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Introdução: Ao revogar a Resolução nº 1.957/10 substituindo-a pela Resolução nº 

2013/13 em abril deste ano, o CFM introduziu, entre outras, normatização da idade 

limite para doação de gametas de 35 anos para a mulher, com consequente limite 

do número máximo de até 2 embriões a serem transferidos para potenciais 

receptoras. Dentro deste cenário, buscamos verificar o impacto do dia de 

transferência do(s) embrião(oes) sobre os índices de gravidez das receptoras de 

óvulos frescos. Em ciclos autólogos de FIV/ICSI, há grande variação das taxas de 

gravidez obtidas entre o terceiro e quinto dia de transferência do embrião. 

Objetivo: Comparar índices de gravidez em receptoras de óvulos frescos, 

submetidas a FIV/ICSI, de acordo com o dia da transferência de dois embriões no 

terceiro, quarto ou quinto dia após a captação oocitária da doadora. 

Material e Métodos: A população do estudo se compõe de todas as receptoras de 

doação compartilhada de óvulos tratadas no período de janeiro/2010 a março/2013 

(n=50), que tiveram apenas dois embriões frescos transferidos. Os critérios de 

seleção das doadoras incluíram: idade (18-33 anos), FSH basal <10 UI/L, ecografia 

basal >10 folículos antrais. Os critérios de seleção das receptoras incluíram: ausência 

de fator masculino grave associado. Utilizou-se bloqueio hipofisário com agonista do 

GnRH, na fase lútea média, em todas as receptoras com função ovariana normal. O 

preparo endometrial das receptoras foi realizado com valerato de estradiol em doses 

crescentes, desde o início de estímulo das doadoras. O apoio luteal com progesterona 

vaginal 600mg/dia foi iniciado no dia da captação dos óvulos da doadora. O dia da 

transferência embrionária foi decidido de acordo com a preferência/conveniência do 

médico assistente. As receptoras foram categorizadas em: Grupo A- transferências 

realizadas no terceiro dia após captação oocitária (n=11); Grupo B- transferências 

realizadas no quarto dia (n=23) e Grupo C- transferências realizadas no quinto dia 

(n=16).  As variáveis potencialmente determinantes do resultado incluíram: idade 

das receptoras, nº de oócitos M2 inseminados, espessura endometrial, embriões 

vitrificados e índices de gestação evolutiva (presença de BCF) foram analisadas 

utilizando-se o Statistical Package for Social Sciences (SPSS, versão 20.0), através 

do teste t de Student e respectivos intervalos de confiança de 95% para variáveis 

contínuas, teste de qui-quadrado de Pearson para variáveis categóricas, e teste Z de 

tendência com correspondente valor de p para estabelecimento de significância 

estatística se <0,05. 

Resultados: Não houve diferença estatística para média de idade, espessura 

endometrial e número de oócitos M2 injetados entre os 3 grupos. Houve maior 

número, com diferença estatística, de embriões vitrificados para o Grupo B (2,7 -IC 

95%: 1,7-3,6) em relação aos Grupo B (1,5 – IC 95%: 0-3,0).  e Grupo C (1,0 – IC 

95%:0,1-1,6). Apesar de nítida tendência de aumento nos índices de gestação 

evolutiva em relação ao dia de transfêrencia, estas diferenças não foram 

estatisticamente significativas. 

Conclusão: A transferência embrionária para receptoras de óvulos, no quinto dia 

após captação ovular (blastocisto) conferiu maiores taxas de gestação em relação a 

transferência de terceiro e quarto dia, porém para verificarmos se esta diferença é 

estatísticamente significativa precisaríamos ampliar o número de pacientes para, pelo 

menos, 110. 
 


