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Que proporção de médicos da Austrália, Nova Zelândia e Reino Unido está atualmente oferecendo ou 

recomendando a injúria endometrial antes da FIV? 

Oitenta e três por cento dos médicos que responderam a esta pesquisa estão recomendando a injúria 

endometrial para mulheres submetidas à FIV (Fertilização In Vitro). 

A injúria endometrial está atualmente sendo proposta como uma técnica para aumentar a probabilidade 

de implantação em mulheres submetidas à FIV. Embora os resultados dos estudos forneçam evidência 

em favor deste procedimento, permanece alguma incerteza com relação à extensão do efeito benéfico e 

dos subgrupos de mulheres com maior probabilidade de se beneficiar. 

Uma pesquisa com respostas de um total de 143 profissionais médicos de clínicas de fertilidade públicas 

e privadas foi realizada entre agosto e outubro de 2015. 

Uma pesquisa on-line foi distribuída a todas as 189 clínicas de fertilidade na Austrália, Nova Zelândia e 

RU. Todos os médicos, enfermeiros e embriologistas foram elegíveis para participação. Cento e quarenta 

e três das 152 respostas recebidas foram elegíveis para inclusão, com respostas múltiplas por clínica em 

33 casos. Pelo menos uma resposta foi recebida de 68 clínicas (taxa de resposta de 36% por clínica). 

Essa pesquisa mostrou que 83% dos médicos recomendam a injúria endometrial antes da FIV. Destes, 

92% recomendam a injúria endometrial para mulheres com falha de implantação recorrente (FIR), 6% a 

recomendam a todas as mulheres submetidas à FIV e 53% discordou que o procedimento é benéfico para 

mulheres submetidas ao seu primeiro ciclo de FIV. O período de tempo mais comum para a realização da 

injúria endometrial é a fase lútea do ciclo antes do ciclo de FIV. Além disso, apenas 4% dos médicos 

recomendam a injúria endometrial para mulheres que estão sendo submetidas a inseminação 

intrauterina ou que estão tentando conceber naturalmente. 

Os profissionais das clínicas de fertilidade que recomendam a injúria endometrial podem estar mais 

propensos a responder à pesquisa e isto poderia exagerar o uso do procedimento aqui relatado. 

Este estudo foi conduzido em três países e pode ser extrapolado a cenários similares. Embora este 

procedimento aparentemente já seja oferecido pela maioria dos pesquisadores, os resultados de estudos 

futuros nesta área podem aprimorar ainda mais ou expandir o contexto em que este procedimento é 

benéfico. 

 

Expressões chave: injúria endometrial/lesão endometrial/biópsia endometrial/FIV/falha de implantação 

recorrente/falha recorrente 
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Conclusão de Dr. Vinicius:  

 

A injúria endometrial é um procedimento realizado através da 
biópsia de endométrio, ou seja, retirada de um pequeno fragmento 
do endométrio. Esse procedimento é realizado com um cateter ou 
mesmo cânulas específicas. Pode ser feito também através de 
ranhuras com a ótica (câmera), quando se realiza 
a histeroscopia, exame que permite visualizar o interior do útero 
para identificar possíveis causas que dificultariam a implantação do 
embrião. 
Ainda não existe consenso. Os trabalhos científicos a respeito da 
realização da injúria endometrial antes de uma primeira Fertilização 
“in vitro” são controversos, então não existe ainda indicação formal 
para utilizar esse método antes da primeira tentativa de fertilização. 
A maior parte dos trabalhos mostra que existe maiores benefícios em 
pacientes com falha de implantação embrionária, ou seja, mulheres 
que realizaram três ou mais transferências de embriões sem sucesso. 
Nesses casos de sucessivas falhas na implantação, quando se realiza 
a injúria endometrial, no ciclo que antecede a transferência dos 
embriões, parece aumentar a taxa de gestação. 
Este trabalho comprova uma tendência que vem sendo seguida na 
maior parte das clínicas de medicina reprodutiva do mundo: a 
realização da injúria endometrial. No entanto, até que se prove o 
contrário, esse procedimento não deve ser realizado de forma 
rotineira nas pacientes que farão a primeira fertilização “in vitro”. 
 

 


