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Intodução: Sabe-se que atualmente o descarte de oócitos em metáfase I (MI) 

captados em ciclos de fertilização in vitro (FIV) é prática comum em grande parte 

das clínicas de reprodução assistida. Aproximadamente 15% de todos os oócitos 

avaliados previamente à injeção intra-citoplasmática de espermatozóide (ICSI) estão 

em estágio de MI. Frequentemente, estes oócitos atingem fase de metáfase II (MII) 

espontaneamente após algumas horas de cultura, e, apesar de menor taxa de 

fertilização, a injeção de oócitos maturados in vitro pode resultar em embriões com 

capacidade de implantação, podendo ser uma boa alternativa para aumentar o 

número de oócitos disponíveis para ICSI. 

Objetivo: Avaliar os resultados após ICSI utilizando oócitos MI que atingiram estágio 

MII e foram injetados no dia seguinte à captação. 

Material e Métodos: Estudo de coorte retrospectivo (janeiro de 2014-abril de 2015) 

de mulheres ≤ 35 anos, submetidas à ICSI. Fatores de exclusão: fator masculino 

grave (<1×106/ml) e pacientes com baixa resposta (<5 oócitos MII captados). Os 

oócitos MI captados foram encubados em meio de cultivo G1 plus ou global até o dia 

seguinte, quando foram injetados se atingiram maturidade. Os embriões resultantes 

foram cultivados até o sexto dia pós captação. Os dados foram analisados pelo Excel. 

Resultados: Das 63 captações elegíveis, a média de oócitos MI obtidos por captação 

foi de 3,1 (197/63). Dentre os 197 MI captados, 146 (74,1%) atingiram o estágio de 

M2 no dia seguinte, 58,9% (86/146) fertilizaram, 58,2% clivaram (85/146) e 16,4% 

(24/146) tornaram-se blastocistos. A taxa de blastulação, definida pela razão entre 

números de blastocistos e número de oócitos amadurecidos clivados, foi de 28,2% 

(24/85). 

Conclusões: Mesmos utilizando meios de cultivo embrionário não específicos para 

maturação oocitária in vitro essa estratégia de inseminação em D+1 pode resultar 

em melhor aproveitamento dos oócitos em ciclos de ICSI. Assim sendo, vale a pena 

repensar o hábito de descartar no dia da captação oocitária os oócitos captados em 

estágio MI. 
 


