
quer endométrio receptivo de boa qualidade e bem 
sincronizado, além de técnica adequada de transfe-
rência embrionária.17,18 Segundo dados da Redlara, 
a taxa de gestação em pacientes com idade igual ou 
menor que 34 anos, com uso de óvulos próprios, é 
de 35,4% por transferência embrionária.12 Quando 
utilizada doação compartilhada de óvulos, essa ta-
xa variou de 28,1% a 39,9%, por transferência de 
embrião congelado e a fresco, respectivamente, 
próxima à nossa taxa de gestação para receptoras.12 

O alto índice de gemelaridade (37,5%) que resultou 
do presente trabalho pode ser explicado pela trans-
ferência de mais de um embrião de boa qualidade 
(média de 1,9). No entanto, dada a elevada taxa de 
complicações na gestação e no parto, em pacientes 
com idade avançada, com mais de 45 anos, espe-
cialmente entre gestações gemelares, a transferên-
cia de embrião único precisa ser incentivada em re-
ceptoras de óvulos em idade mais avançada.19 Além 
disso, estudos anteriores têm relatado aumento de 
ocorrência de complicações obstétricas e perina-
tais, como pré-eclâmpsia e hipertensão gestacional 
em receptoras de óvulos, independentemente da 
idade, agravando-se quando decorrentes de gesta-
ção gemelar.19-25

A incidência de abortamento obtida neste trabalho 

dos autores (9%) foi menor quando comparada à 
taxa de abortamentos espontâneos em recepto-
ras relatados pela Redlara (15,4%).12 A literatura 
evidencia taxas de abortamento para essa faixa 
etária, acima de 40 anos, quando utilizados os 
próprios óvulos, de 20% a 50%.12 Encontrada, no 
presente estudo, incidência menor do que a re-
ferida, provavelmente pela diminuição de cro-
mossomopatias embrionárias, resultantes de 
oócitos jovens de melhor qualidade.

CONCLUSÃO

A fecundação in vitro por meio da doação com-
partilhada de oócitos é opção eficaz para as 
mulheres que não podem usar os próprios oó-
citos. O alto índice de gemelaridade aponta que 
se deve transferir apenas um embrião em casos 
selecionados, com intuito de minimizar os riscos 
materno-fetais.
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