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Objetivo: Avaliar a taxa de gravidez múltipla nas pacientes submetidas a fertilização 

“in-vitro” (FIV) e/ou Injeção intra-citoplasmática de espermatozóides (ICSI) em um 

centro de reprodução assistida no ano de 2013 e compará-la com períodos anteriores. 

Material e métodos: Estudo retrospectivo, descritivo, no qual foi analisado o banco 

de dados da instituição e calculado o número e porcentagens de gestações únicas e 

múltiplas de 01/01/2013 a 31/12/2013. Estes dados foram comparados com duas 

publicações anteriores do mesmo centro, em 2005 e 2009. Foram incluídas nos 

estudos todas as pacientes submetidas a FIV e/ou ICSI  nos períodos analisados. A 

classificação da gestação em única, gemelar, trigemelar ou quadrigemelar, foi 

realizada de acordo com o número de fetos com batimentos cardiofetais presentes 

na ecografia de doze semanas. 

Resultados: Na publicação de 2005, de 351 ciclos houve 115 gestações (32,3%), 

das quais ocorreram 62 únicas (53,9%), 36 gemelares (31,3%), 15 trigemelares 

(13%) e 2 quadrigemelares (1,7%). Posteriormente, na publicação 2009, 521 ciclos 

resultaram em 220 gestações (42,4%) sendo 123 únicas  (55,9%),  83 gemelares 

(37,7%) e 14 trigemelares (6,4%). Dados mais recentes de 2013, evidenciam que 

291 transferências resultaram em 88 gestações em curso (30,2%), sendo 59 únicas 

(67,0%), 28 gemelares (31,8%) e 1 trigemelar (1,1%). Não houve nenhuma 

gestação quadrigemelar nos dois últimos levantamentos: 2009 e 2013. 

Conclusão: Desde estudo realizado em  2005, o reflexo da diminuição do número 

de embriões transferidos por procedimento, pode ser notado através da redução dos 

índices de gestação de mais de dois fetos. Ao longo dos anos não houve redução do 

número de gestações gemelares. Este fato evidencia a necessidade de identificar 

grupos de risco e de priorizarem-se transferências eletivas de um único embrião em 

pacientes selecionadas. 

 


