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INTRODUÇÃO
 
 Uma mudança profunda ocorreu na relação entre médicos e pacientes: atualmente, os pacientes parti-
cipam ativamente na tomada de decisões sobre seus tratamentos.
Daí, a importância do consentimento informado. Principalmente, por bioética, não por biodireito (onde sua 
importância é outra, e depende das legislações). 
 De uma forma simples a bioética é a busca das melhores soluções para conflitos de valores a fim de 
procurar a excelência na prática clínica. O direito não tem como fim primordial procurar a excelência. A ética 
tem sim essa função. O direito castiga o incorreto. A ética promove o bom para alcançar o ótimo. Os estudiosos 
sabem que a qualidade não pode ser promovida com castigos. É assim que a bioética procura entre os cursos de 
ação possíveis ante de um problema, poder escolher não um bom, e sim o melhor. A ética não busca somente o 
bom, busca o melhor, o ótimo. Isto é buscar a excelência.
 O que é consentimento informado? O consentimento informado é um processo de comunicação entre 
o pessoal de saúde e os pacientes.  “Pessoal de saúde” porque agora toda a relação clínica é mais complexa. 
Um exemplo claro é precisamente a reprodução assistida, onde intervêm pessoas de diferente especialização: 
medicina, biologia, enfermagem, psicologia, etc. “Pacientes”, em plural, porque participam geralmente casais, 
terceiros como os doadores, etc. O consentimento informado é um processo de comunicação entre todos esses 
participantes. O paciente pode consentir que o pessoal de saúde realize intervenções em seu corpo somente 
quando tem informação. Os pacientes assumem cada dia mais responsabilidade na tomada de decisões sobre 
sua própria saúde e seus próprios corpos, pelo que necessitam de informação suficiente e necessária para o 
mesmo. Um documento assinado ajuda a tornar claro que o processo de informação ocorreu. Daí a importância 
dos formulários escritos.
 Há pelo menos um século e meio se vem dizendo que o paciente tem que autorizar as intervenções 
diagnósticas e terapeutas. Tem se comentado que o consentimento deve ter várias características: “voluntário” 
(livre de pressões externas), “informado” (com a informação que o paciente deve conhecer para tomar a deci-
são), “válido” (livre de pressões internas como depressão, angustia, ira, etc.) e, talvez o mais difícil, “autêntico” 
(deve coincidir com o sistema de valores de quem consente). Se não se reúnem estas características, não há um 
consentimento em sentido pleno.
 A Red Latinoamericana de Reproducción Asistida (Red), consciente da importância da bioética do con-
sentimento informado, publicou em 2001 o “Formulário de educação e consentimento em procedimentos de 
reprodução assistida”. Constava de oito formulários. A proposta atual trata-se de uma evolução natural: diante 
do avanço científico, os centros podem oferecer mais possibilidades de tratamento, o que  dá aos pacientes mais 
possibilidades de escolher. Eles escolhem o que é bom para eles mesmos. Um bom exemplo desta evolução é 
que a maioria dos centros certificados pela Red utilizava a maioria dos formulários propostos em 2001. É preciso 
continuar evoluindo e buscando essa excelência no científico e no ético. Esta nova serie de formulários incluem 
os 23, e é de esperar que em um futuro continuem melhorando e aumentando.
 As ferramentas de que dispõe o pessoal de saúde para que os pacientes estejam informados e dêem seu 
consentimento são: as técnicas de entrevista clínica, a relação de ajuda, o apoio emocional  e os formulários es-
critos de consentimento informado. Há uma obrigação ética que o processo de consentimento ocorra. Sendo tão 
importante, deve ser elaborado com vários critérios. O critério da “prática usual” diz que se deve informar o que 
habitualmente ocorre. Necessário, mas não suficiente, uma vez que os eventos graves, embora raros, não seriam 
informados por não pertencer a essa “prática usual” (por exemplo, não informar que existe risco de síndrome 
de hiperestimulação ovariana por não ser usual). Um segundo critério é o da “pessoa razoável”, e como todos 
nos supomos pessoas razoáveis, seria informar sobre aquelas circunstâncias pelas quais se aceitaria ou rejeitaria 
algum tipo de intervenção “razoavelmente”; seria o caso de informar tanto as vantagens como as desvantagens, 
comuns e não tanto as intervenções realizadas. A maioria dos procedimentos em reprodução assistida tem tanto 
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vantagens como desvantagens. O último critério é o mais difícil, é o chamado “critério subjetivo”, que consiste 
em supor que não é o clínico a pessoa razoável e sim o paciente, ou seja, quais dados que não conhece, o pa-
ciente deve conhecer para que possa tomar a decisão.  Incluem-se os riscos associados que se deve assumir para 
submeter-se a um tratamento, assim como as alternativas. Todos esses critérios foram levados em consideração 
para elaborar esta nova série de formulários.
 Os formulários escritos de consentimento informado foram revisados considerando principalmente 
dois fatores: a quantidade da informação e a legibilidade da informação. A quantidade considera poder explicar 
tudo o que foi exposto previamente, pois tem uma estrutura básica que inclui o objetivo da técnica, uma expli-
cação da mesma, seus benefícios, riscos, desconfortos e efeitos secundários, alternativas ao tratamento, assim 
como alternativas se o tratamento fracassa, o esclarecimento de que é possível modificar ou retirar o consenti-
mento em algumas situações, e de que apesar de se haver dado a informação podem surgir novas dúvidas e que 
os pacientes possam voltar a perguntar. Além disso, sempre há que se personalizar informação para o caso em 
particular, o que dá informação mais valiosa e realista tanto aos centros como aos pacientes.
 A legibilidade se refere ao fato de que a informação que está escrita possa ser compreendida pelos 
pacientes, levando-se em consideração dois aspectos: a legibilidade formal e a legibilidade material. A legibilida-
de formal se refere à qualidade gramatical do formulário escrito; no sentido prático significa que frases simples 
e breves podem ser melhor compreendidas que frases longas e complexas. Ao mesmo tempo, são mais compre-
ensíveis palavras curtas do que palavras longas. A legibilidade material se refere ao tipo de vocabulário utilizado, 
quer dizer, é mais compreensível uma linguagem coloquial que uma muito técnica.
 Como se pode ver são considerados muitos fatores para que os formulários continuem evoluindo e 
continuem se adaptando tanto ao avanço científico atual (com a melhoria em quantidade e em qualidade das 
técnicas), quanto ao avanço da bioética (com a nova forma de entender a relação médico-paciente). A tentativa 
da busca da excelência através da inclusão dos sistemas de valores dos pacientes se vêem refletidos no aumento 
do número de formulários; um maior número de procedimentos considera um maior número de sistemas de 
valores. Os centros de fertilidade não buscam impor suas opiniões, e sim ajudar a quem deseja ter um filho. 
Agora se pode decidir com mais clareza a tomada da melhor decisão em cada caso. Um avanço para o pessoal de 
saúde e para os pacientes que se beneficiarão com tudo isso.

                                    
Dr. Ernesto Gallardo Lozano

Diretor Executivo

Dra. Maria do Carmo Borges de Souza
Vice-Diretora Executiva

Dr. Sammy Bronfenmajer
Grupo de Interesse em Bioética

Dra. María Teresa Urbina
Grupo de Interesse em Bioética

Dr. Jorge Alberto Álvarez Díaz
Médico Especialista em Bioética

Estimulação controlada do ovário

CONSENTIMENTO PARA ESTIMULAÇÃO OVARIANA CONTROLADA (ECO)

Objetivo
 Durante um ciclo de ovulação espontânea, somente um óvulo é produzido e tem a oportunidade de 
ser fecundado. O objetivo da estimulação ovariana controlada (EOC) é conseguir  maior número de óvulos para 
aumentar a probabilidade de uma gravidez. São necessários vários óvulos porque alguns poderiam ter altera-
ções cromossômicas que podem impedir a gravidez.
 A frequência de alterações cromossômicas aumenta com a idade da mulher.

Explicação 
 A estimulação dos ovários se realiza administrando medicamentos e hormônios injetáveis (FSHr, FSH, 
HMG). O tratamento demora em média 10 a 12 dias. Durante esse período, faz-se um acompanhamento por 
ultrassonografia (três a quatro ultrassonografias endovaginais) para avaliar o crescimento e o desenvolvimento 
dos folículos (estruturas dos ovários que contêm os óvulos). Além disso, pode ser necessário colher  algumas 
amostras de sangue (não é necessário jejum) para medir o nível de estradiol, um hormônio que aumenta à 
medida que os folículos crescem. Quando a maioria dos folículos chega a um tamanho adequado (uma média 
de 16 a 20 milímetros), administra-se outro hormônio (hCG), que determina a maturação do óvulo e ovulação. 
Aproximadamente trinta e seis horas depois da injeção programam-se as relações sexuais ou a técnica de 
reprodução assistida indicada para seu caso.

Benefícios
 Em aproximadamente 90% das mulheres que se submetem a este tratamento são obtidos vários 
folículos, e apenas 10% apresentam baixa ou ausência de resposta. No caso de coito programado ou de insemi-
nação intrauterina o objetivo é conseguir um número baixo de folículos para diminuir o risco de gravidez 
múltipla. No caso de fertilização in vitro (FIV ), o objetivo é conseguir um maior numero de óvulos, entretanto, 
o número de embriões transferidos é limitado, a fim de diminuir este risco. Os outros são congelados.

Riscos, desconforto e efeitos secundários

1 - Desconforto em geral
 Às vezes os medicamentos usados podem provocar algum efeito adverso leve como dor de cabeça, 
mudanças no estado de ânimo ou desconforto abdominal. No entanto, se vier a apresentar sintomas como 
distúrbios de visão, dor de cabeça forte ou aumento de peso acelerado, é indispensável informar a seu médico.

2 - Gravidez múltipla
 A porcentagem de gravidez múltipla está relacionada com o número maior de folículos produzidos 
com a ECO, com o número de embriões transferidos e com a idade da mulher.
 O bem-estar da mãe e dos filhos em casos de gravidez múltipla dependerá de uma atenção com 
profissionais especializados e um hospital equipado adequadamente. A possibilidade de complicações (parto 
prematuro, doenças como a paralisia cerebral infantil, ou a morte) para a mãe e os filhos aumenta, quanto 
maior o número de fetos.

3 - Síndrome de hiperestimulação ovariana
 É uma resposta exagerado do ovário à estimulação da ovulação, em que o número de folículos em 
crescimento é muito maior que o desejado. É uma complicação rara (5% dos casos), mas que pode chegar a ser 
grave. Caracteriza-se por dor pélvica leve, desconforto abdominal por retenção de líquido e aumento do 
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tamanho dos ovários. Sua probabilidade está aumentada em mulheres jovens e com síndrome dos ovários 
policísticos. Nos casos graves, pode ser necessária a internação hospitalar, já que podem estar associados 
alterações da coagulação e da função renal, desidratação, acumulo de líquidos no abdomem e no tórax (poden-
do ser necessária a aspiração do líquido). A síndrome pode ser prevenida usando doses baixas de hormônios e 
fazendo um seguimento adequado (exames de hormônios e ecografias).
 O principal do controle da síndrome é a sua detecção precoce. Não atendida a tempo, em muitas raras 
ocasiões pode ocasionar a morte. Na presença da gravidez podem haver complicações para a mãe, que exijam a 
interrupção da gravidez.

4 - Torção do ovário
 O ovário hiperestimulado pode duplicar ou triplicar de tamanho. O peso aumentado e a reação 
abdominal podem facilitar sua torção, originando intensas dores ou cólicas. Pode se tornar uma emergência 
médica que requer atenção imediata. O tratamento desta situação é cirúrgico, para distorcer o ovário ou retirá-lo 
(muito raramente). A complicação se apresenta em menos de um 1% dos casos. 

5 - Riscos de  suspensão do tratamento
 Pode acontecer que, mesmo com doses adequadas de hormônios, a mulher não apresente folículos 
suficientes e o tratamento seja então cancelado por baixa reposta dos ovários. Isto ocorre em 10% dos casos.

6 - Anomalias congênitas, genéticas e  outras complicações
 O risco de anomalias congênitas, doenças genéticas e complicações durante a gravidez e o parto são 
semelhantes ao da população em geral quando se consegue uma gravidez por ECO.

7 - Risco psicológico
 Podem surgir dificuldades na relação do casal (sexual e emocional), por sintomas de ansiedade e 
depressão tanto no homem como na mulher, sobretudo no período de espera dos resultados, assim como 
diante de falhas repetidas. Nestes casos, recomenda-se procurar suporte emocional. 

8 - Riscos personalizados
 Devido às características médicas, psicológicas e sociais deste caso em particular, pode-se associar 
algum risco específico como:___________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

Alternativas a este tratamento
 Praticamente, a única alternativa é um ciclo natural com um só óvulo. Como oferece muito poucas 
probabilidades de gravidez, a maioria dos autores não a aconselha.
 
Alternativas ante o fracasso deste tratamento
• Realizar outras tentativas (3 a 6) com ou sem variações do tratamento.
• Ir aumentando progressivamente a complexidade das técnicas (IIU, FIV, ICSI etc.).
• Aprofundar o estudo com exames mais específicos para cada caso.
• Não havendo óvulos suficientes, a opção de FIV com óvulos doados pode dar a oportunidade de se  
               conseguir uma gravidez nas tentativas subseqüentes.

Explicação breve do motivo
 Devido às características médicas, psicológicas e sociais deste caso em particular, o plano de tratamen-
to fixado com a equipe médica até o momento é: ____________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

Possibilidade de retirar o consentimento 
 A assinatura deste consentimento não lhe compromete de maneira definitiva. Você é totalmente livre 
para retirar ou modificar seu consentimento antes do procedimento, por qualquer motivo. No entanto, se 
chegar a mudar de opinião antes do procedimento, você é responsável por informar ao centro e assinar o 
consentimento com as suas novas decisões.

Disponibilidade de esclarecer novas dúvidas 
 Se desejar mais informação além do que está neste formulário, você poderá solicitar em qualquer 
momento. Será sempre um prazer atendê-los.

Este consentimento é válido somente para este ciclo de tratamento.
Recebemos cópia deste formulário.

______________________________________  ________________________________
                                    Nome                          Assinatura

______________________________________  ________________________________
                                   Nome                             Assinatura

_______________________________________
(local e data)

 Certifico que antes do início do tratamento e antes que a (os) paciente(s) assine(m) este documento:
1.- Algum dos membros da equipe ofereceu informação necessária para que se tome uma decisão. 
2.- Orientei os pacientes com relação ao tratamento indicado e discutimos as dúvidas surgidas e, acredito ter 
esclarecido satisfatoriamente a todas elas.
 Entendo que a(os) paciente(s) compreendeu(compreenderam) suficientemente o que  foi explicado e 
concorda(m) em realizar o tratamento proposto.

______________________________________  ________________________________
                                   Nome                             Assinatura

_______________________________________
(local e data)
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Inseminação intrauterina

CONSENTIMENTO PARA INSEMINAÇÃO INTRAUTERINA (IIU)

Objetivo
 A inseminação intrauterina (IIU) é uma técnica de reprodução assistida de baixa complexidade. Seu 
objetivo é aumentar a probabilidade de conseguir uma gravidez em casais com infertilidade sem causa aparente, 
por fator cervical, fator imunológico, e casais com quatro a seis ciclos de coito programado sem sucesso. Os 
requisitos são que a contagem de espermatozóides móveis na preparação da amostra de sêmen seja normal ou 
diminuição leve/moderada, e que as trompas da mulher estejam permeáveis. 

Explicação

 Consiste em colocar espermatozóides móveis após preparo laboratorial, dentro da cavidade uterina e 
sua finalidade é que os espermatozóides fecundem os óvulos dentro das trompas.
As etapas da IIU são:

1 - Estimulação controlada do ovário (ver consentimento ECO).

2 - Seleção de espermatozóides móveis.
 O casal pode trazer a amostra de sêmen no momento da IUI diretamente da sua casa ou coletar os 
espermatozóides no próprio centro de fertilidade. Deve haver pelo menos três dias de abstinência sexual e não 
mais de sete. Se a amostra de sêmen é trazida de casa, esta deve ser entregue no laboratório antes de uma hora 
da sua obtenção e mantida à temperatura ambiente. O sêmen é processado no laboratório para selecionar os 
espermatozóides com melhor motilidade.

3 - Inseminação intrauterina
 A inseminação intrauterina é um procedimento ambulatorial que se realiza sem a necessidade de 
analgésicos ou anestesia. O procedimento demora aproximadamente quinze minutos e consiste em depositar os 
espermatozóides móveis no interior da cavidade uterina. Para isto se utiliza um tubo de plástico muito delicado 
chamado cateter. Este é introduzido através do colo do útero e, uma vez no interior da cavidade, os espermato-
zóides são depositados na cavidade uterina.
 Algumas mulheres apresentam depois da IIU um leve fluxo de sangue. Isto é normal e não deve 
preocupar.
 Quatorze dias depois da IIU realiza-se o teste de gravidez medindo no sangue o hormônio ßhCG da 
mulher. Este hormônio normalmente duplica seu valor a cada dois dias.
 Desta maneira, as medições a cada dois dias podem contribuir para avaliar a adequada evolução da 
gestação antes de ser confirmada pela ultrassonografia. A ultrassonografia endovaginal permite ver o saco 
gestacional dentro do útero, vinte e um dias depois da IIU.

4 - Suporte da fase lútea
 Existem algumas evidências que sugerem que a implantação embrionária e a manutenção da gravidez 
são favorecidas pela administração de progesterona (suporte da fase lútea). A administração é iniciada depois da 
IIU. As melhores vias de administração são intramuscular ou a vaginal; também pode ser usada progesterona 
micronizada por via oral. A administração da progesterona se mantém diariamente até o diagnóstico da gravi-
dez. Confirmando-se a gravidez, seu uso deve ser mantido até a 12ª semana de gestação.
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Benefícios
 A eficácia da IIU pode medir-se assim:
•  Número de mulheres grávidas/ Número de IIU
 No entanto, considerando que a taxa de abortos espontâneos é de aproximadamente 15%, a medida   
 mais real de avaliar a eficiência é através e:
•  Número de partos / 100 ciclos de IIU
•  Número de nascidos vivos / 100 ciclos de IIU
 A eficácia dos procedimentos de reprodução assistida está em grande parte determinada pela qualida-
de dos profissionais e o equipamento do centro. No entanto, existem condições que afetam as probabilidades 
de gravidez independentemente da qualidade do centro. Essas são: a qualidade dos gametas, dos embriões que 
se formam e a  idade da mulher.
 Por este motivo, a probabilidade de gravidez é maior quanto mais nova a mulher. Além disso, a 
probabilidade de ter uma gravidez múltipla com IUI é mais alta do que com qualquer outra técnica, porque não 
é possível controlar o número de embriões que se formam. Este fato também aumenta os riscos associados (par-
to prematuro, paralisia cerebral infantil etc.).
 Neste centro, de acordo com o seu diagnóstico e seu grupo de idade, a probabilidade de conseguir 
uma gravidez é de ____ por IIU

Riscos, desconfortos e efeitos secundários

1 - Aquelas que dependem da estimulação controlada do ovário (ECO).

2 - Gravidez múltipla.
 A porcentagem de gravidez múltipla está relacionada com maior número de óvulos produzidos com a 
EOC e a idade da mulher. Não se pode controlar o número de embriões que vão se formar com IUI. 
 O bem-estar da mãe e dos filhos no caso de gravidez múltipla dependerá de uma atenção com 
profissionais especializados e um hospital equipado adequadamente. A possibilidade de complicações para a 
mãe e os filhos aumenta, quanto maior for o número de fetos.     
 A incidência de complicações maternas aumenta, quanto maior for o número de fetos: doença 
hipertensiva da gravidez, diabete gestacional, complicações durante o parto (descolamento prematuro da 
placenta, ruptura prematura de membranas, hemorragia pós-parto, cesariana), etc.
 A incidência de complicações para os bebês também aumenta, quanto maior for o número de fetos, 
uma vez que há maior risco de má formação fetal e complicações tardias como paralisia cerebral, retardo de 
desenvolvimento intelectual, etc. 
 Estudos realizados em 1996 descreveram sequelas neurológicas em 1,4% de recém nascidos vivos, em 
3,7% de recém nascidos gêmeos, em 8,7% de recém nascidos trigêmeos e em 11,1% de recém nascidos 
quadrigêmeos.

3- Gravidez ectópica.
 É a implantação do embrião fora do útero (trompa, ovários). Este diagnóstico pode ser feito 3 a 4 
semanas depois da IIU, através da ultrassonografia, quando se vê o saco gestacional. Esta complicação ocorre na 
população geral em aproximadamente 1 – 2% dos casos e nos ciclos de IIU a incidência aumenta para aproxi-
madamente 4%. Isto se deve em grande parte ao fato de que as pessoas que necessitam de IIU têm alteração 
tubária leve.
 A gravidez ectópica deve ser resolvida imediatamente, através de tratamento medicamentoso - metotre-
xato (inibe a multiplicação celular, diminuindo o risco de ruptura tubária), ou por cirurgia convencional ou por 
vídeo laparoscopia.
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4 - Outras complicações.
 Algumas mulheres apresentam depois da IIU uma leve descarga de líquido do meio de cultura dos 
espermatozóides na vagina, O fato é normal e não deve causar preocupação, pois os espermatozóides já estão a 
caminho para o seu encontro com o óvulo na trompa.

5 - Defeitos de nascimento.
 A porcentagem de má formação no recém nascido proveniente de IIU não é maior que o da população 
em geral. Na informação publicada a nível mundial e da América Latina, as taxas de más formações não superam 
de 2 a 2,4% dos recém-nascidos examinados.

6 - Riscos de cancelamento.
 São os mesmos da EOC.

7 - Gravidez bioquímica.
 Em determinadas ocasiões  pode-se detectar uma gravidez como positiva na primeira determinação do 
hormônio βhCG. A gravidez pode, no entanto, não progredir normalmente, não sendo depois detectada 
ao ultrassom.

8.- Riscos personalizados.
 Devido às características médicas, psicológicas e sociais do seu caso em particular, poderia-se associar 
algum risco específico: _______________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

Alternativas a este tratamento
 Existem algumas alternativas que não mostraram uma eficácia clínica superior à IIU, tal como coito 
programado.

Alternativas ante o fracasso deste tratamento
• Realizar outras tentativas (de 3 a 6) com ou sem variações do tratamento.
• Aprofundar o estudo com exames específicos para o caso em particular.
• Ir aumentando progressivamente a complexidade das técnicas (FIV, ICSI, etc.).

Explicação breve do motivo
 Devido às características médicas, psicológicas e sociais deste caso particular, o plano de tratamento 
fixado com a equipe médica até este momento é: ____________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
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Possibilidade de retirar o consentimento 

 A assinatura deste consentimento não lhe compromete de maneira definitiva. Você é totalmente livre 
para retirar ou modificar seu consentimento antes do procedimento, por qualquer motivo. No entanto, se 
chegar a mudar de opinião antes do procedimento, você é responsável por informar ao centro e assinar o 
consentimento com as suas novas decisões.

Disponibilidade de esclarecer novas dúvidas 

 Se desejar mais informação além do que está neste formulário, você poderá solicitar em qualquer 
momento. Será sempre um prazer atendê-los.

Este consentimento é válido somente para este ciclo de tratamento.
Recebemos cópia deste formulário.

______________________________________  ________________________________
                                   Nome                             Assinatura

______________________________________  ________________________________
                                   Nome                             Assinatura

_______________________________________
(local e data)

 Certifico que antes do início do tratamento e antes que a (os) paciente(s) assine(m) este documento:
1.- Algum dos membros da equipe forneceu informação necessária para que se tome uma decisão. 
2.- Orientei os pacientes com relação ao tratamento indicado e discutimos as dúvidas surgidas e, acredito ter 
esclarecido satisfatoriamente a todas elas.
 Entendo que a(os) paciente(s) compreendeu(compreenderam) suficientemente o que  foi explicado e 
concorda(m) em realizar o tratamento proposto.

______________________________________  ________________________________
                                   Nome                             Assinatura

_______________________________________
(local e data)
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CONSENTIMENTO PARA INSEMINAÇÃO INTRAUTERINA 
COM SÊMEN DE DOADOR (IIUD)

Objetivo
 A inseminação intrauterina com sêmen de doador (IIUD) é uma técnica de reprodução assistida de 
baixa complexidade. Seu objetivo é aumentar a probabilidade de conseguir uma gravidez em casais com inferti-
lidade por ausência de espermatozóides (azoospermia), em que o homem tem espermatozóides, mas eles não 
se movem ou estão mortos, ou em casais que não possam resolver seu problema mediante a ICSI (injetando um 
espermatozóide em cada óvulo) ou utilizando métodos de obtenção de sêmen dos testículos (órgãos produto-
res de espermatozóides) ou dos epidídimos (órgãos que armazenam espermatozóides). O uso de sêmen doado 
também está indicado quando existem doenças genéticas, que podem ser transmitidas aos filhos, por parte do 
homem. É requisito que as trompas da mulher estejam permeáveis.

Explicação 
  Consiste em colocar espermatozóides móveis de um doador, após preparo laboratorial, dentro da 
cavidade uterina e sua finalidade é que os espermatozóides fecundem óvulos dentro das trompas. A doação 
pode ser de dois tipos: doação de sêmen anônima (de um banco de sêmen), ou doação de sêmen de doador co-
nhecido (o doador e os receptores se conhecem e são eles quem decidem e estabelecem como será sua relação 
posterior). A forma de escolha deverá obedecer as leis de cada país.
 Para o procedimento são feitos exames prévios no doador para descartar doenças como AIDS, Sífilis, 
Gonorréia, Hepatite B e Hepatite C, Chlamydia, segundo normas da Red Latinoamericana de Reproducción 
Asistida. Recomenda-se contar sempre com assessoria psicológica.

As etapas da IUID são:
1 - Estimulação controlada do ovário (ver consentimento ECO).
2 - Seleção de amostras de sêmen. Existem dois tipos de doador de sêmen: o doador anônimo (de um 
banco de sêmen) e o doador conhecido.

  Quando se recorre ao banco de sêmen, é possível selecionar uma amostra de um doador anônimo que 
tenha características semelhantes ao pai: tipo sanguíneo, estatura, peso, cor da pele, cor dos olhos e cabelos;  
leva-se em consideração a vocação profissional, etc. Os doadores de sêmen são cuidadosamente selecionados 
com avaliações médicas e psicológicas antes de obter a amostra. As amostras de sêmen são criopreservadas (con-
geladas) e armazenadas pelo menos durante seis meses (quarentena). Neste tempo os doadores são reavaliados 
periodicamente para descartar enfermidades transmissíveis como a Hepatite e a AIDS, entre outras. Depois do 
período de quarentena as amostras podem ser usadas, já que se confirmou que estão livres das 
enfermidades examinadas.
 Quando se recorre a doador conhecido, são realizadas as mesmas  avaliações.
 Em ambos os casos (doador anônimo e doador conhecido), o sêmen é processado no laboratório para 
selecionar os espermatozóides de maior motilidade.

3 - Inseminação intrauterina
 A Inseminação intrauterina é um procedimento ambulatorial que se realiza sem necessidade de 
analgésicos ou anestesia. O  procedimento demora aproximadamente quinze minutos e consiste em depositar 
os espermatozóides móveis no interior da cavidade uterina. Para isso se utiliza um tubo fino de plástico muito 
delicado chamado cateter. Este é introduzido através do colo uterino e uma vez no interior da cavidade, os 
espermatozóides são depositados na cavidade uterina.
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 Algumas mulheres apresentam depois da IIU um pouco de fluxo de sangue. Isso é normal e 
não deve preocupar.
 Quatorze dias depois da IIU realiza-se o teste de gravidez medindo no sangue o hormônio ßhCG da 
mulher. Este hormônio normalmente duplica seu valor a cada dois dias.
 Desta maneira, as medições a cada dois dias podem contribuir para avaliar a adequada evolução da 
gestação antes de ser confirmada pela ultrassonografia. A ultrassonografia endovaginal permite ver o saco gesta-
cional dentro do útero, vinte e um dias depois da IIU.

4 - Suporte da fase lútea.
 Existem algumas evidências que sugerem que a implantação embrionária e a manutenção da gravidez 
são favorecidas pela administração de progesterona (suporte da fase lútea). A administração é iniciada depois 
da IIU. As melhores vias de administração são intramuscular ou a vaginal; também pode ser usada progesterona 
micronizada por via oral. A administração da progesterona se mantém diariamente até o diagnóstico da gravi-
dez. Confirmando-se a gravidez, seu uso deve ser mantido até a 12ª semana de gestação.

Benefícios
 A eficiência da IIUD pode ser assim avaliada:
•  Número de mulheres grávidas / Número de IUI
  No entanto, considerando que a taxa de abortos espontâneos é de aproximadamente 15% a medida  
 mais real de avaliar a eficiência é através de:
•  Número de partos / 100 ciclos de IIUD
•  Número de nascidos vivos / 100 ciclos de IIUD
 A eficiência dos procedimentos de reprodução assistida está em grande parte determinada pela quali-
dade dos profissionais e o equipamento do centro. No entanto, existem condições que afetam as probabilidades 
de gravidez independentemente da qualidade do centro. Estas são: a qualidade dos gametas, dos embriões que 
se formam e a idade da mulher.
 Por isso, a probabilidade de gravidez é maior na mulher mais jovem. Além disso, a probabilidades de 
ter uma gravidez múltipla com IIUD é mais alta que com qualquer outra técnica, porque não é possível contro-
lar o número de embriões que se formam. Isto aumenta os riscos associados (parto prematuro, paralisia cere-
bral infantil, etc.). Neste centro, de acordo com seu diagnóstico e grupo de idade, a probabilidade de conseguir 
uma gravidez é de ______por IIUD. 

Riscos, desconforto e  efeitos secundários

1 - Aquelas que dependem da estimulação controlada do ovário (ECO).

2 - Gravidez múltipla.
 A porcentagem de gravidez múltipla está relacionada com o número maior de óvulos produzidos com 
EOC e a idade da mulher. Não se pode controlar o número de embriões que vão ser formados com IIUD.
 O bem-estar da mãe e dos filhos em casos de gravidez múltipla dependerá de uma atenção com profis-
sionais especializados e um hospital equipado adequadamente. A possibilidade de complicações para a mãe e os 
filhos aumenta de acordo com o número de fetos.
 A incidência de complicações maternas aumenta de acordo com o maior número de fetos: enfermida-
des hipertensivas da gravidez, diabete gestacional, complicações durante o parto (deslocamento prematuro de 
placenta, ruptura prematura de membranas, hemorragias pós-parto, cesariana) etc.
 A incidência de complicações para os bebês aumenta de acordo com o número de fetos, já que há 
maior número de más formações fetais e complicações tardias como paralisia cerebral, retardo de desenvolvi-
mento intelectual, etc.
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Inseminação intrauterina com sêmen de doador
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 Estudos realizados em 1996 descreveram sequelas neurológicas em 1,4% de recém nascidos vivos, em 
3,7% de recém nascidos gêmeos, em 8,7% de recém nascidos trigêmeos e em 11,1% de recém nascidos 
quadrigêmeos
 
3 - Gravidez ectópica.
 É a implantação do embrião fora do útero (trompa, ovários). Este diagnóstico pode ser feito 3 a 4 
semanas depois da IIU, através da ultrassonografia, quando se vê o saco gestacional. Esta complicação ocorre na 
população geral em aproximadamente 1 – 2% dos casos e nos ciclos de IIU a incidência aumenta para aproxima-
damente 4%. Isto se deve em grande parte ao fato de que as pessoas que necessitam de IIU têm 
alteração tubária leve.
 A gravidez ectópica deve ser resolvida imediatamente, através de tratamento medicamentoso - metotre-
xato (inibe a multiplicação celular, diminuindo o risco de ruptura tubária), ou por cirurgia convencional ou por 
vídeo laparoscopia.

4 - Outras complicações.
 Algumas mulheres apresentam depois da IIUD uma leve descarga de líquido do meio de cultura dos 
espermatozóides na vagina. Isso é normal e não deve  preocupar. Os espermatozóides já estarão a caminho para 
seu encontro com o óvulo na trompa. 

5 - Defeitos de nascimento.
 A porcentagem de má formação no recém nascido proveniente de IIUD não é maior que o da popu-
lação em geral. Na informação publicada a nível mundial e da América Latina, as taxas de más formações não 
superam de 2 a 2,4% dos recém nascidos examinados.
 Apesar de todos os exames realizados e todas as precauções que se tomam, não é possível garantir que 
não existirão problemas genéticos. O ser humano tem cerca de vinte e seis mil genes nos vinte e três pares de 
cromossomas (46), e não há tecnologia disponível ainda para revisar todos. 
  
6 - Riscos de cancelamento.
 São os mesmos da ECO.

7 - Gravidez bioquímica.
 Em determinadas ocasiões  pode-se detectar uma gravidez como positiva na primeira determinação 
do hormônio βhCG. A gravidez pode no entanto não progredir normalmente, não sendo depois detectada ao 
ultrassom.

8 - Risco psicológico.
 Podem surgir dificuldades em relação ao casal (sexuais e emocionais), por sintomas de ansiedade e 
depressão tanto no homem como na mulher, e, sobretudo no período de espera dos resultados, assim, como 
ante  falhas repetidas. Nessas ocasiões, se recomenda procurar suporte emocional.

9 - Riscos personalizados.
 Devido às características médicas, psicológicas e sociais deste caso em particular, pode ocorrer algum 
risco, como: ______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

Alternativas a este tratamento
 Existem algumas alternativas que não mostraram uma eficiência clínica superior à IIUD, tais como o 
coito programado.

Alternativas ante o fracasso deste tratamento
• Realizar outras tentativas (de 3 a 6) com ou sem variações do tratamento. 
• Aprofundar o estudo com exames específicos para o caso particular.
• Ir aumentando progressivamente a complexidade das técnicas (FIV, ICSI, etc.).

Explicação breve do motivo
 Devido às características médicas, psicológicas e sociais deste caso em particular, o plano de tratamen-
to fixado com a equipe médica até este momento é: __________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

Possibilidade de retirar o consentimento 
 A assinatura deste consentimento não lhe compromete de maneira definitiva. Você é totalmente livre 
para retirar ou modificar seu consentimento antes do procedimento, por qualquer motivo. No entanto, se che-
gar a mudar de opinião antes do procedimento, você é responsável por informar ao centro e assinar o consenti-
mento com as suas novas decisões.

Disponibilidade de esclarecer novas dúvidas 
 Se desejar mais informação além do que está neste formulário, você poderá solicitar em qualquer 
momento. Será sempre um prazer atendê-los.

Este consentimento é válido somente para este ciclo de tratamento.
Recebemos cópia deste formulário.

______________________________________  ________________________________
                                   Nome                             Assinatura

______________________________________  ________________________________
                                   Nome                             Assinatura

_______________________________________
(local e data)

 Certifico que antes do início do tratamento e antes que a (os) paciente(s) assine(m) este documento:
1.- Algum dos membros da equipe forneceu informação necessária para que se tome uma decisão. 
2.- Orientei os pacientes com relação ao tratamento indicado e discutimos as dúvidas surgidas e, acredito ter 
esclarecido satisfatoriamente a todas elas.
 Entendo que a(os)  paciente(s) compreendeu (compreenderam) suficientemente o que  foi explicado 
e concorda(m) em realizar o tratamento proposto.

______________________________________  ________________________________
                                   Nome                             Assinatura

_______________________________________
(local e data)
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Transferência intratubária de gametas

CONSENTIMENTO PARA TRANSFERÊNCIA INTRATUBÁREA DE GAMETAS (GIFT)

Objetivo
 A transferência intratubárea de gametas (GIFT) é uma técnica de reprodução assistida de alta com-
plexidade. Seu objetivo é aumentar a probabilidade de conseguir uma gravidez em casal com pelo menos uma 
trompa pérvea, com infertilidade sem causa aparente, e nos casos com alterações leves do sêmen, assim como 
por problemas éticos-morais com a fertilização in vitro (FIV ). Os resultados da América Latina mostram que em 
2006 a GIFT representou 0,6% de vinte mil aspirações utilizando as técnicas de reprodução assistida (126 casos).

Explicação
 Consiste em colocar dentro da trompa, óvulos e espermatozóides para que a fecundação ocorra na 
trompa. Os óvulos se obtêm por aspiração folicular. Os espermatozóides são selecionados no laboratório.

As etapas da GIFT são: 

1 - Estimulação controlada do(s) ovário(s) (ver consentimento ECO).

2 - Aspiração folicular.
 Uma vez finalizado o desenvolvimento dos folículos depois da ECO,  realiza-se a aspiração folicular que 
consiste em obter os óvulos do interior dos folículos. Realiza-se  mediante a punção do(s) ovário(s) com uma 
agulha introduzida através da vagina e  guiada ao interior dos folículos mediante ecografia. 
 É um procedimento ambulatorial que requer anestesia. A paciente deve apresentar-se em jejum (pelo 
menos de seis horas) uma hora antes do procedimento. Imediatamente depois de obtidos, os óvulos são 
classificados por sua forma e mantidos na incubadora em placas de Petri que contêm meio de cultura e que foi 
previamente rotulada com o nome da paciente. A aspiração folicular demora aproximadamente de dez a trinta 
minutos, depois do qual a paciente repousa numa sala de recuperação por um prazo variável que dependerá dos 
efeitos da anestesia.
 Depois da aspiração folicular pode haver uma leve dor abdominal (semelhante à que se sente com a 
menstruação) que cede com o uso de analgésicos e desaparece no decorrer do dia. Também pode haver 
sangramento vaginal. Caso ocorra febre, dor aguda, ou sangramento excessivo, deve-se informar ao médico 
imediatamente.

3 - Suporte da fase lútea.
 Existem algumas evidências que sugerem que a implantação embrionária e a manutenção da gravidez 
são favorecidos pela administração de progesterona suplementar (suporte da fase lútea).  A administração suple-
mentar se inicia desde o dia da aspiração folicular. A melhor via de administração é a intra-muscular ou a vaginal. 
Também existe progesterona micronizada por via oral. A administração da progesterona é mantida diariamente 
até a detecção de gravidez. Se a mulher está grávida, o uso de progesterona  continua por mais cinco ou seis 
semanas.

4 - Obtenção de espermatozóides.
 O marido pode trazer a amostra de sêmen no momento da aspiração folicular do casal diretamente de 
sua casa ou obtê-la no centro de fertilização. Se a amostra de sêmen é trazida da casa, ela deve ser entregue no 
laboratório idealmente dentro de uma hora após a coleta e mantida à temperatura ambiente. O sêmen é proces-
sado no laboratório para selecionar os espermatozóides com maior motilidade.
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5 - Laparoscopia para transferência de gametas à trompa.
 Depois da aspiração dos folículos realiza-se uma laparoscopia para transferência dos gametas à trompa, 
com anestesia geral. Durante esse procedimento introduz-se um fino cateter, que contém os óvulos e esperma-
tozóides (separados por uma bolha de ar) em uma das trompas.
 No dia seguinte, a mulher recebe suporte hormonal diário com progesterona. A via de administração 
pode ser intra-muscular ou vaginal e ocasionalmente por via oral. O suplemento hormonal se mantém dia-
riamente até a detecção de gravidez. Se a mulher está grávida, o suplemento com progesterona continua por 
outras cinco ou seis semanas. Embora não esteja absolutamente demonstrado, existem algumas evidências que 
sugerem que a implantação embrionária e a manutenção da gravidez se vêem favorecidas pelo uso de proges-
terona suplementar. Quatorze dias depois da GIFT pode se medir no sangue da mulher um hormônio (ßhCG) 
que permite documentar a ocorrência de gravidez. Este hormônio duplica o seu valor cada dia e meio a dois 
dias. Dessa maneira, medições seriadas podem contribuir com informação útil relativa à qualidade da gestação 
antes de ela ser confirmada com ecografia transvaginal vinte e um dias depois do procedimento.

Benefícios
 A eficiência da GIFT pode ser avaliada por:
•  Número de mulheres grávidas/número de GIF
 No entanto, considerando que a taxa de abortos espontâneos é de aproximadamente 15%, a  medida 
 mais real de avaliar a eficiência é considerar:
•  Número de partos / 100 ciclos de GIFT
 A eficiência dos procedimentos de reprodução assistida está em grande parte determinada pela quali-
dade dos profissionais e o equipamento do centro a ser utilizado. No entanto, existem condições que afetam as 
probabilidades de gravidez independentemente da qualidade do centro. São elas: qualidade dos gametas, dos 
embriões que se formam e a idade da mulher.
 Por isso, a probabilidade de gravidez é mais alta na mulher mais jovem. Além disso, a probabilidade 
de gravidez quando se transferem dois óvulos é mais alta do que com um, mas, quando são transferidos três ou 
mais, não há aumento significativo, mas sim aumento de riscos associados (gravidez múltipla, parto prematuro, 
paralisia cerebral infantil etc.)
 Neste centro, de acordo com seu diagnóstico e grupo de idade, a probabilidade de conseguir uma 
gravidez é de ____por ciclo de GIFT.

Riscos, desconforto e efeitos secundários

1 - Aquelas que dependem da estimulação controlada do ovário (ECO).

2 - Gravidez múltipla.
 A porcentagem de gravidez múltipla está relacionada com o número maior de óvulos transferidos e a 
idade da mulher.
 O bem-estar da mãe e dos filhos no caso de gravidez múltipla dependerá de uma atenção com profis-
sionais especializados e um hospital equipado adequadamente. A possibilidade de complicações para a mãe e os 
filhos aumenta com maior número de fetos. 
 A incidência de complicações maternas aumenta com maior número de fetos: doença hipertensiva da 
gravidez, diabete gestacional, complicações durante o parto (descolamento prematuro da placenta, ruptura de 
membranas, hemorragias pós-parto, cesariana) etc.
 A incidência de doenças e complicações para os bebês também aumenta com maior número de fetos, 
uma vez que há maior número de más formações fetais e complicações tardias como paralisia cerebral, retardo 
de desenvolvimento intelectual etc. Estudos realizados em 1995, indicam que há sequelas neurológicas, em 
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1,4% de recém nascidos vivos, 3,7% de recém nascidos gemelares, 8,7% para os trigêmeos, e 11,1% para os 
quadrigêmeos.
 Estudos realizados em 1996 indicam que a paralisia cerebral infantil ocorre em 2,3 para cada mil recém 
nascidos vivos em fetos únicos, 12,6 para cada mil nascidos vivos quando são gêmeos, e 44,8 para cada mil nasci-
dos vivos quando são trigêmeos.
 Os resultados na América Latina mostram que a probabilidade de ter uma gravidez múltipla é de 
aproximadamente 30% (dependendo do número de embriões transferidos e da idade da mãe) para ciclos a 
fresco, e de aproximadamente 22% quando se trata de embriões descongelados.

3 - Gravidez ectópica (tubária).
 É a implantação do embrião fora do útero (trompa, ovários). Este diagnóstico pode ser feito 21 dias 
depois da GIFT, através da ultrassonografia, quando se vê o saco gestacional. Esta complicação ocorre na popu-
lação geral em aproximadamente 1 – 2% dos casos e nos ciclos de GIFT a incidência aumenta para aproximada-
mente 4%. Isto se deve em grande parte ao fato de que as pessoas que necessitam de GIFT podem ter alteração 
tubária leve.
 A gravidez ectópica deve ser resolvida imediatamente, através de tratamento medicamentoso - meto-
trexato (inibe a multiplicação celular, diminuindo o risco de ruptura tubária), ou por cirurgia convencional ou 
por vídeo laparoscopia.

4 - Outras complicações.
 Algumas complicações locais derivadas da punção transvaginal durante a aspiração folicular e a lapa-
roscopia, mesmo de muito pouca frequência, são hemorragias por lesão da parede vaginal, infecção pélvica, 
sangramento no ovário e finalmente lesões das estruturas, como o intestino.

5 - Defeitos de nascimento.
 A porcentagem de má formações dos recém nascidos provenientes de GIFT não é mais alta do que a 
população geral. Na informação publicada a nível mundial e da América Latina, as taxas de má formações não 
superam de 2 a 2,4% dos nascidos examinados.

6 - Risco de cancelamento.
 São os mesmos da ECO.

7 - Gravidez bioquímica.
 Em alguns casos se pode detectar uma gravidez como positiva na primeira determinação do hormônio 
ßhCG, mas esta pode não progredir normalmente e interrompe seu desenvolvimento, sendo constatado pela 
não visibilização a ultrassonografia no 21º dia.

8 - Risco psicológico.
 Podem surgir dificuldades na relação do casal (sexual e emocional) por sintomas de ansiedade e de-
pressão tanto no homem como na mulher, sobretudo no período de espera dos resultados, assim como ante as 
falhas repetidas. Nessas condições  recomenda-se procurar suporte emocional.

9 - Riscos personalizados.
 Devido às características médicas, psicológicas e sociais deste caso em particular,  poderia-se associar 
algum risco específico agregado:________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

Alternativas a este tratamento
• Existem algumas alternativas que mostraram una eficácia clínica superior à GIFT, tais como FIV e ICSI.

Alternativas ante o fracasso deste tratamento
• Realizar outras tentativas (de 3 a 6) com ou sem variações do tratamento.
• Aprofundar o estudo com exames específicos para o caso em particular.
• Ir aumentando progressivamente a complexidade das técnicas (FIV, ICSI etc.).

Explicação breve do motivo
 Devido às características médicas, psicológicas e sociais deste caso em particular, o plano de tratamen-
to fixado com a equipe médica até este momento é:__________________________________________
_______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

Possibilidade de retirar o consentimento 
 A assinatura deste consentimento não lhe compromete de maneira definitiva. Você é totalmente livre 
para retirar ou modificar seu consentimento antes do procedimento, por qualquer motivo. No entanto, se che-
gar a mudar de opinião antes do procedimento, você é responsável por informar ao centro e assinar o consenti-
mento com as suas novas decisões.

Disponibilidade de esclarecer novas dúvidas 
 Se desejar mais informação além do que está neste formulário, você poderá solicitar em qualquer 
momento. Será sempre um prazer atendê-los.

Este consentimento é válido somente para este ciclo de tratamento.
Recebemos cópia deste formulário.

______________________________________  ________________________________
                                   Nome                             Assinatura

______________________________________  ________________________________
                                   Nome                             Assinatura

_______________________________________
(local e data)

 Certifico que antes do início do tratamento e antes que a (os) paciente(s) assine(m) este documento:
1.- Algum dos membros da equipe forneceu informação necessária para que se tome uma decisão. 
2.- Orientei os pacientes com relação ao tratamento indicado e discutimos as dúvidas surgidas e, acredito ter 
esclarecido satisfatoriamente a todas elas.
 Entendo que a(os)  paciente(s) compreendeu(compreenderam) suficientemente o que  foi explicado e 
concorda(m) em realizar o tratamento proposto.

______________________________________  ________________________________
                                   Nome                             Assinatura

_______________________________________
(local e data)
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Fecundação in Vitro e transferência de embriões

CONSENTIMENTO PARA FERTILIZAÇÃO IN VITRO E
TRANSFERÊNCIA DE EMBRIÕES (FIV)

Objetivo
 A fertilização in vitro e transferência de embriões (FIV ) é uma técnica de reprodução assistida de alta 
complexidade. Seu objetivo é aumentar a probabilidade de conseguir uma gravidez em casais cuja causa de 
infertilidade é tubárea, endometriose, fator masculino, ou com três a seis tentativas de inseminação intrauterina 
sem sucesso.

Explicação
 A FIV consiste na inseminação in vitro dos óvulos com os espermatozóides, para que a fecundação 
ocorra no laboratório (controlando temperatura, umidade, concentração de oxigênio, etc) A transferência de 
embriões (TE) é a colocação dos embriões no útero para permitir sua implantação no endométrio (revestimento 
interno do útero da mulher) e desenvolvimento da gravidez.

As etapas da FIV são:

1 - Estimulação controlada do ovário (ver consentimento ECO).

2 - Aspiração folicular.
 Uma vez completado o desenvolvimento dos folículos depois da ECO,  realiza-se a aspiração folicular 
para se obter os óvulos do interior dos folículos. É feita mediante a punção do ovário com uma agulha, intro-
duzida pela vagina, guiada ao interior dos folículos por utrassonografia. O procedimento é ambulatorial e requer 
anestesia. A paciente deve se apresentar em jejum (seis horas), uma hora antes do procedimento. Imediatamen-
te depois de obtidos, os óvulos são classificados por sua forma e mantidos na incubadora em placas de Petri 
que contêm meio de cultura e que foram previamente rotuladas com o nome da paciente. A aspiração folicular 
demora aproximadamente de dez a trinta minutos, depois do qual a paciente repousa numa sala de recuperação 
por um tempo variável que vai depender dos efeitos da anestesia.
 Depois da aspiração folicular pode haver uma leve dor abdominal (semelhante à que se sente com a 
menstruação) que cede com o uso de analgésicos e desaparece no decorrer do dia. Também pode haver sangra-
mento vaginal. No entanto, se ocorrer febre, dor aguda, ou sangramento excessivo,  deve-se informar imediata-
mente ao médico.

3 - Suporte da fase lútea.
 Existem algumas evidências que sugerem que o implante embrionário e a manutenção da gravidez são 
favorecidos pela administração de progesterona  suplementar (suporte da fase lútea).  A administração é intra-
muscular ou vaginal; também existe progesterona micronizada por via oral. A administração da progesterona é 
mantida diariamente até a detecção de gravidez. Se a mulher está grávida, o uso de progesterona  continua por 
mais cinco ou seis semanas.

4 - Obtenção de espermatozóides.
 O casal deve trazer a amostra de sêmen no momento da aspiração folicular diretamente de sua casa ou 
coletar os esperatozóides no centro de fertilização. Dever haver pelo menos três dias de abstinência sexual e não 
mais de sete. Se a amostra de sêmen é trazida de casa, deve ser entregue no laboratório idealmente dentro de 
uma hora após a coleta e mantida em temperatura ambiente. O sêmen é processado em laboratório para selecio-
nar os espermatozóides com maior motilidade.
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5.- Fertilização.
 A fertilização é um processo que se inicia com o contato dos espermatozóides com a membrana que 
envolve o óvulo (zona pelúcida) e termina com a união dos pró-núcleos (masculino com informação genética 
do pai, e feminino com informação genética da mãe).
 Para que ocorra a fecundação, são incubados no mesmo meio de cultura um óvulo com aproximada-
mente cinquenta a cem mil espermatozóides previamente capacitados no laboratório. No momento em que 
o espermatozóide chega a penetrar a zona pelúcida, o óvulo reage ativando essa membrana para bloquear a 
entrada de mais espermatozóides.
 A fecundação é confirmada através do microscópio, 16 a 20 horas depois da inseminação in vitro. A 
taxa média de fecundação é de aproximadamente  70%. Esta taxa varia de acordo com a qualidade dos gametas, 
idade da mulher, causa da infertilidade, variáveis ambientais (qualidade dos meios de cultura, pureza do ar e do 
ambiente físico no interior das incubadoras, etc.).
 Aproximadamente um quarto dos óvulos das mulheres jovens e saudáveis tem anomalias cromossô-
micas e igualmente, a quarta parte dos espermatozóides em homens jovens e saudáveis. Por este motivo nem 
todos os óvulos são fecundados. Dos que fecundam, nem todos são normais e se desenvolvem. Dos embriões 
que continuam crescendo, nem todos chegam ao estágio que permita transferência para o útero. A técnica de 
fertilização in vitro e cultura embrionária permite identificar aqueles embriões que têm maior probabilidade de 
originar uma gravidez.

6.- Transferência embrionária.
 A transferência de embriões ao útero é um procedimento que se realiza sem anestesia. Demora aproxi-
madamente quinze minutos. Consiste em depositar os embriões no interior da cavidade uterina. Para isto, se 
utiliza um tubo de plástico fino e muito delicado chamado cateter. Ele é introduzido através do colo do útero e 
uma vez no interior da cavidade, os embriões são depositados.
 Depois da transferência a paciente permanecerá em repouso o tempo recomendado pelo seu médico. 
Recomenda-se repouso relativo durante os três dias seguintes.
 Algumas mulheres apresentam depois da transferência um leve fluxo de sangue, o que é normal e não 
deve constituir preocupação.
 Quatorze dias depois da aspiração é possível medir no sangue, um hormônio (ßhCG), que permite 
identificar a gravidez. Este hormônio duplica seu valor cada dois dias.
 Dessa maneira, medições a cada dois dias podem dar informações úteis relativa à qualidade da 
gestação antes desta ser confirmada por ultrassonografia. A ultrassonografia transvaginal permite ver o saco 
gestacional dentro do útero, vinte e um dias depois da transferência embrionária.

Benefícios
 A eficiência da FIV pode ser avaliada de duas formas:
• Número de mulheres grávidas / Número de mulheres que foram submetidas à aspiração de óvulos
• Número de mulheres grávidas / Número de mulheres que chegaram a ter transferência de embriões.
 No entanto, considerando que a taxa de abortos espontâneos é de aproximadamente 15%, a medida 
mais real de avaliar a eficiência é: 
• Número de partos / 100 ciclos de aspiração folicular
• Número de nascidos vivos / 100 ciclos de transferência de embriões
 A eficiência dos procedimentos de reprodução assistida está em grande parte determinada pela quali-
dade dos profissionais e dos equipamentos disponiveis no centro. Porém, existem condições que afetam as pro-
babilidades de gravidez independentemente da qualidade do centro: O número de embriões que se transferem 
ao útero e a idade da mulher.
 Por isso, a probabilidade de gravidez é maior com dois embriões transferidos que com um, mas a trans-
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ferência de três ou mais não aumenta essa probabilidade significativamente, mas aumenta os riscos associados 
(gravidez múltipla, parto prematuro, paralisia cerebral infantil, etc.). Neste centro, de acordo com seu diagnósti-
co e grupo de idade a probabilidade de conseguir uma gravidez é de ______por transferência embrionária.

Riscos, desconforto e efeitos secundários

1 - Aquelas que dependem da estimulação controlada do(s) ovário(s) (ECO).

2 - Gravidez múltipla.
 A porcentagem de gravidez múltipla está relacionada com o número maior de óvulos transferidos e a 
idade da mulher.
 O bem-estar da mãe e dos filhos no caso de gravidez múltipla dependerá de uma atenção com profis-
sionais especializados e um hospital equipado adequadamente. A possibilidade de complicações para a mãe e os 
filhos aumenta com maior número de fetos. 
 A incidência de complicações maternas aumenta com maior número de fetos: doença hipertensiva da 
gravidez, diabete gestacional, complicações durante o parto (descolamento prematuro da placenta, ruptura de 
membranas, hemorragias pós-parto, cesariana), etc.
 A incidência de doenças e complicações para os bebês também aumenta com maior número de fetos, 
uma vez que há maior número de más formações fetais e complicações tardias como paralisia cerebral, retardo 
de desenvolvimento intelectual, etc. Estudos realizados em 1995, indicam que há sequelas neurológicas, em 
1,4% de recém nascidos vivos, 3,7% de recém nascidos gemelares, 8,7% para os trigêmeos, e 11,1% para os 
quadrigêmeos.
 Estudos realizados em 1996 indicam que a paralisia cerebral infantil ocorre em 2,3 para cada mil recém 
nascidos vivos em fetos únicos, 12,6 para cada mil nascidos vivos quando são gêmeos, e 44,8 para cada mil nasci-
dos vivos quando são trigêmeos.
 Os resultados na América Latina mostram que a probabilidade de ter uma gravidez múltipla é de 
aproximadamente 30% (dependendo do número de embriões transferidos e da idade da mãe) para ciclos a 
fresco, e de aproximadamente 22% quando se trata de embriões descongelados.

3 - Gravidez  ectópica (tubária).
 É a implantação do embrião fora do útero (na trompa). O diagnóstico pode ser feito aproximadamente 
vinte e um dias depois da transferência embrionária, através da ultrassonografia, quando se vê o saco gestacio-
nal. Esta complicação ocorre na população geral em 1 a 2% dos casos e aumenta nos ciclos de FIV, já que as 
mulheres podem apresentar patologia tubária. A gravidez ectópica deve ser resolvida imediatamente, através de 
tratamento medicamentoso - metotrexato (inibe a multiplicação celular, diminuindo o risco de ruptura tubária), 
por cirurgia convencional ou por vídeo laparoscopia.

4 - Outras complicações. 
 Algumas complicações locais derivadas da punção transvaginal durante a aspiração folicular, mesmo de 
baixa frequência, são hemorragia por lesão da parede vaginal, infecção pélvica, sangramento do ovário e lesões 
das estruturas próximas, como o intestino.

5 - Defeitos de nascimento.
 A porcentagem de má formações dos recém nascidos provenientes de FIV não é mais alta do que a 
população geral. Na informação publicada a nível mundial e da América Latina, as taxas de má formações não 
superam de 2 a 2,4% dos nascidos examinados

6 - Risco de cancelamento.
 Um dos riscos da FIV é a ausência de fecundação dos óvulos, que ocorre em 1% dos casos. Se nenhum 
dos óvulos é fecundado, ou os embriões param seu desenvolvimento não será realizada a transferência embrio-
nária e o tratamento é cancelado. 

7 -Gravidez bioquímica.
 Em alguns casos pode-se detectar uma gravidez na primeira determinação do hormônio ßhCG, mas o 
crescimento embrionário pode se interromper e, por isso não se detectará saco gestacional ecograficamente aos 
vinte e um dias.

8 - Risco psicológico.
 Podem surgir dificuldades na relação do casal (sexual e emocional), por sintomas de ansiedade e de-
pressão tanto no homem, como na mulher, sobretudo no período de espera dos resultados, assim como pelas 
falhas repetidas do tratamento. Por isso, recomenda-se apoio emocional.

9.- Riscos personalizados.
 Devido às características médicas, psicológicas e sociais deste caso em particular, pode-se associar 
algum risco específico agregado, como: ___________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

Alternativas a este tratamento
• FIV com cultura e transferência de blastocistos (quando há indicação).
• Existem algumas alternativas que não mostraram una eficácia clínica superior à FIV, tais como GIFT, 
ZIFT, TOMMI, etc. 

Alternativas ante o fracasso de este tratamento
• Realizar outras tentativas (de 3 a 6) com ou sem variações do tratamento.
• Aprofundar o estudo com exames específicos para o caso em particular.
• Ir aumentando progressivamente a complexidade das técnicas. Se os espermatozóides não têm a capa-
cidade de fecundar, a tecnologia atual permite introduzir um espermatozóide no interior do óvulo. Esta técnica, 
chamada “injeção intracitoplasmática de espermatozóide” (ICSI) permite fecundar um óvulo com um esperma-
tozóide. Para que se consiga obter do sêmen ejaculado, ou serem retirados cirurgicamente do epidídimo (órgão 
que armazena os espermatozóides) ou do testículo (órgão produtor de espermatozóides).
• Se os óvulos não têm a capacidade de fecundar, a opção de FIV com óvulos doados pode dar oportuni-
dade a uma gravidez nas próximas tentativas.

Explicação breve do motivo
 Devido às características médicas, psicológicas e sociais deste caso em particular, o plano de tratamen-
to fixado com a equipe médica até este momento é:__________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
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Possibilidade de retirar o consentimento 
 A assinatura deste consentimento não lhe compromete de maneira definitiva. Você é totalmente livre 
para retirar ou modificar seu consentimento antes do procedimento, por qualquer motivo. No entanto, se che-
gar a mudar de opinião antes do procedimento, você é responsável por informar ao centro e assinar o consenti-
mento com as suas novas decisões.

Disponibilidade de esclarecer novas dúvidas 
 Se desejar mais informação além do que está neste formulário, você poderá solicitar em qualquer mo-
mento. Será sempre um prazer atendê-los.

Este consentimento é válido somente para este ciclo de tratamento.

Recebemos cópia deste formulário.

______________________________________  ________________________________
                                   Nome                             Assinatura

______________________________________  ________________________________
                                   Nome                             Assinatura

_______________________________________
(local e data)

 Certifico que antes do início do tratamento e antes que a (os) paciente(s) assine(m) este documento:
1.- Algum dos membros da equipe forneceu informação necessária para que se tome uma decisão. 
2.- Orientei os pacientes com relação ao tratamento indicado e discutimos as dúvidas surgidas e, acredito ter 
esclarecido satisfatoriamente a todas elas.
 Entendo que a(os)  paciente(s) compreendeu (compreenderam) suficientemente o que  foi explicado e 
concorda(m) em realizar o tratamento proposto.

______________________________________  ________________________________
                                   Nome                             Assinatura

_______________________________________
(local e data)
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Fertilização in vitro com transferência de embriões com sêmen de doador

CONSENTIMENTO PARA FERTILIZAÇÃO IN VITRO E TRANSFERÊNCIA 
DE EMBRIÕES (FIV) COM SÊMEN DE DOADOR

Objetivo
 A FIV com sêmen de doador é uma técnica de reprodução assistida de alta complexidade. Seu objetivo 
é aumentar a probabilidade de conseguir uma gravidez em casais com causas de infertilidade na mulher e no 
homem ao mesmo tempo.
 As causas de infertilidade feminina (danos às trompas ou idade da mulher) são as que tornam 
necessária a FIV. 
 As causas de infertilidade masculina que indicam o uso de sêmen de doador são:
• Ausência de espermatozóides no sêmen ejaculado (azoospermia).
• Falhas dos métodos de obtenção de espermatozóides dos testículos (órgãos   
               produtores dos gametas masculinos) ou dos epidídimos (órgãos que armazenam os espermatozóides).
• Falhas de ICSI (injetando um espermatozóide em cada óvulo)
• Doenças genéticas, que podem ser transmitidas aos filhos, por parte do homem.

Explicação:
 A FIV com sêmen de doador consiste na inseminação in vitro dos óvulos com espermatozóides de 
doador, para que a fecundação ocorra em laboratório (controlando temperatura, umidade, concentração de 
oxigênio, etc.). A transferência de embriões (TE) é a colocação dos embriões no útero para permitir sua implan-
tação no endométrio (revestimento interno do útero da mulher) e desenvolvimento da gravidez.

As etapas da FIV são:

1 - Estimulação controlada do ovário (ver consentimento ECO).

2 - Aspiração folicular:
 Uma vez completado o desenvolvimento dos folículos depois da ECO,  realiza-se a aspiração folicular 
para se obter os óvulos do interior dos folículos. É feita mediante a punção do ovário com uma agulha, introdu-
zida pela vagina, guiada ao interior dos folículos por utrassonografia. O procedimento é ambulatorial e requer 
anestesia. A paciente deve se apresentar em jejum (seis horas), uma hora antes do procedimento. Imediatamen-
te depois de obtidos, os óvulos são classificados por sua forma e mantidos na incubadora em placas de Petri 
que contêm meio de cultura e que foram previamente rotuladas com o nome da paciente. A aspiração folicular 
demora aproximadamente de dez a trinta minutos, depois do qual a paciente repousa numa sala de recuperação 
por um tempo variável que vai depender dos efeitos da anestesia.
 Depois da aspiração folicular pode ocorrer uma leve dor abdominal (semelhante à dor que se sente 
com a menstruação) que cede com o uso de analgésicos e desaparece durante o dia. Também pode haver san-
gramento vaginal. No entanto, se houver febre, dor aguda, ou sangramento excessivo, o médico deve 
ser informado imediatamente.

3 - Suporte da fase lútea.
 Existem algumas evidências que sugerem que a implantação embrionária e a manutenção da gravidez 
sejam favorecidas pela administração de progesterona suplementar (suporte da fase lútea). Esta administração 
de progesterona suplementar começa no dia da aspiração folicular. A melhor via de administração é a intra-mus-
cular ou a vaginal, embora exista a progesterona micronizada por via oral. A administração da progesterona é 
feita diariamente até a detecção de gravidez. Se a mulher está grávida, o uso de progesterona continua por mais 
cinco ou seis semanas. 
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4.- Seleção da amostra de sêmen.
 O sêmen utilizado deve ser proveniente de doador anônimo, a partir de um banco de sêmen. É possível 
selecionar uma amostra de um doador anônimo que tenha características semelhantes ao pai: tipo de sangue, esta-
tura, peso, cor a pele, cor dos olhos e do cabelo; leva-se em consideração a profissão, etc. Os doadores de sêmen 
são cuidadosamente selecionados com avaliações médicas e psicológicas antes de se obter a amostra. As amostras 
de sêmen são criopreservadas (congeladas) e armazenadas por, pelo menos, seis meses (quarentena). Neste tempo 
os doadores são reavaliados periodicamente para descartar doenças transmissíveis como hepatite e AIDS, entre 
outras. Depois do período de quarentena, as amostras podem ser usadas, já que foi confirmado que estão livres 
das doenças avaliadas examinadas.
 O sêmen é processado em laboratório para selecionar os espermatozóides com maior motilidade.

5. - Fertilização.
 A fertilização é um processo que se inicia com o contato dos espermatozóides com a membrana que 
envolve o óvulo (zona pelúcida) e termina com a união dos pró-núcleos (masculino com informação genética do 
pai, e feminino com informação genética da mãe).
 Para que ocorra a fecundação, são incubados no mesmo meio de cultura um óvulo com aproximadamen-
te cinquenta a cem mil espermatozóides previamente capacitados no laboratório. No momento em que o esperma-
tozóide chega a penetrar a zona pelúcida, o óvulo reage ativando essa membrana para bloquear a entrada 
de mais espermatozóides.
 A fecundação é confirmada através do microscópio, 16 a 20 horas depois da inseminação in vitro. A taxa 
média de fecundação é de aproximadamente 70%. Esta taxa varia de acordo com a qualidade dos gametas, idade 
da mulher, causa da infertilidade, variáveis ambientais (qualidade dos meios de cultura, pureza do ar e do ambien-
te físico no interior das incubadoras, etc.).
 Aproximadamente um quarto dos óvulos das mulheres jovens e saudáveis tem anomalias cromossômicas 
e igualmente, a quarta parte dos espermatozóides em homens jovens e saudáveis. Por este motivo nem todos os 
óvulos são fecundados. Dos que fecundam, nem todos são normais e se desenvolvem. Dos embriões que continu-
am crescendo, nem todos chegam ao estágio que permita transferência para o útero. A técnica de fertilização in 
vitro e cultura embrionária permite identificar aqueles embriões que têm maior probabilidade 
de originar uma gravidez.

6. - Transferência embrionária.
 A transferência de embriões ao útero é um procedimento que se realiza sem a necessidade de analgésicos 
ou anestesia. Demora cerca de quinze minutos, Consiste em depositar embriões no interior da cavidade uterina. 
Para isso se utiliza um fino tubo de plástico e muito delicado chamado cateter. Ele é introduzido através do colo 
do útero e uma vez no interior da cavidade, os embriões são depositados.
 Depois da transferência a paciente permanecerá em repouso o tempo indicado pelo seu médico. É reco-
mendável repouso relativo pelos três dias seguintes.
 Algumas mulheres apresentam depois da transferência um leve fluxo de sangue; isso é normal e não deve 
se preocupar.
 Quatorze dias depois da aspiração é possível medir no sangue, um hormônio (ßhCG), que permite iden-
tificar a gravidez. Este hormônio duplica seu valor cada dois dias.
 Dessa maneira, medições a cada dois dias podem dar informações úteis relativa à qualidade da gestação 
antes desta ser confirmada por ultrassonografia. A ultrassonografia transvaginal permite ver o saco gestacional 
dentro do útero, vinte e um dias depois da transferência embrionária.

Benefícios
 A eficiência da FIV pode ser avaliada de duas formas:
• Número de mulheres grávidas / Número de mulheres que foram submetidas a aspiração de óvulos
• Número de mulheres grávidas / Número de mulheres que chegaram a ter transferência de embriões.

 No entanto, considerando que a taxa de abortos espontâneos é de aproximadamente 15% a medida 
mais real de avaliar eficiência é: 
• Número de partos / 100 ciclos de aspiração folicular
• Número de nascidos vivos / 100 ciclos de transferência de embriões.
 A eficiência dos procedimentos de reprodução assistida está em grande parte determinada pela quali-
dade dos profissionais e dos equipamento do centro. Porém, existem condições que afetam as probabilidades 
de gravidez independentemente da qualidade do centro: o número de embriões que são transferidos ao útero e 
a idade da mulher.
 Por isso, a probabilidade de gravidez é mais alta na mulher com menos idade. Além disso, a proba-
bilidade de gravidez é mais alta com dois embriões transferidos do que com um.Com três não há aumento da 
probabilidade significativamente, mas sim aumento de riscos associados (gravidez múltipla, parto prematuro, 
paralisia cerebral infantil, etc.).
 Neste centro, de acordo com seu diagnóstico e grupo de idade, a probabilidade de conseguir uma 
gravidez é de _____por transferência embrionária.

Riscos, desconfortos e  efeitos secundários

1.- Aquelas que dependem da a estimulação controlada do ovário (ECO).

2.- Gravidez múltipla.
 A porcentagem de gravidez múltipla está relacionada com o número maior de óvulos transferidos e a 
idade da mulher.
 O bem-estar da mãe e dos filhos no caso de gravidez múltipla dependerá de uma atenção com profis-
sionais especializados e um hospital equipado adequadamente. A possibilidade de complicações para a mãe e os 
filhos aumenta com maior número de fetos. 
 A incidência de complicações maternas aumenta com maior número de fetos: doença hipertensiva da 
gravidez, diabete gestacional, complicações durante o parto (descolamento prematuro da placenta, ruptura de 
membranas, hemorragias pós-parto, cesariana), etc.
 A incidência de doenças e complicações para os bebês também aumenta com maior número de fetos, 
uma vez que há maior número de más formações fetais e complicações tardias como paralisia cerebral, retardo 
de desenvolvimento intelectual, etc. Estudos realizados em 1995, indicam que há sequelas neurológicas, em 
1,4% de recém nascidos vivos, 3,7% de recém nascidos gemelares, 8,7% para os trigêmeos, e 11,1% para os 
quadrigêmeos.
 Estudos realizados em 1996 indicam que a paralisia cerebral infantil ocorre em 2,3 para cada mil recém 
nascidos vivos em fetos únicos, 12,6 para cada mil nascidos vivos quando são gêmeos, e 44,8 para cada mil 
nascidos vivos quando são trigêmeos.
 Os resultados na América Latina mostram que a probabilidade de ter uma gravidez múltipla é de apro-
ximadamente 30% (dependendo do número de embriões transferidos e da idade da mãe) para ciclos a fresco, e 
de aproximadamente 22% quando se trata de embriões descongelados.

3.- Gravidez  ectópica (tubária).
 É a implantação do embrião fora do útero (na trompa). O diagnóstico pode ser feito aproximadamente 
vinte e um dias depois da transferência embrionária, através da ultrassonografia, quando se vê o saco gestacio-
nal. Esta complicação ocorre na população geral em 1 a 2% dos casos e aumenta nos ciclos de FIV, já que as 
mulheres podem apresentar patologia tubária. A gravidez ectópica deve ser resolvida imediatamente, através de 
tratamento medicamentoso - metotrexato (inibe a multiplicação celular, diminuindo o risco de ruptura tubária),   
por cirurgia convencional ou por vídeo laparoscopia.
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4.- Outras complicações. 
 Algumas complicações locais derivadas da punção transvaginal durante a aspiração folicular, mesmo de 
baixa frequência, são hemorragia por lesão da parede vaginal, infecção pélvica, sangramento do ovário e lesões 
das estruturas próximas, como o intestino.

5.- Defeitos de nascimento.
 A porcentagem de má formações dos recém nascidos provenientes de FIV não é mais alta do que a 
população geral. Na informação publicada a nível mundial e da América Latina, as taxas de má formações não 
superam de 2 a 2,4% dos nascidos examinados.

6.- Risco de cancelamento.
 Um dos riscos da FIV é a ausência de fecundação dos óvulos, que ocorre em 1% dos casos. Se nenhum 
dos óvulos é fecundado, ou os embriões param seu desenvolvimento não será realizada a transferência embrio-
nária e o tratamento é cancelado. 

7.-Gravidez bioquímica.
 Em alguns casos, pode-se detectar uma gravidez na primeira determinação do hormônio ßhCG, mas o 
crescimento embrionário pode se interromper e, por isso não se detectará saco gestacional ecograficamente aos 
vinte e um dias.
 
8.- Risco psicológico.
 Podem surgir dificuldades na relação do casal (sexual e emocional) por sintomas de ansiedade e de-
pressão tanto no homem como na mulher, sobretudo no período de espera dos resultados, assim como ante as 
falhas repetidas. Nessas condições recomenda-se procurar apoio emocional.

9.- Riscos personalizados.
 Devido às características médicas, psicológicas e sociais deste caso em particular,  pode-se associar al-
gum risco específico agregado: _________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

Alternativas a este tratamento
• Em alguns casos de azoospermia, os gametas podem ser obtidos através de punção direta do epidídimo 
ou mediante biopsia testicular. A decisão de recuperar espermatozóides do epidídimo e do testículo depende 
da causa da azoospermia. Quando a produção de espermatozóide esta afetada, a alternativa é a obtenção direta 
do testículo. Em casos de obstrução do epidídimo ou de agenesia do conduto deferente (ausência congênita), a 
alternativa mais usada é a da punção do epidídimo. Em casos de azoospermia de origem testicular, os escassos 
espermatozóides recuperados podem demorar um tempo para adquirir mobilidade e com frequência devem ser 
extraídos até um dia antes da aspiração folicular.
Alternativas ante o  fracasso deste tratamento
• Realizar outras tentativas (de 3 a 6) com ou sem variações do tratamento.  
• Aprofundar o estudo com exames específicos para o caso em particular.
• Ir aumentando progressivamente a complexidade das técnicas. Se não há fecundação, pode se tentar 
                “injeção intracitoplasmática de espermatozóide” (ICSI).
• Se os óvulos não têm a capacidade de fecundar, a opção de FIV com óvulos doados pode dar a 
                oportunidade de uma gravidez nas próximas tentativas (doador com doador).
• Transferência de embriões doados.

Explicação breve do motivo
 Devido às características médicas, psicológicas e sociais deste caso em particular, o plano de tratamen-
to fixado com a equipe médica até este momento é: __________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

Possibilidade de retirar o consentimento 
 A assinatura deste consentimento não lhe compromete de maneira definitiva. Você é totalmente livre 
para retirar ou modificar seu consentimento antes do procedimento, por qualquer motivo. No entanto, se che-
gar a mudar de opinião antes do procedimento, você é responsável por informar ao centro e assinar o consenti-
mento com as suas novas decisões.

Disponibilidade de esclarecer novas dúvidas 
 Se desejar mais informação além do que está neste formulário, você poderá solicitar em qualquer 
momento. Será sempre um prazer atendê-los.

Este consentimento é válido somente para este ciclo de tratamento.
Recebemos cópia deste formulário.

______________________________________  ________________________________
                                   Nome                             Assinatura

______________________________________  ________________________________
                                   Nome                             Assinatura

_______________________________________
(local e data)

 Certifico que antes do início do tratamento e antes que a (os) paciente(s) assine(m) este documento:
1.- Algum dos membros da equipe forneceu informação necessária para que se tome uma decisão. 
2.- Orientei os pacientes com relação ao tratamento indicado e discutimos as dúvidas surgidas e, acredito ter 
esclarecido satisfatoriamente a todas elas.
 Entendo que a(os)  paciente(s) compreendeu (compreenderam) suficientemente o que  foi explicado 
e concorda(m) em realizar o tratamento proposto.

______________________________________  ________________________________
                                   Nome                             Assinatura

_______________________________________
(local e data)
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Fertilização in vitro e transferência de embriões com óvulos doados

CONSENTIMENTO PARA FERTILIZAÇÃO IN VITRO E TRANSFERÊNCIA DE 
EMBRIÕES (FIV) COM ÓVULOS DOADOS

Objetivo
 A fecundação in vitro e transferência de embriões (FIV ) com óvulos doados é uma técnica de repro-
dução assistida de alta complexidade. Seu objetivo é aumentar a probabilidade de conseguir uma gravidez em 
casais cuja causa de infertilidade é a ausência de ovários, ou que estes tenham perdido sua função não podendo 
produzir óvulos. Isto pode ser devido a causas genéticas, cirúrgicas, ou por ter havido recebido tratamento para 
câncer. Outra indicação é quando a mulher apresenta doenças genéticas que podem ser transmitidas aos filhos.

Explicação
 A FIV consiste na inseminação in vitro dos óvulos com os espermatozóides, para que a fecundação 
ocorra no laboratório (controlando temperatura, umidade, concentração de oxigênio, etc) A transferência de 
embriões (TE) é a colocação dos embriões no útero para permitir sua implantação no endométrio (revestimento 
interno do útero da mulher) e desenvolvimento da gravidez. 

As etapas da FIV com óvulos doados são:

1.- Preparação endometrial da receptora.
 Para que os embriões sejam transferidos para a receptora, é necessário preparar seu endométrio. Este 
preparo deve acontecer ao mesmo tempo do ciclo de estimulação da doadora. 
 O preparo do endométrio consta de duas partes. Em primeiro lugar é necessário utilizar estradiol 
(estrógeno, hormônio produzido pelo ovário). O hormônio pode ser administrado por via oral ou cutânea. 
Realizam-se algumas ecografias para ver como cresce o endométrio e quando se verifica que está adequado, uti-
liza-se conjuntamente a progesterona (hormônio que o ovário produz depois da ovulação). Este hormônio deve 
ser administrado diariamente, utilizando-se a via intra-muscular ou a via vaginal (através de tabletes, geléias, ou 
anéis vaginais liberadores do hormônio). Ocasionalmente se pode administrar por via oral. Se ocorrer gravidez, 
o tratamento deve manter-se até que o médico indique (geralmente até a 12a semana de gestação).

2.- Aspiração folicular.
  É procedimento mediante o qual se conseguem os óvulos da doadora. 

3.- Suporte da fase lútea.
 Existem algumas evidências que sugerem que o implante embrionário e a manutenção da gravidez 
são favorecidos pela administração de progesterona suplementar (suporte da fase lútea). Esta administração 
suplementar é iniciada no dia da aspiração folicular. A melhor via de administração é a intra-muscular ou vaginal; 
também podendo ser usada a progesterona micronizada por via oral. A administração da progesterona é mantida 
diariamente até a detecção de gravidez. Se a mulher está grávida, a administração de progesterona continua por 
outras cinco ou seis semanas mais.

4.- Obtenção de espermatozóides.
 O casal deve trazer a amostra de sêmen no momento da aspiração folicular diretamente de sua casa ou 
obtê-la no centro de fertilização. Deve haver pelo menos três dias de abstinência sexual e não mais de sete dias. 
Se a amostra de sêmen é trazida da casa, deve ser entregue no laboratório idealmente dentro de uma hora após 
a coleta e mantida à temperatura ambiente. O sêmen é processado no laboratório para selecionar os espermato-
zóides com maior motilidade.
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5.- Fertilização.
 A fertilização é um processo que se inicia com o contato dos espermatozóides com a membrana que 
envolve o óvulo (zona pelúcida) e termina com a união dos pró-núcleos (masculino com informação genética 
do pai, e feminino com informação genética da mãe).
 Para que ocorra a fecundação, são incubados no mesmo meio de cultura um óvulo com aproximada-
mente cinquenta a cem mil espermatozóides previamente capacitados no laboratório. No momento em que 
o espermatozóide chega a penetrar a zona pelúcida, o óvulo reage ativando essa membrana para bloquear a 
entrada de mais espermatozóides.
 A fecundação é confirmada através do microscópio, 16 a 20 horas depois da inseminação in vitro. A 
taxa média de fecundação é de aproximadamente  70%. Esta taxa varia de acordo com a qualidade dos gametas, 
idade da mulher, causa da infertilidade, variáveis ambientais (qualidade dos meios de cultura, pureza do ar e do 
ambiente físico no interior das incubadoras, etc.).
 Aproximadamente um quarto dos óvulos das mulheres jovens e saudáveis tem anomalias cromossô-
micas e igualmente, a quarta parte dos espermatozóides em homens jovens e saudáveis. Por este motivo nem 
todos os óvulos são fecundados. Dos que fecundam, nem todos são normais e se desenvolvem. Dos embriões 
que continuam crescendo, nem todos chegam ao estágio que permita transferência para o útero. A técnica de 
fertilização in vitro e cultura embrionária permite identificar aqueles embriões que têm maior probabilidade de 
originar uma gravidez.
  
6.- Transferência embrionária.
 A transferência embrionária ao útero é um procedimento que se realiza sem a necessidade de analgési-
cos ou anestesia. Demora aproximadamente quinze minutos. Consiste em depositar os embriões no interior da 
cavidade uterina. Para isso se utiliza um fino tubo de plástico e muito delicado chamado cateter. Ele é introduzi-
do através do colo do útero e uma vez no interior da cavidade, os embriões são depositados.
 Depois da transferência a paciente permanecerá em repouso o tempo determinado por seu médico. É 
recomendável repouso relativo pelos três dias seguintes. 
 Algumas mulheres apresentam depois da transferência um leve fluxo de sangue, normal e que não 
deve preocupar. 
 Quatorze dias depois da aspiração é possível medir no sangue, um hormônio (ßhCG), que permite 
identificar a gravidez. Este hormônio duplica seu valor cada dois dias.
 Dessa maneira, medições a cada dois dias podem dar informações úteis relativa à qualidade da gesta-
ção antes desta ser confirmada por ultrassonografia. A ultrassonografia transvaginal permite ver o saco gestacio-
nal dentro do útero, vinte e um dias depois da transferência embrionária.

Benefícios
 A eficiência da  FIV pode ser avaliada por: 
• Número de mulheres grávidas / Número de mulheres que chegaram a ter transferência de embriões. 
               No entanto, considerando que a taxa de abortos espontâneos é de aproximadamente 15%, a medida 
               mais real de avaliar a eficiência é medindo-a de duas formas:
• Número de partos / 100 ciclos de aspiração folicular
• Número de nascidos vivos / 100 ciclos de transferência de embriões
 A eficiência dos procedimentos de reprodução assistida está em grande parte determinada pela quali-
dade dos profissionais e dos equipamentos do centro. Porém, existem condições que afetam as probabilidades 
de gravidez independentemente da qualidade do centro:  o número de embriões que se transferem ao útero e a 
idade da mulher.  Por isso, a probabilidade de gravidez é mais alta, quando a mulher tem menos idade. Além 
disso, a probabilidade de gravidez é mais alta com dois embriões transferidos do que com um, mas com três ou 
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mais a possibilidade não aumenta significativamente, mas há aumento de riscos associados (gravidez múltipla, 
parto prematuro, paralisia cerebral infantil, etc.).
 Neste centro, de acordo com seu diagnóstico e grupo de idade a probabilidade da conseguir uma gravi-
dez é de _____por transferência embrionária com óvulos de doadora.

Riscos, desconfortos e efeitos secundários

1.- Gravidez múltipla.
 A porcentagem de gravidez múltipla está relacionada com o número maior de óvulos transferidos e 
a idade da mulher.
 O bem-estar da mãe e dos filhos no caso de gravidez múltipla dependerá de uma atenção com profis-
sionais especializados e um hospital equipado adequadamente. A possibilidade de complicações para a mãe e os 
filhos aumenta com maior número de fetos. 
 A incidência de complicações maternas aumenta com maior número de fetos: doença hipertensiva da 
gravidez, diabete gestacional, complicações durante o parto (descolamento prematuro da placenta, ruptura de 
membranas, hemorragias pós-parto, cesariana) etc.
 A incidência de doenças e complicações para os bebês também aumenta com maior número de fetos, 
uma vez que há maior número de más formações fetais e complicações tardias como paralisia cerebral, retardo 
de desenvolvimento intelectual, etc. Estudos realizados em 1995, indicam que há sequelas neurológicas, em 
1,4% de recém nascidos vivos, 3,7% de recém nascidos gemelares, 8,7% para os trigêmeos, e 11,1% para os 
quadrigêmeos.
 Estudos realizados em 1996 indicam que a paralisia cerebral infantil ocorre em 2,3 para cada mil recém 
nascidos vivos em fetos únicos, 12,6 para cada mil nascidos vivos quando são gêmeos, e 44,8 para cada mil nasci-
dos vivos quando são trigêmeos.
 Os resultados na América Latina mostram que a probabilidade de ter uma gravidez múltipla é de apro-
ximadamente 30% (dependendo do número de embriões transferidos e da idade da mãe) para ciclos a fresco, e 
de aproximadamente 22% quando se trata de embriões descongelados.

2.- Gravidez ectópica (tubária).
 É a implantação do embrião fora do útero (na trompa). O diagnóstico pode ser feito aproximadamente 
vinte e um dias depois da transferência embrionária, através da ultrassonografia, quando se vê o saco gestacio-
nal. Esta complicação ocorre na população geral em 1 a 2% dos casos e aumenta nos ciclos de FIV, já que as 
mulheres podem apresentar patologia tubária. A gravidez ectópica deve ser resolvida imediatamente, através de 
tratamento medicamentoso - metotrexato (inibe a multiplicação celular, diminuindo o risco de ruptura tubária),  
por cirurgia convencional ou por vídeo laparoscopia.

3.- Defeitos de nascimento.
 Embora se tomem todas as precauções para tentar minimizar este tipo de problema, ele pode ocorrer. 
A porcentagem de má formações dos recém nascidos provenientes de FIV não é mais alta do que a população 
geral. Na informação publicada a nível mundial e da América Latina, as taxas de má formações não superam de 2 
a 2,4% dos nascidos examinados.
 Apesar de todos os exames realizados e todas as precauções que se tomam, não é possível garantir que 
não existirão problemas genéticos. O ser humano tem aproximadamente vinte e seis mil genes nos 23 pares de 
cromossomas (46), e não há tecnologia para avaliar todos.
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4.- Risco de cancelamento.
 O primeiro risco da cancelamento é quando a doadora não responda ao tratamento de estimulação 
controlada do ovário, produzindo poucos folículos, ou não produzindo nenhum. 
 Outro risco de cancelamento é quando o endométrio a ser preparado não apresenta resposta ade-
quada. Uma alternativa nesse caso é que os embriões sejam criopreservados (congelar ou vitrificar) para serem 
transferidos em um ciclo posterior.
 Outro risco é a ausência de fecundação dos óvulos, que ocorre em 1% dos casos. Se nenhum dos 
óvulos é fecundado, ou os embriões param seu desenvolvimento não será realizada a transferência embrionária 
e o tratamento é cancelado. 

5.- Gravidez bioquímica.
 Em alguns casos se pode detectar uma gravidez na primeira determinação do hormônio ßhCG, mas 
não consegue progredir normalmente e para o seu crescimento. Assim não será confirmada ecograficamente aos 
vinte e um dias.

6.- Risco psicológico.
 Podem ocorrer dificuldades na relação do casal (sexual e emocional), por sintomas de ansiedade e 
depressão tanto no homem como na mulher, sobretudo no período de espera dos resultados, assim como ante 
as falhas repetidas. Por isso se recomenda procurar emocional.

7.- Riscos personalizados.
 Devido às características médicas, psicológicas e sociais deste caso em particular, pode-se associar al-
gum risco específico agregado: _________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

Alternativas a este tratamento
 No caso de não haver fecundação, há possibilidade de tentar a injeção intracitoplasmática de esperma-
tozóide (ICSI).

Alternativas ante o  fracasso deste tratamento
• Realizar outras tentativas (de 3 a 6) com ou sem variações do tratamento.
• Aprofundar o estudo com exames específicos para o caso em particular.

Explicação breve do motivo
 Devido às características médicas, psicológicas e sociais deste caso em particular, o plano de tratamen-
to fixado com a equipe médica até este momento é: __________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

Possibilidade de retirar o consentimento 
 A assinatura deste consentimento não lhe compromete de maneira definitiva. Você é totalmente livre 
para retirar ou modificar seu consentimento antes do procedimento, por qualquer motivo. No entanto, se che-
gar a mudar de opinião antes do procedimento, você é responsável por informar ao centro e assinar o consenti-
mento com as suas novas decisões.
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Disponibilidade de esclarecer novas dúvidas 
 Se desejar mais informação além do que está neste formulário, você poderá solicitar em qualquer mo-
mento. Será sempre um prazer atendê-los.

Este consentimento é válido somente para este ciclo de tratamento.
Recebemos cópia deste formulário.

______________________________________  ________________________________
                                   Nome                             Assinatura

______________________________________  ________________________________
                                   Nome                             Assinatura

_______________________________________
(local e data)

 Certifico que antes do início do tratamento e antes que a (os) paciente(s) assine(m) este documento:
1.- Algum dos membros da equipe forneceu informação necessária para que se tome uma decisão. 
2.- Orientei os pacientes com relação ao tratamento indicado e discutimos as dúvidas surgidas e, acredito ter 
esclarecido satisfatoriamente a todas elas.
 Entendo que a(os)  paciente(s) compreendeu (compreenderam) suficientemente o que  foi explicado e 
concorda(m) em realizar o tratamento proposto.

______________________________________  ________________________________
                                   Nome                             Assinatura

_______________________________________
(local e data)
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Doação de óvulos

CONSENTIMENTO PARA DOAÇÃO DE ÓVULOS

Objetivo
 A fertilização in vitro e transferência de embriões (FIV ) com óvulos doados é uma técnica de repro-
dução assistida de alta complexidade. Seu objetivo é aumentar a probabilidade de conseguir uma gravidez em 
casais cuja causa de infertilidade é a ausência de ovários, ou que os ovários tenham perdido sua função não po-
dendo produzir ou amadurecer óvulos. O fato pode ser devido a  causas genéticas, cirúrgicas ou por ter havido 
tratamento para câncer. Outra causa é a ocorrência na mulher de doenças genéticas que possam  transmiti-las 
aos seus filhos.
 Mulheres altruístas podem ajudar a esses casais, sendo doadoras de óvulos. Para isso devem fazer uma 
estimulação controlada do ovário, cujo objetivo é conseguir um maior número de óvulos para aumentar a pro-
babilidade de  gravidez nas mulheres que os receberão.

Explicação
 A estimulação dos ovários se realiza administrando medicamentos e hormônios injetáveis (FSHr, FSH, 
HMG). Este tratamento demora em média de 10 a 12 dias. Durante o período, realiza-se acompanhamento 
com ultrassonografia endovaginal para avaliar o crescimento e o desenvolvimento dos folículos (estruturas dos 
ovários que contém os óvulos). Além disso, colhem-se algumas amostras de sangue (não se requer jejum) para 
medir o nível de estradiol, um hormônio que aumenta à medida que os folículos crescem. Quando a maioria dos 
folículos já alcança um tamanho adequado (em média de 18 a 20 mm.), injeta-se outro hormônio (hCG), que 
é encarregado de terminar a maturação folicular. Aproximadamente 36 horas depois da injeção, programa-se a 
aspiração folicular. 
 A mulher nasce com dois milhões de óvulos, mas só vai ovular umas 500 vezes na sua vida. Em cada 
ciclo menstrual amadurecem dezenas de óvulos, mas  somente um é liberado. Os outros que amadurecem nesse 
ciclo são absorvidos e eliminados pelo corpo e não podem ser utilizados novamente. Por isso, com a hiperesti-
mulação controlada do ovário, os óvulos produzidos podem ser doados. A doação não afeta a saúde geral nem a 
fertilidade da doadora.

A doação deve ser anônima e pode ser feita de duas formas:
• Mulheres que estão participando de um programa de reprodução assistida, que têm menos de 36 anos, 
e como consequência da estimulação dos ovários, podem produzir mais óvulos dos que elas podem ou desejam 
utilizar.  Essas mulheres podem doar os óvulos não utilizados de forma anônima, e também não terão informa-
ção se a gravidez foi obtida. O anonimato também fica estabelecido para a receptora. Dados da América Latina 
indicam que 63% das doadoras agem dessa maneira. 
• Mulheres que, mesmo sem ter problemas para ter filhos, desejam ser doadoras de óvulos. As mulheres 
que optam por esta alternativa, o fazem de forma totalmente anônima. Dados da América Latina indicam que 
36,7% das doadoras o fazem dessa maneira.
 Em qualquer das condições, a informação é mantida absolutamente confidencial pelo centro onde 
fazem o tratamento. 

Benefícios
 O benefício direto da mulher doadora de óvulos é que se realiza um estudo completo da sua fertilidade 
sem qualquer custo, o que oferece informação muito valiosa sobre as possibilidades de ser mãe.
 Além disso, ela estará ajudando pelo menos a uma mulher que receberá os óvulos para seu tratamento 
de reprodução assistida.
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Riscos, desconfortos e efeitos secundários

1.- Desconforto em geral.
 Às vezes os medicamentos usados podem provocar algum efeito colateral leve como dor de cabeça, mu-
danças no estado de ânimo, desconforto abdominal. No entanto, se surgirem sintomas como problema de visão, 
intensa dor de cabeça, ou aumento acelerado de peso, é indispensável informar ao seu médico. 

2.- Síndrome de hiperestimulação ovariana.
 Uma complicação rara (1 a 5 % dos ciclos estimulados), mas que pode chegar a ser grave é a síndrome 
de hiperestimulação dos ovários. É uma resposta exagerada à estimulação, em que o número de folículos em 
crescimento é muito maior que o desejado. Caracteriza-se por dor pélvica leve, desconforto abdominal por 
retenção de líquido, e um aumento do tamanho dos ovários.
 Sua probabilidade está aumentada em mulheres jovens com síndrome de ovário policístico.
 Quando os sintomas se agravam, pode ser necessária hospitalização, já que podem ocorrer alterações 
da coagulação e da função renal, desidratação, acúmulo de líquido no abdome e no tórax (ocasionalmente é 
necessária a drenagem do líquido). A síndrome pode ser prevenida usando doses baixas de hormônio, e um 
seguimento adequado (exames de hormônios e ecografias), A chave do controle da síndrome é a sua detecção 
na fase precoce. Não atendida a tempo, em raras ocasiões (menos de um em dez mil) pode chegar a ocasionar a 
morte.

3.- Torção do ovário
 O ovário hiperestimulado pode duplicar de tamanho que pode facilitar a torção originando intensas 
dores ou cólicas. Às vezes pode se tornar uma emergência médica que requer atenção imediata. O tratamento é 
cirúrgico, por laparoscopia para distorcer o ovário, ou em poucos casos retirá-lo. Ocorre em menos de um por 
cento dos casos.

4.- Riscos de cancelamento.
 Existe risco de suspensão do tratamento caso haja baixa ou ausência de resposta dos ovários, ou caso a 
receptora interrompa o tratamento.

5.- Risco psicológico.
 Podem surgir sintomas de hiper-sensibilidade emocional pelo tratamento hormonal.

6.- Riscos personalizados.
 Devido às características médicas, psicológicas e sociais deste caso em particular, pode-se associar al-
gum risco específico agregado, como: ____________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
 
Explicação breve do motivo
 Devido às características médicas, psicológicas e sociais deste caso em particular, o plano de tratamento 
fixado com a equipe médica até este momento é: ____________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

Possibilidade de retirar o consentimento 
  A assinatura deste consentimento não lhe compromete de maneira definitiva. Você é total-
mente livre para retirar ou modificar seu consentimento antes do procedimento, por qualquer motivo. No 
entanto, se chegar a mudar de opinião antes do procedimento, você é responsável por informar ao centro e 
assinar o consentimento com as suas novas decisões.

Disponibilidade de esclarecer novas dúvidas 
 Se desejar mais informação além do que está neste formulário, você poderá solicitar em qualquer 
momento. Será sempre um prazer atendê-los.

Este consentimento é válido somente para este ciclo de tratamento.
Recebemos cópia deste formulário.

______________________________________  ________________________________
                                   Nome                             Assinatura

______________________________________  ________________________________
                                   Nome                             Assinatura

_______________________________________
(local e data)

 Certifico que antes do início do tratamento e antes que a (os) paciente(s) assine(m) este documento:
1.- Algum dos membros da equipe forneceu informação necessária para que se tome uma decisão. 
2.- Orientei os pacientes com relação ao tratamento indicado e discutimos as dúvidas surgidas e, acredito ter 
esclarecido satisfatoriamente a todas elas.
 Entendo que a(os)  paciente(s) compreendeu (compreenderam) suficientemente o que  foi explicado 
e concorda(m) em realizar o tratamento proposto.

______________________________________  ________________________________
                                   Nome                             Assinatura

_______________________________________
(local e data)
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Injeção intracitoplasmática de espermatozóide

CONSENTIMENTO PARA INJEÇÃO INTRACITOPLASMÁTICA 
DE ESPERMATOZOIDE (ICSI)

Objetivo
 A injeção intracitoplasmática de espermatozóide (ICSI) é uma técnica de reprodução assistida de alta 
complexidade. Seu objetivo é aumentar a probabilidade de se obter uma gravidez em todos os casos de fator 
masculino grave (como baixa concentração, motilidade e morfologia dos espermatozóides), assim como em ca-
sos de FIV em que não houver fecundação, casais com mais de três tentativas de FIV sem gravidez, etc. Também, 
quando os homens não possuem espermatozóides no ejaculado, mas os produzem e estes possam ser aspirados 
do epidídimo ou retirados do testículo. 
 
Explicação 
 A ICSI consiste na injeção de um espermatozóide dentro de cada óvulo, mediante o uso de um poten-
te microscópio e instrumento de micromanipulação de gametas (óvulo e espermatozóide). A fecundação ocorre 
no laboratório em condições controladas (temperatura, umidade, concentração de oxigênio, etc.) A transferên-
cia de embriões (TE) é a colocação no útero dos melhores embriões para seu implante no endométrio (camada 
interna do útero) e desenvolvimento da gravidez.

As etapas da ICSI são: 

1.- Estimulação controlada do ovário (ver consentimento ECO).

2.- Aspiração folicular:
 Uma vez completado o desenvolvimento dos folículos depois da ECO,  realiza-se a aspiração folicu-
lar para se obter os óvulos do interior dos folículos. É feita mediante a punção do ovário com uma agulha, 
introduzida pela vagina, guiada ao interior dos folículos por utrassonografia. O procedimento é ambulatorial 
e requer anestesia. A paciente deve se apresentar em jejum (seis horas), uma hora antes do procedimento. Ime-
diatamente depois de obtidos, os óvulos são classificados por sua forma e mantidos na incubadora em placas 
de Petri que contêm meio de cultura e que foram previamente rotuladas com o nome da paciente. A aspiração 
folicular demora aproximadamente de dez a trinta minutos, depois do qual a paciente repousa numa sala de 
recuperação por um tempo variável que vai depender dos efeitos da anestesia.
 Depois da aspiração folicular pode ocorrer uma leve dor abdominal (semelhante à que se sente com a 
menstruação) que cede com o uso de analgésico e desaparece durante o dia. Também pode haver sangramento 
vaginal. No entanto caso haja febre, dor aguda, ou sangramento excessivo, seu médico deve ser imediatamente 
avisado.

3.- Suporte da fase lútea.
 Existem algumas evidências que sugerem que a implantação embrionária e a manutenção da gravidez 
são favorecidas pela administração de progesterona suplementar (suporte da fase lútea) Esta administração é 
iniciada no o dia da aspiração folicular. A melhor via de administração é intra-muscular  ou a vaginal; também 
existe progesterona micronizada usada por via oral. A administração da progesterona é mantida diariamente até 
a detecção da gravidez.  Se a mulher está grávida, a administração de progesterona continua por mais cinco a 
seis semanas.  

4.- Obtenção de espermatozóides.
  O casal deve trazer a amostra de sêmen no momento da aspiração folicular diretamente da sua casa ou 
coletar esta amostra no centro de fertilização. Deve haver pelo menos três dias de abstinência sexual e não mais 
de sete. Se a amostra de sêmen é trazida de casa, dever ser entregue no laboratório idealmente dentro de uma 
hora após a coleta e mantida à temperatura ambiente. O sêmen é processado no laboratório para selecionar os 
espermatozóides com maior motilidade.
 Em casos de azoospermia (ausência de espermatozóides no sêmen), os gametas podem ser obtidos 
através de punção direta do epidídimo ou mediante biopsia testicular. A decisão de recuperar espermatozóides 
do epidídimo ou do testículo depende da causa da azoospermia. Quando a produção de espermatozóides está 
afetada, a alternativa é a obtenção direta do testículo. Em casos de obstrução do epidídimo ou de agenesia do 
conduto deferente (ausência congênita), a alternativa mais usada é a punção do epidídimo. Em casos de azoos-
permia de origem testicular, os escassos espermatozóides recuperados podem demorar um tempo em adquirir 
motilidade e podem ser extraídos até um dia antes da aspiração folicular.

5.- Fertilização.
 Para realizar a injeção intracitoplasmática é necessário um equipamento de micro-manipulação  com a 
ajuda de uma fina agulha de vidro se injeta um espermatozóide em um óvulo. Os óvulos utilizados para injeção 
são aqueles maduros. 
 A fecundação é confirmada através do microscópio, 16 a 20 horas após  a injeção. 
 Se os gametas (óvulos e espermatozóides) são normais, a taxa de fecundação é de aproximadamente 
70%. Esta taxa varia de acordo com as características dos gametas, a idade da mulher, a causa da infertilidade, 
variáveis ambientais (como qualidade dos meios de cultura, pureza do ar e do ambiente físico no interior das 
incubadoras, etc.), 

6.- Transferência embrionária.
 A transferência de embriões ao útero é um procedimento que se realiza sem a necessidade de analgési-
cos ou anestesia. Demora aproximadamente quinze minutos. Consiste em depositar os embriões no interior da 
cavidade uterina. Para isso se utiliza um fino tubo plástico  muito delicado chamado cateter. Ele é introduzido 
através do colo do útero e uma vez no interior da cavidade, os embriões são depositados.
 Depois da transferência a paciente permanecerá em repouso o tempo recomendado pelo seu médico. 
Aconselha-se repouso relativo pelos seguintes três dias.
 Algumas mulheres apresentam depois da transferência um leve fluxo de sangue,  normal e que não 
deve preocupar.
 Quatorze dias depois da aspiração é possível medir no sangue, um hormônio (ßhCG), que permite 
identificar a gravidez. Este hormônio duplica seu valor cada dois dias.
 Dessa maneira, medições a cada dois dias podem dar informações úteis relativa à qualidade da 
gestação antes desta ser confirmada por ultrassonografia. A ultrassonografia transvaginal permite ver o saco 
gestacional dentro do útero, vinte e um dias depois da transferência embrionária.
 
Benefícios
 A eficiência da ICSI pode ser avaliada de duas formas:
• Número de mulheres grávidas / Número de mulheres que foram submetidas a aspiração  de óvulos
• Número de mulheres grávidas / Número de mulheres que chegaram a ter transferência de embriões
  Considerando que a taxa de abortos espontâneos é de aproximadamente 15% a medida mais real de 
                avaliar eficiência é:
• Número de partos / 100 ciclos de aspiração folicular
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• Número de nascidos vivos / 100 ciclos de transferência de embriões 
 A eficiência dos procedimentos de reprodução assistida está em grande parte determinada pela quali-
dade dos profissionais e o equipamento do centro. Porém, existem condições que afetam as probabilidades de 
gravidez independentemente da qualidade do centro: o número de embriões  que se transferem ao útero e a 
idade da mulher.
 Por isso, a probabilidade de gravidez é mais alta quando a mulher tem menos idade. Além disso, a pro-
babilidade de gravidez é mais alta com dois embriões transferidos que com um. A transferência de Três ou mais 
não aumenta essa probabilidade significativamente, mas sim aumenta os riscos associados (gravidez múltipla, 
parto prematuro, paralisia cerebral infantil, etc.).
 Neste centro, de acordo com seu diagnóstico e grupo de idade a probabilidade de conseguir uma gravi-
dez é de ____ por transferência embrionária. 
 
Riscos, desconforto e efeitos secundários

1.- Aquelas que dependem da estimulação controlada do ovário (ECO).

2.- Gravidez múltipla.
 A porcentagem de gravidez múltipla está relacionada com o número maior de óvulos transferidos e a 
idade da mulher.
 O bem-estar da mãe e dos filhos no caso de gravidez múltipla dependerá de uma atenção com profis-
sionais especializados e um hospital equipado adequadamente. A possibilidade de complicações para a mãe e os 
filhos aumenta com maior número de fetos. 
 A incidência de complicações maternas aumenta com maior número de fetos: doença hipertensiva da 
gravidez, diabete gestacional, complicações durante o parto (descolamento prematuro da placenta, ruptura de 
membranas, hemorragias pós-parto, cesariana), etc.
 A incidência de doenças e complicações para os bebês também aumenta com maior número de fetos, 
uma vez que há maior número de más formações fetais e complicações tardias como paralisia cerebral, retardo 
de desenvolvimento intelectual, etc. Estudos realizados em 1995, indicam que há sequelas neurológicas, em 
1,4% de recém nascidos vivos, 3,7% de recém nascidos gemelares, 8,7% para os trigêmeos, e 11,1% para os 
quadrigêmeos.
 Estudos realizados em 1996 indicam que a paralisia cerebral infantil ocorre em 2,3 para cada mil recém 
nascidos vivos em fetos únicos, 12,6 para cada mil nascidos vivos quando são gêmeos, e 44,8 para cada mil nasci-
dos vivos quando são trigêmeos.
 Os resultados na América Latina mostram que a probabilidade de ter uma gravidez múltipla é de 
aproximadamente 30% (dependendo do número de embriões transferidos e da idade da mãe) para ciclos a 
fresco, e de aproximadamente 22% quando se trata de embriões descongelados.

3.- Gravidez ectópica (tubária).
 É a implantação do embrião fora do útero (na trompa). O diagnóstico pode ser feito aproximadamente 
vinte e um dias depois da transferência embrionária, através da ultrassonografia, quando se vê o saco gestacio-
nal. Esta complicação ocorre na população geral em 1 a 2% dos casos e aumenta nos ciclos de ICSI, já que as 
mulheres podem apresentar patologia tubária. A gravidez ectópica deve ser resolvida imediatamente, através de 
tratamento medicamentoso - metotrexato (inibe a multiplicação celular, diminuindo o risco de ruptura tubária),  
por cirurgia convencional ou por vídeo laparoscopia.

 4.- Outras complicações.
 Algumas complicações locais derivadas da punção transvaginal durante a aspiração folicular, mesmo 
sendo de muito baixa frequência, são hemorragias por lesão da parede vaginal, infecção pélvica sangramento 
dos ovários e finalmente lesões das estruturas próximas com intestino.

5.- Defeitos de nascimento.
 A porcentagem de malformações nos recém nascidos provenientes de ICSI não é mais alta do que a 
população em geral, mesmo que exista uma controvérsia a respeito. Na informação publicada a nível mundial e 
na América Latina, as taxas de malformações não superam a 2 a 2.4% dos nascidos examinados. No entanto, em 
algumas anomalias genéticas de baixa frequência não há dados suficientes que indiquem se estão relacionadas 
ou não com a ICSI. Enquanto não haja dados científicos disponíveis, devemos restringir o uso de ICSI a casos 
onde não se possa conseguir gravidez por outra técnica.

6.- Risco de cancelamento.
 Um dos riscos da FIV é a ausência de fecundação dos óvulos, que ocorre em 1% dos casos. Se nenhum 
dos óvulos é fecundado, ou os embriões param seu desenvolvimento não será realizada a transferência embrio-
nária e o tratamento é cancelado. 

7.- Gravidez bioquímica.
 Algumas vezes pode-se detectar uma gravidez como positiva na primeira determinação do hormônio 
βhCG, mas não chega a prosperar normalmente e detém seu crescimento, embrionário pode se interromper e 
não se observa saco gestacional ecograficamente aos vinte e um dias.

8.- Risco psicológico.
 Podem surgir dificuldades na relação de casal (sexual e emocional), por sintomas de ansiedade e 
depressão tanto no homem como na mulher, sobretudo no período de espera dos resultados, assim como ante 
as falhas repetidas. Por isso, recomenda-se apoio emocional.
 
9.- Riscos personalizados.
 Devido às características médicas, psicológicas e sociais deste caso em particular,  pode-se associar 
algum risco específico agregado: ________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

Alternativas a este tratamento
 Existem algumas alternativas que não mostram eficácia clínica superior à ICSI, tais como 
GIFT, ZIFT, TOMMI, etc.

Alternativas ante o fracasso deste tratamento
• Realizar outras tentativas (de 3 a 6) com ou sem variações do tratamento.
• Aprofundar o estudo com exames específicos para o caso em particular.
• Ir aumentando progressivamente a complexidade das técnicas. Se os espermatozóides não têm a 
               capacidade de fecundar, seja produto da ejaculação, do epidídimo, ou do testículo, a opção de sêmen 
               de doador pode ser a oportunidade de conseguir uma gravidez em próximas tentativas.
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• Se os óvulos não têm a capacidade de fecundar, a opção de FIV com óvulos doados pode ser a oportu-
nidade de conseguir a gravidez nas próximas tentativas.
 
Explicação breve do motivo
 Devido às características médicas, psicológicas e sociais deste caso em particular, o plano de tratamento 
fixado com a equipe médica até este momento é: ____________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

Possibilidade de retirar o consentimento 
 A assinatura deste consentimento não lhe compromete de maneira definitiva. Você é totalmente livre 
para retirar ou modificar seu consentimento antes do procedimento, por qualquer motivo. No entanto, se che-
gar a mudar de opinião antes do procedimento, você é responsável por informar ao centro e assinar o consenti-
mento com as suas novas decisões.

Disponibilidade de esclarecer novas dúvidas 
 Se desejar mais informação além do que está neste formulário, você poderá solicitar em qualquer mo-
mento. Será sempre um prazer atendê-los.

Este consentimento é válido somente para este ciclo de tratamento.
Recebemos cópia deste formulário.

______________________________________  ________________________________
                                   Nome                             Assinatura

______________________________________  ________________________________
                                   Nome                             Assinatura

_______________________________________
(local e data)

 Certifico que antes do início do tratamento e antes que a (os) paciente(s) assine(m) este documento:
1.- Algum dos membros da equipe forneceu informação necessária para que se tome uma decisão. 
2.- Orientei os pacientes com relação ao tratamento indicado e discutimos as dúvidas surgidas e, acredito ter 
esclarecido satisfatoriamente a todas elas.
 Entendo que a(os)  paciente(s) compreendeu (compreenderam) suficientemente o que  foi explicado e 
concorda(m) em realizar o tratamento proposto.

______________________________________  ________________________________
                                   Nome                             Assinatura

_______________________________________
(local e data)
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Criopreservação de embriões 

CONSENTIMENTO PARA CRIOPRESERVAÇÃO DE EMBRIÕES

Objetivo
 O número de embriões transferidos ao útero deve ser limitado a não mais de três para evitar os riscos 
de uma gravidez múltipla. A criopreservação (congelamento ou vitrificação) permite conservar os embriões exce-
dentes que se formam na fertilização in vitro (FIV ), ou na injeção intracitoplasmática do espermatozóide (ICSI). 
Os embriões criopreservados podem ser transferidos em ciclos posteriores se não houver gravidez ou para 
conseguir uma segunda gravidez, evitando a necessidade de submeter-se à estimulação controlada do ovário e à 
aspiração folicular.

Explicação 
 A criobiologia é o estudo dos processos de congelamento de células e tecidos. Estes procedimentos 
permitiram a conservação de células e tecidos por tempos prolongados mantendo geralmente suas proprieda-
des biológicas uma vez descongelado. Foram desenvolvidos protocolos de congelamento/descongelamento e 
vitrificação/desvitrificação que permitem preservar as células a temperaturas muito baixas usualmente sem afetar 
ou afetar pouco sua estrutura e função.
 Os embriões excedentes que estejam se desenvolvendo adequadamente podem ser criopreservados. Os 
embriologistas colocam os embriões numa solução especial que os protege de possíveis danos ocasionados pela 
criopreservação (crioprotetores) e usam um equipamento especial que controla cuidadosamente o congelamen-
to. Posteriormente, os embriões são transferidos para tanques especiais que os mantêm a temperaturas muito 
baixas (quase -200°C). 
Se o procedimento a ser realizado for a vitrificação, os embriões com os crioprotetores são submersos direta-
mente nos tanques de nitrogênio líquido. 
 Apesar de todos os cuidados tomados, não é possível determinar se todos os embriões sobreviverão 
quando do descongelamento.

Benefícios
 O primeiro benefício é diminuir a quantidade de gestações múltiplas e as complicações a ela associa-
das, como o parto prematuro, a paralisia cerebral infantil, etc.
 A criopreservação é útil em mulheres com síndrome de hiperestímulo ovariano grave, que não podem 
receber os embriões em seu útero nesse ciclo, porque sua condição se agravaria. Assim, devem esperar até um 
próximo ciclo para a transferência.
 Outro caso é o de pacientes com câncer que serão submetidas a radioterapia, quimioterapia ou ambas 
e exista a possibilidade de ficarem sem gametas.
 Também, mulheres que não terão oportunidade de realizar outro ciclo de tratamento podem se benefi-
ciar com a criopreservação dos embriões excedentes.
 A eficiência da gravidez com embriões criopreservados pode ser assim medida: Número de mulheres 
grávidas / Número de mulheres que chegaram a ter transferência de embriões criopreservados.
 Contudo, considerando que a taxa de abortos espontâneos é de aproximadamente 15%, a medida mais 
real de avaliar a eficiência é:
• Número de nascidos vivos / 100 ciclos de transferência de embriões criopreservados
 A eficiência dos procedimentos de reprodução assistida está em grande parte determinada pela qualida-
de dos profissionais e dos equipamentos do centro. Embora existam condições que afetam as probabilidades de 
gravidez independentemente da qualidade do centro, como: o número de embriões que se transferem ao útero 
e a idade da mulher.
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 Por isso, a probabilidade de gravidez é maior quando a mulher é mais jovem. Além disso, a probabilida-
de de gravidez é maior com dois embriões transferidos que com um. Três ou mais não aumenta essa probabilida-
de significativamente, mas aumentam os riscos associados (gravidez múltipla, parto prematuro, paralisia cerebral 
infantil, etc.
 Neste centro, de acordo com o seu diagnóstico e grupo de idade, a probabilidade de conseguir uma 
gravidez é de ______por transferência de embriões criopreservados.
 
Riscos e efeitos secundários

1.- Que os embriões não sobrevivam após o descongelamento ou a desvitrificação.
 Existe um risco que os embriões não sobrevivam ao descongelamento ou à desvitrificação. Este risco se 
relaciona diretamente com a qualidade dos embriões antes de serem criopreservados.

2.- Defeitos de nascimento.
 Na informação disponível publicada a nível mundial e da América Latina, não há dados que indiquem 
haver uma maior taxa de malformações ou problemas genéticos em filhos concebidos após transferência de 
embriões criopreservados.

3.- Riscos personalizados.
 Devido às características médicas, psicológicas e sociais deste caso em particular, pode-se associar al-
gum risco específico agregado: _________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

Alternativas a este tratamento
• Criopreservar células em estado de pró-núcleo, quando houver  problemas ético-morais.
• Inseminação de um número baixo de óvulos (descartando ou criopreservando o resto de óvulos) para  
               evitar os embriões excedentes.
• Doação de embriões a outro casal (quando isso for possível).
• Doação de embriões para pesquisa (quando isso for possível).
• Descartar os embriões excedentes (quando isso for possível).
 
Alternativas ante o fracasso deste tratamento
• Realizar outras tentativas com embriões criopreservados (se houver). 
• Realizar novas tentativas de FIV ou ICSI.
• Ir aumentando progressivamente a complexidade das técnicas

Condições particulares
 É importante esclarecer que como os embriões podem permanecer muito tempo criopreservados, e o 
casal pode ter mudanças ou ajustes em sua relação, podem se apresentar certas situações:  falta de acordo entre 
os membros do casal, a separação ou (divórcio) do casal, a morte de um ou de ambos os membros do casal, ou 
que eles não voltem a entrar em contato com o centro.
 Para cada uma dessas possibilidades, há varias opções sobre o destino dos embriões criopreservados 
que deve tomar nesse momento:
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1.- Falta de acordo entre os membros do casal.
      Neste caso, o centro não pode atender a duas petições diferentes. O casal deve chegar a um acordo antes de 
informar ao centro.

2.- Em caso de separação (ou divórcio) do casal, o destino dos embriões criopreservados  deve ser de-
terminado por:  (escolha uma opção);
• O pai.
• A mãe.
• O centro.

3.- Em caso de morte de um dos membros do casal, o destino dos embriões criopreservados deverá ser 
dividido por: (escolha uma opção):
• O sobrevivente 
• O centro.

4.- Em caso de morte de ambos membros do casal, o destino dos embriões criopreservados será decidi-
do por (escolha uma opção):
• Os filhos com maioridade (se houver).
• Um familiar (_________________________; parentesco:____________________________).
• O centro.

5.- No caso que ninguém entre em contato com o centro em três anos.
 Vocês são responsáveis por entrar em contato com o centro para informar se existe alguma modifica-
ção em suas decisões e assinar um novo consentimento.
 Se em três anos não fizeram uso dos seus embriões, e nenhum dos dois modificou o consentimento 
por escrito, aceitam doar seus embriões à unidade dentro de três ano para (escolha uma opção).
• Doar os embriões para pesquisa (quando isso for possível).
• Doar os embriões a outro casal (quando isso for possível).

Explicação breve do motivo
 Devido às características médicas, psicológicas e sociais deste caso particular, o plano de tratamento 
fixado com a equipe médico até este momento é: ____________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

Possibilidade de retirar ou modificar o consentimento 
 A assinatura deste consentimento não lhe compromete de maneira definitiva. Você é totalmente livre 
para retirar ou modificar seu consentimento antes do procedimento, por qualquer motivo. No entanto, se che-
gar a mudar de opinião antes do procedimento, você é responsável por informar ao centro e assinar o consenti-
mento com as suas novas decisões.
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Disponibilidade de esclarecer novas dúvidas 
 Se desejar mais informação além do que está neste formulário, você poderá solicitar em qualquer mo-
mento. Será sempre um prazer atendê-los.

Este consentimento é válido somente para este ciclo de tratamento.
Recebemos cópia deste formulário.

______________________________________  ________________________________
                                   Nome                             Assinatura

______________________________________  ________________________________
                                   Nome                             Assinatura

_______________________________________
(local e data)

 Certifico que antes do início do tratamento e antes que a (os) paciente(s) assine(m) este documento:
1.- Algum dos membros da equipe forneceu informação necessária para que se tome uma decisão. 
2.- Orientei os pacientes com relação ao tratamento indicado e discutimos as dúvidas surgidas e, acredito ter 
esclarecido satisfatoriamente a todas elas.
 Entendo que a(os)  paciente(s) compreendeu (compreenderam) suficientemente o que  foi explicado e 
concorda(m) em realizar o tratamento proposto.

______________________________________  ________________________________
                                   Nome                             Assinatura

_______________________________________
(local e data)
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Criopreservação de células em estado de pró-núcleo

CONSENTIMENTO PARA CRIOPRESERVAÇÃO DE
CÉLULAS EM ESTÁGIO DE PRÓ-NÚCLEO

Objetivo
 A criopreservação de células em estágio de prónúcleo é a técnica de escolha para aqueles casais que 
têm problemas ético-morais para criopreservar embriões.
 O número de células em estágio de pró-núcleo transferidas ao útero tem que ser limitado a não mais 
de três para evitar os riscos de uma gravidez múltipla. A criopreservação (congelamento ou vitrificação) permite 
conservar as células em estágio de pró-núcleo excedentes que se formam a partir da fertilização in vitro (FIV ), 
ou a injeção intracitoplasmática do espermatozóide (ICSI). As células em estágio de pró-núcleo criopreservadas 
podem ser transferidas em ciclos posteriores se não houver gravidez ou para conseguir uma segunda gravidez, 
evitando a necessidade de submeter-se à estimulação controlada do ovário e à aspiração folicular.

Explicação 
 A fecundação é um processo que inicia com o contato do espermatozóide com a membrana que envol-
ve o óvulo (zona pelúcida) e termina com a união dos pró-núcleos (masculino com informação genética do pai, 
e feminino com a informação genética da mãe)
 As células em estágio de pró-núcleo não terminaram essa união e por isso há quem não os considere 
embriões. Por este motivo, a criopreservação de células em estágio de pró-núcleo é a técnica de escolha para 
aqueles casais com problemas ético-morais em criopreservar embriões.
 Ao descongelar/desvitrificar as células em estágio de pró-núcleo, pode-se permitir que continuem seu 
desenvolvimento no laboratório por meio de cultura até chegar em embriões.
 A criobiologia é o estudo de processos de congelamento de células e tecidos. Estes procedimentos 
permitem a conservação de células e de tecidos por tempos prolongados mantendo geralmente suas proprie-
dades biológicas uma vez descongelados. Foram elaborados protocolos de congelamento/descongelamento e 
vitrificação/desvitrificação que permitem preservar células a temperaturas muito baixas usualmente sem afetar 
ou afetar pouco na sua estrutura e função 
 As células em estágio de pró-núcleo excedentes que estão se desenvolvendo adequadamente podem 
ser criopreservadas. Os embriologistas colocam as células em estágio de pró-núcleo numa solução especial 
que as protege de possíveis danos ocasionados pela criopreservação (crioprotetores) e usam um equipamento 
especial controla cuidadosamente o congelamento. Posteriormente são transferidos a tanques especiais que os 
mantêm a temperaturas muito baixas (quase -200°C). 
 Se o procedimento a ser realizado for a vitrificação, as células em estágio de pró-núcleo com os com-
postos crioprotetores são submersas diretamente nos tanques especiais.
 Apesar de todos os cuidados tomados, não é possível determinar se todas as células em estágio de pró-
núcleo sobreviverão quando do descongelamento. 

Benefícios
 O primeiro benefício é diminuir a quantidade de gestações múltiplas e as complicações a ela associa-
das, como o parto prematuro, a paralisia cerebral infantil, etc.
 A criopreservação é útil em mulheres com síndrome de hiperestímulo ovariano grave, que não podem 
receber os embriões em seu útero nesse ciclo, porque sua condição se agravaria. Assim, devem esperar até um 
próximo ciclo para a transferência.
 Outro caso é o de pacientes com câncer que vão ser submetidas à radioterapia, quimioterapia ou am-
bas e exista a possibilidade de ficarem sem gametas.
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 Alem disso, pacientes que não terão oportunidade de realizar outro ciclo de tratamento podem se 
beneficiar com a criopreservação de células em estágio de pró-núcleo excedentes.
 A eficiência da gravidez com células em estado de pró-núcleo criopreservadas pode ser avaliada:
• Número de mulheres grávidas / Número de mulheres que chegaram a ter transferência de embriões
Considerando que a taxa de abortos espontâneos é de aproximadamente 15% a medida mais real de avaliar a 
eficiência é:
• Número de nascidos vivos / 100 ciclos de transferência de embriões

A eficiência dos procedimentos de reprodução assistida está em grande parte determinada pela qualidade dos 
profissionais e dos equipamentos do centro. No entanto, existem condições que afetam as probabilidades de 
gravidez independente da qualidade do centro: o número de embriões que se transferem ao útero e a idade da 
mulher. Por isso, a possibilidade de gravidez é maior quando a mulher é mais jovem. Também a probabilidade 
de gravidez é maior com dois embriões transferidos do que com um. Três ou mais não aumentam essa possibi-
lidade significativamente, mas sim aumentam os riscos associados (gravidez múltipla, parto prematuro, paralisia 
cerebral infantil, etc.). 
 Neste centro, de acordo com seu diagnóstico e grupo de idade a probabilidade de conseguir uma gravi-
dez é de ____por transferência de embriões.

Riscos e efeitos secundários

1.- Que as células em estado de pró-núcleo não sobrevivam depois do descongelamento ou desvitrifi-
cação.
 Existe um risco de que as células em estágio de pró-núcleo não sobrevivam ao descongelamento ou a 
desvitrificação. Este risco se relaciona diretamente com a qualidade das células em estágio de pró-núcleo antes 
de serem criopreservadas.

2.- Defeitos de nascimento.
 Na informação disponível publicada a nível mundial e de América Latina, não há dados que indiquem 
haver maior taxa de mal formações ou problemas genéticos em filhos concebidos após transferência de células 
em estágio de pró-núcleo criopreservadas.

3.- Riscos personalizados.
 Devido às características médicas, psicológicas e sociais de este caso particular, se poderia associar 
algum risco específico agregado: ________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

Alternativas a este tratamento
• Criopreservar embriões.
• Inseminação de um número baixo de óvulos (descartando ou criopreservando o restante dos óvulos) 
para tentar evitar um excedente de células em estágio de pró-núcleo.
• Doação de células em estágio de pró-núcleo para outro casal (quando for possível).
• Doação de células em estágio de pró-núcleo para pesquisa (quando for possível).
• Descartar as células em estágio de pró-núcleo excedentes.
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Alternativas ante o fracasso de este tratamento
• Realizar outras tentativas com células em estágio de pró-núcleo criopreservadas (se houver).
• Realizar novas tentativas de FIV ou ICSI.
• Ir aumentando progressivamente a complexidade das técnicas

Condições particulares
 É importante esclarecer que como as células em estágio de pró-núcleo podem permanecer muito 
tempo criopreservados, e o casal pode ter mudanças ou ajustes na sua relação, podem ser que se apresentem 
situações como: falta de acordo entre os membros do casal, separação (divórcio) do casal, ou a morte de um ou 
de ambos os membros do casal, ou que eles não voltem a entrar em contato com o centro.
 Para cada uma dessas possibilidades, há varias opções do destino das células em estágio de pró-núcleo 
criopreservadas que se devem tomar neste momento.

1.- Falta de acordo entre os membros do casal.
 Neste caso o centro não pode atender a duas petições diferentes. O casal deve chegar a um acordo 
antes de informar ao centro.

2.- Em caso de separação (ou divórcio) do casal, o destino das células em estágio de pró-núcleo criopre-
servadas será decidido por: (escolha uma das opções):
• O pai.
• A mãe.
• O centro.

3.- Em caso de morte de um dos membros do casal, o destino das células em estágio de pró-núcleo 
criopreservadas será decidido por: (escolha uma opção):
• O sobrevivente.
• O centro.

4.- Em caso de morte de ambos os membros do casal, o destino dias células em estágio de pró-núcleo 
criopreservadas será decidido por:(escolha uma opção):
• Os filhos com maioridade (se houver).
• Um parente (___________________________; parentesco__________________________).
• O centro.

5.- Em caso  que ninguém entre em contato com o centro em três anos.
 Vocês são os responsáveis por entrar em contato com o centro para informar se modificaram suas 
decisões e assinar um novo consentimento. 
 Se em três anos não fizeram uso de suas células em estágio de pró-núcleo, e nenhum dos dois modifi-
cou o consentimento por escrito, aceitam doar suas células em estágio de pró-núcleo à unidade dentro de três 
anos para: (escolha uma opção):
• Doar as células em estágio de pró-núcleo a outro casal (quando isso for possível).
• Doar as células em estágio de pró-núcleo para pesquisa (quando isso for possível).
• Descartar as células em estágio de pró-núcleo (quando isso for possível).
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Explicação breve do motivo
 Devido às características médicas, psicológicas e sociais deste caso em particular, o plano de tratamento 
fixado com a equipe médica até este momento é: ____________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

Possibilidade de retirar ou modificar o consentimento 
 A assinatura deste consentimento não lhe compromete de maneira definitiva. Você é totalmente livre 
para retirar ou modificar seu consentimento antes do procedimento, por qualquer motivo. No entanto, se che-
gar a mudar de opinião antes do procedimento, você é responsável por informar ao centro e assinar o consenti-
mento com as suas novas decisões.

Disponibilidade de esclarecer novas dúvidas 
 Se desejar mais informação além do que está neste formulário, você poderá solicitar em qualquer mo-
mento. Será sempre um prazer atendê-los.

Este consentimento é válido somente para este ciclo de tratamento.
Recebemos cópia deste formulário.

______________________________________  ________________________________
                                   Nome                             Assinatura

______________________________________  ________________________________
                                   Nome                             Assinatura

_______________________________________
(local e data)

 Certifico que antes do início do tratamento e antes que a (os) paciente(s) assine(m) este documento:
1.- Algum dos membros da equipe forneceu informação necessária para que se tome uma decisão. 
2.- Orientei os pacientes com relação ao tratamento indicado e discutimos as dúvidas surgidas e, acredito ter 
esclarecido satisfatoriamente a todas elas.
 Entendo que a(os)  paciente(s) compreendeu (compreenderam) suficientemente o que  foi explicado e 
concorda(m) em realizar o tratamento proposto.

______________________________________  ________________________________
                                   Nome                             Assinatura

_______________________________________
(local e data)

Criopreservação de óvulos

CONSENTIMENTO PARA CRIOPRESERVAÇÃO DE ÓVULOS

Objetivo
 A criopreservação (congelamento e vitrificação) de óvulos pode ajudar mulheres com câncer e que 
receberão tratamentos que podem ter efeitos danosos para sua fertilidade (quimioterapia, radioterapia, com-
binação de ambas, ou cirurgias), e outros tratamentos que podem lesar as células dos ovários que produzem 
os óvulos. Também, casos em que a mulher tenha produzido mais óvulos dos que deseja inseminar. O comitê 
de ética da Associação Americana de Medicina Reprodutiva ainda não recomenda esta técnica para preservar a 
fertilidade em mulheres jovens.

Explicação
 A criobiologia é o estudo dos processos de congelamento de células e tecidos. Estes procedimentos 
permitem a conservação de células e tecidos por tempos prolongados mantendo estas geralmente suas proprie-
dades biológicas uma vez descongeladas. Foram desenvolvidos protocolos de congelamento/descongelamento 
e vitrificação/desvitrificação que permitem preservar células a temperaturas muito baixas usualmente sem afetar 
ou afetar pouco sua estrutura e função. 
 Apesar de todos os cuidados tomados nem todos os óvulos sobreviverão quando do descongelamento. 
Tampouco se pode garantir que fecundem ou resultem em gravidez. 

As etapas são:
 
1.- Estimulação controlada do ovário (ECO).
 A estimulação dos ovários se realiza administrando medicamentos e hormônios injetáveis (FSHr, FSH, 
HMG). Este tratamento demora em média de 10 a 12 dias. Durante o período, realiza-se acompanhamento 
com ultrassonografia endovaginal para avaliar o crescimento e o desenvolvimento dos folículos (estruturas dos 
ovários que contém os óvulos). Além disso, colhem-se algumas amostras de sangue (não se requer jejum) para 
medir o nível de estradiol, um hormônio que aumenta à medida que os folículos crescem. Quando a maioria dos 
folículos já alcança um tamanho adequado (em média de 18 a 20 mm.), injeta-se outro hormônio (hCG), que 
é encarregado de terminar a maturação folicular. Aproximadamente 36 horas depois da injeção programa-se a 
aspiração folicular. 

2.- Aspiração  folicular.
 Consiste em obter os óvulos do interior dos folículos. É feita mediante a punção do ovário com uma 
agulha, introduzida pela vagina, guiada ao interior dos folículos por utrassonografia. O procedimento é ambula-
torial e requer anestesia. A paciente deve se apresentar em jejum (seis horas), uma hora antes do procedimento. 
A aspiração folicular demora aproximadamente dez a trinta minutos, depois do qual a paciente repousa numa 
sala de recuperação por um tempo variável que vai depender dos efeitos da anestesia.

3.- Criopreservação dos óvulos recuperados.
 Os óvulos a serem criopreservados são colocados em uma solução especial que protege de possíveis 
danos (crioprotetores), usando um equipamento especial que controla cuidadosamente o congelamento. Poste-
riormente, são transferidos para tanques especiais que os mantêm a temperaturas muito baixas (quase -200°C). 
Se o procedimento a ser realizado for a vitrificação, os óvulos com os compostos crioprotetores são submersos 
diretamente nos tanques nitrogênio líquido.
 Na vitrificação há uma desidratação dos óvulos (a água é extraída para diminuir o dano por causa dos 
cristais que se formam ao congelar as células), estes são submersos em compostos crioprotetores, e se congelam 
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rapidamente conservando-se em nitrogênio liquido em tanques que os mantêm a temperaturas muito baixas 
(quase -200°C).
 Os óvulos podem permanecer vitrificados vários anos. Posteriormente podem ser fecundados por meio 
de injeção intracitoplasmática do espermatozóide  (ICSI).

Benefícios
 Noventa por cento das mulheres que se submetem a este tratamento conseguem vários óvulos, e 
aproximadamente 10% respondem mal ou não respondem com a ECO. Alguns óvulos sobreviverão ao desconge-
lamento ou a desvitrificação, e alguns deles poderão ser fecundados.

Riscos, desconforto e efeitos secundários

1.- Desconforto em geral.
 Às vezes os medicamentos usados na ECO podem provocar dor de cabeça, mudanças no estado de âni-
mo, desconforto abdominais.  No entanto, se houver sintomas como problemas na visão, intensa dor de cabeça 
ou aumento acelerado de peso, é indispensável informar a seu médico.
. 
2.- Síndrome de hiperestímulo ovariano.
 Uma complicação rara (1 a 5% dos ciclos estimulados), mas que pode chegar a ser grave é a síndrome 
de hiperestímulo ovariano. É uma resposta exagerada do ovário à ECO, onde o número de folículos em cresci-
mento é muito maior  que o desejado. Caracteriza-se por leve dor pélvica, inflamação abdominal por retenção 
de liquido, e um aumento do tamanho dos ovários. Sua probabilidade está aumentada em mulheres jovens 
com síndrome do ovário policístico. Quando esses agrava estes sintomas se tornam mais severos, podem haver 
alterações da coagulação e da função renal, desidratação, acúmulo de líquidos no abdome e tórax (ocasional-
mente é necessária a frenagem do liquido). A síndrome pode ser prevenida usando doses baixas de hormônios, 
e mediante um seguimento adequado (exames de hormônios e ecografias). A chave para o controle da síndrome 
é sua detecção na fase inicial. Não atendida a tempo, em poucas ocasiões (menos de um em cem mil) 
pode causar a morte.

3.- Torção do ovário.
 O ovário hiperestimulado pode ter seu tamanho muito aumentado e esse aumento pode facilitar 
sua torção originando intensas dores ou cólicas. Pode constituir uma emergência médica que requer atenção 
imediata. O tratamento dessa situação é cirúrgico, por laparoscopia para distorcer o ovário, ou em alguns casos, 
retirá-lo. A complicação se apresenta em menos de um por cento dos casos.

4.- Risco de cancelamento da criopreservação
 Também há riscos de cancelamento com óvulos que estão em um estado inadequado para serem 
congelados.

5.- Complicações da aspiração  folicular.
 Depois da aspiração folicular pode ocorrer uma leve dor abdominal (semelhante à que se sente com a 
menstruação) que cede com o uso de analgésicos e desaparece durante o dia. Também pode haver sangramento 
vaginal. Porém, se há febre, dor aguda, ou sangramento excessivo, deve se informar imediatamente ao médico.
 Algumas outras complicações locais, mesmo que de baixa frequência, são hemorragias por lesão da 
parede vaginal, infecção pélvica sangramento do ovário lesões das estruturas próximas, como o intestino.
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6.- A eficácia da técnica não é clara.
 A criopreservação dos óvulos é uma técnica da qual ainda se tem pouca experiência no mundo Por isso 
ainda não há evidência científica suficiente ainda sobre o êxito e a segurança a longo prazo, tanto para a mulher, 
como para sua descendência conseguida com óvulos vitrificados.
 A técnica está em plena fase de pesquisa. Alguns autores consideram que as taxas de gravidez com 
óvulos vitrificados são menores do que as de óvulos utilizados “a fresco”. 
 Dados do Florida Institute for Reproductive Medicine mostram que a taxa de gravidez é de pouco 
menos do trinta por cento por transferência (2003). A sociedade Espanhola de Fertilidade menciona que a taxa 
de nascidos vivos por óvulo vitrificado é de dois por cento.
 Pode ser possível que os óvulos criopreservados não sobrevivam ao descongelamento, ou que não 
fecundem, e se fecundam, são possíveis todos os riscos das técnicas de reprodução assistida (por exemplo, 
que não se implantem), e aqueles que se relacionam com a gravidez (como a gravidez bioquímica, a perda da 
gestação, etc.). 

7.- Anomalias congênitas, genéticas e  outras complicações.
 O risco de anomalias congênitas ou enfermidades genéticas ainda não foi determinado com exatidão. 
Há autores que mencionam ser um pouco maior do que  observado na população em geral porque o óvulo é 
uma célula muito importante para a reprodução, e poderia sofrer algum tipo de dano ainda não conhecido, de-
vido aos poucos dados disponíveis com os nascidos vivos por esta técnica. Pode ser que existam riscos cromos-
sômicos.

8.- Risco psicológico.
 Podem surgir dificuldades, sintomas de ansiedade e depressão. Por isso se recomenda apoio 
emocional. 

9.- Riscos personalizados. 
 Devido às características médicas, psicológicas e sociais deste caso em particular, se poderia associar 
algum risco específico agregado: ________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

Alternativas a este tratamento
• Criopreservar tecido ovariano (que é uma técnica mais experimental, com menor experiência mundial)

Alternativas ante o fracasso de este tratamento
• Se há oportunidade no tempo, realizar outras tentativas com ou sem variações do tratamento.
• Recepção de óvulos de doadora.

Explicação breve do motivo
 Devido às características médicas, psicológicas e sociais deste caso em particular, o plano de tratamen-
to fixado com a equipe médica até este momento é: __________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
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Possibilidade de retirar ou modificar o consentimento 
 A assinatura deste consentimento não lhe compromete de maneira definitiva. Você é totalmente livre 
para retirar ou modificar seu consentimento antes do procedimento, por qualquer motivo. No entanto, se che-
gar a mudar de opinião antes do procedimento, você é responsável por informar ao centro e assinar o consenti-
mento com as suas novas decisões.

Disponibilidade de esclarecer novas dúvidas 
 Se desejar mais informação além do que está neste formulário, você poderá solicitar em qualquer mo-
mento. Será sempre um prazer atendê-los.

Este consentimento é válido somente para este ciclo de tratamento.
Recebemos cópia deste formulário.

______________________________________  ________________________________
                                   Nome                             Assinatura

______________________________________  ________________________________
                                   Nome                             Assinatura

_______________________________________
(local e data)

 Certifico que antes do início do tratamento e antes que a (os) paciente(s) assine(m) este documento:
1.- Algum dos membros da equipe forneceu informação necessária para que se tome uma decisão. 
2.- Orientei os pacientes com relação ao tratamento indicado e discutimos as dúvidas surgidas e, acredito ter 
esclarecido satisfatoriamente a todas elas.
 Entendo que a(os)  paciente(s) compreendeu (compreenderam) suficientemente o que  foi explicado e 
concorda(m) em realizar o tratamento proposto.

______________________________________  ________________________________
                                   Nome                             Assinatura

_______________________________________
(local e data)
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Descongelamento e transferência de embriões 

CONSENTIMENTO PARA DESCONGELAMENTO E TRANSFERÊNCIA DE EMBRIÕES (TE)

Objetivo
 Seu objetivo é aumentar a probabilidade de obter uma gravidez em um só ciclo de reprodução assis-
tida, ou de uma segunda gravidez evitando novos ciclos de estimulação dos ovários e aspiração folicular. Além 
disso, diminuir o risco de uma gravidez múltipla e suas complicações ao limitar o número de embriões 
transferidos. 

Explicação 
 O descongelamento de embriões é o procedimento mediante o qual o laboratório realiza um processo 
inverso ao de criopreservação para que os embriões contInuem seu desenvolvimento.
 A TE é a colocação no útero dos melhores embriões para sua implantação no endométrio (revestimen-
to interno do útero) e desenvolvimento da gravidez.
  
As etapas são:

1.- Preparação  do endométrio.
 A transferência embrionária pode se realizar num ciclo natural ou em um ciclo preparado com medi-
camentos. A preparação endometrial consiste em administrar medicamentos que suprimam a função do ovário 
(agonistas de GnRH) a fim de manter ovário sem funcionar por um tempo. Nesse tempo (1 a 4 semanas)  ad-
ministram-se outros hormônios (estrógenos), responsáveis para que o endométrio cresça (se engrosse) e fique 
em condições parecidas à que tem quando ocorre uma ovulação natural. Algumas vezes  podem-se administrar 
anticoncepcionais para programar melhor o ciclo.
 Quando do uso do estrógenos, realizam-se várias ultrassonografias para determinar a espessura do 
endométrio e assim avaliar o momento de desenvolvimento ótimo. Nesse momento se inicia o tratamento com 
progesterona.

2.- Suporte da fase lútea.
 Existem algumas evidências que sugerem que a implantação embrionária e a manutenção da gravidez 
são favorecidas pela administração de progesterona (suporte da fase lútea). A administração é intra-muscular ou 
vaginal. Também existe progesterona micronizada a ser usada por via oral. A administração da progesterona é 
mantida diariamente até a detecção da gravidez. Se a mulher está grávida, o uso de progesterona  continua por 
mais cinco ou seis semanas.

3.- Descongelamento de embriões.
 O descongelamento de embriões consiste em aumentar a temperatura enquanto se retiram os compos-
tos crioprotetores e se reidratam (recebem água) para que se reative o seu crescimento.
 Nem todos os embriões sobrevivem. O fato está relacionado com a qualidade dos embriões antes da 
criopreservação. É altamente provável que os embriões que não sobrevivem à descongelação, sejam os mesmos 
que jamais se desenvolveriam até a sua implantação.

4.- Transferência embrionária.
 A transferência de embriões ao útero é um procedimento que se realiza sem a necessidade de analgési-
cos ou anestesia. Demora aproximadamente quinze minutos. Consiste em depositar os embriões no interior da 
cavidade uterina. Para isso utiliza-se um fino tubo de plástico  muito delicado chamado cateter. Ele é introduzido 
no colo do útero e uma vez no interior da cavidade, os embriões são depositados.
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 Depois da transferência a paciente permanecerá em repouso o tempo recomendado pelo seu médico. 
É recomendável repouso relativo pelos três dias seguintes.
 Algumas mulheres apresentam depois da transferência um leve fluxo de sangue,  normal e que não 
deve preocupar.
 Quatorze dias depois da aspiração é possível medir no sangue, um hormônio (ßhCG), que permite 
identificar a gravidez. Este hormônio duplica seu valor cada dois dias.
 Dessa maneira, medições a cada dois dias podem dar informações úteis relativa à qualidade da gestação 
antes desta ser confirmada por ultrassonografia. A ultrassonografia transvaginal permite ver o saco gestacional 
dentro do útero, vinte e um dias depois da transferência embrionária.

Benefícios
 Com o descongelamento de embriões e TE evitam-se novos riscos associados a esses procedimentos.
 A eficiência da técnica pode medir-se:
• Número de mulheres grávidas / Número de mulheres que chegaram a ter transferência de embriões 
criopreservados.
 No entanto, considerando que a taxa de abortos espontâneos é de aproximadamente 15% a medida 
mais real de avaliar eficiência é medindo-o.
• Número de nascidos vivos / 100 ciclos de transferência de embriões criopreservados.
 A eficiência dos procedimentos de reprodução assistida está em grande parte determinada pela qualida-
de dos profissionais e dos equipamentos do centro. Porém, existem condições que afetam as probabilidades de 
gravidez independentemente da qualidade do centro: o número de embriões que se transferem ao útero 
e a idade da mulher.
 Por isso, a probabilidade de gravidez é maior quando a mulher tem menos idade.
 Além disso, a possibilidade de gravidez é maior com dois embriões transferidos do que com um. Porém 
com três ou mais não aumentam essa probabilidade significativamente, mas sim aumentam os riscos associados 
(gravidez múltipla, parto prematuro, paralisia cerebral infantil, etc.).
 No centro, de acordo com seu diagnóstico e grupo de idade, a probabilidade de conseguir uma gravi-
dez é de __por transferência de embriões criopreservados.

Riscos, desconfortos e efeitos secundários 

1.- Gravidez múltipla.
 A porcentagem de gravidez múltipla está relacionada com o número maior de embriões transferidos e a 
idade da mulher.
 O bem-estar da mãe e dos filhos no caso de gravidez múltipla dependerá de uma atenção com profis-
sionais especializados e um hospital equipado adequadamente. A possibilidade de complicações para a mãe e os 
filhos aumenta com maior número de fetos. 
 A incidência de complicações maternas aumenta com maior número de fetos: doença hipertensiva da 
gravidez, diabete gestacional, complicações durante o parto (descolamento prematuro da placenta, ruptura de 
membranas, hemorragias pós-parto, cesariana), etc.
 A incidência de doenças e complicações para os bebês também aumenta quando é maior o número 
de fetos, uma vez que há maior número de malformações fetais e complicações tardias como paralisia cerebral, 
retardo de desenvolvimento intelectual, etc. 
 Os estudos realizados na América Latina mostram que a probabilidade de ocorrer uma gravidez múlti-
pla é de até 30% (dependendo do numero de embriões transferidos e da idade da mãe) para ciclos a fresco, e de 
quase 22% quando se trata de embriões descongelados.
 D
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2.-Gravidez bioquímica.
 Algumas vezes pode-se diagnosticar uma gravidez na primeira determinação do hormônio ßhCG. 
Porém, esta pode não evoluir, o que fará com que não seja confirmado, ao ultrassom, no 21º dia. 

3.- Gravidez ectópica (tubária).
 É a implantação do embrião fora do útero (na trompa). O diagnóstico pode ser feito aproximadamente 
vinte e um dias depois da transferência embrionária, através da ultrassonografia, quando se vê o saco gestacio-
nal. Esta complicação ocorre na população geral em 1 a 2% dos casos e aumenta nos ciclos de FIV, já que as 
mulheres podem apresentar patologia tubária. A gravidez ectópica deve ser resolvida imediatamente, através de 
tratamento medicamentoso - metotrexato (inibe a multiplicação celular, diminuindo o risco de ruptura tubária),  
por cirurgia convencional ou por vídeo laparoscopia.

4.- Defeitos ao nascimento.
 A porcentagem de malformações dos recém nascidos produtos de embriões criopreservados não é 
maior do que o da população em geral. Nos informes  publicados a nível mundial e da América Latina, as taxas 
de má formação não superam de 2 a 2,4 % dos nascidos examinados. 

5.- Risco de cancelamento.
 Pode cancelar-se a transferência embrionária se não há boa resposta do endométrio ao tratamento hor-
monal, se há sangramento abundante (metrorragia), ou se nenhum embrião sobreviver ao descongelamento.
 
6.- Risco psicológico.
 Podem surgir dificuldades na relação do casal (sexual e emocional), por sintomas de ansiedade e 
depressão tanto no homem como na mulher, sobretudo no período de espera dos resultados, assim como ante 
as falhas repetidas. Por isso, recomenda-se apoio emocional.  
 
7.- Riscos personalizados.
 Devido às características médicas, psicológicas e sociais deste caso em particular, pode-se associar al-
gum risco específico agregado: _________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

Alternativas a este tratamento
 Existe a transferência de células em estágio de pró-núcleo quando há problema étnico-moral com a 
criopreservação de embriões.

Alternativas ante o fracasso deste tratamento
• Realizar outras tentativas com ou sem variações do tratamento (em caso de dispor de embriões)
• Aprofundar o estudo com exames específicos para o caso em particular.

Explicação breve do motivo
 Devido às características médicas, psicológicas e sociais do caso em particular, o plano de tratamento 
fixado com a equipe médica até este momento é: ____________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________
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Possibilidade de retirar ou modificar o consentimento.
 A assinatura deste consentimento não lhe compromete de maneira definitiva. Você é totalmente livre 
para retirar ou modificar seu consentimento antes do procedimento, por qualquer motivo. No entanto, se che-
gar a mudar de opinião antes do procedimento, você é responsável por informar ao centro e assinar o consenti-
mento com as suas novas decisões.

Disponibilidade de esclarecer novas dúvidas.
 Se desejar mais informação além do que está neste formulário, você poderá solicitar em qualquer mo-
mento. Será sempre um prazer atendê-los.

Este consentimento é válido somente para este ciclo de tratamento.
Recebemos cópia deste formulário.

______________________________________  ________________________________
                                   Nome                             Assinatura

______________________________________  ________________________________
                                   Nome                             Assinatura

_______________________________________
(local e data)

 Certifico que antes do início do tratamento e antes que a (os) paciente(s) assine(m) este documento:
1.- Algum dos membros da equipe forneceu informação necessária para que se tome uma decisão. 
2.- Orientei os pacientes com relação ao tratamento indicado e discutimos as dúvidas surgidas e, acredito ter 
esclarecido satisfatoriamente a todas elas.
 Entendo que a(os)  paciente(s) compreendeu (compreenderam) suficientemente o que  foi explicado e 
concorda(m) em realizar o tratamento proposto.

______________________________________  ________________________________
                                   Nome                             Assinatura

_______________________________________
(local e data)
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Doação de embriões

CONSENTIMENTO PARA DOAÇÃO DE EMBRIÕES

Objetivo
 A doação de embriões é sempre uma atitude altruísta. Consiste na possibilidade de que os embriões 
criopreservados que não se deseja, que não foram transferidos para uso próprio, sejam outorgados a terceiros 
que os necessitem ou para pesquisa.

Explicação 
 As técnicas de reprodução assistida de alta complexidade, permitem que se consigam mais embriões 
que os que se transferem em um só ciclo. Isso porque não se pode controlar totalmente o número de óvulos 
que se produzem nem o número de óvulos que vão fecundar, nem os embriões que vão se produzir (como 
tampouco se pode controlar totalmente que se implantem para iniciar uma gravidez, ou que uma gravidez 
chegue até o final). O desenvolvimento da criopreservação tem feito com que os embriões excedentes possam 
ser armazenados por muito tempo. Quando se consegue o número desejado de filhos e ainda se tem embriões 
criopreservados, a alternativa é a doação dos embriões.

A doação de embriões pode ser com dois fins:
a) Com fins reprodutivos.
b) Com fins de pesquisa.

Benefícios
 Um benefício direto que o casal tem através da doação de embriões com fins reprodutivos é poder 
ajudar a outro casal que está numa situação parecida por não ter podido ter filhos, por algum desses motivos: 
a) Casais que não podem produzir gametas (quer dizer, que não produzem espermatozóides, nem óvulos por 
uma falha do ovário, disgenesia gonadal, ou efeitos secundários de tratamento de câncer). 
b) Portadores de doenças genéticas graves (sem tratamento conhecido até o momento), com alto risco de trans-
missão à descendência, e que não se pode prevenir de outra forma.
c) Casos em que se esgotaram outras possibilidades de tratamento com técnicas de reprodução assistida (como 
FIV com óvulos de doador, FIV com sêmen de doador, FIV de doador com doador, etc.).
d) Casais que não conseguiram a gravidez depois de várias tentativas, ou que conseguem, mas as perdem (abor-
to de repetição). 
 Outro beneficio é ajudar à ciência, o qual pode ser para diferentes tipos de pesquisas muito importan-
tes, como por exemplo:
a) Chegar a salvar a vida de alguém com o tratamento com células tronco.
b) Para que se possa fazer pesquisas para melhorar as técnicas de reprodução assistida ( já que os casais tiveram 
seus filhos por estas técnicas já tiveram benefícios da ciência).

Riscos, desconfortos e efeitos secundários

1.- Risco psicológico.
 Como é uma decisão importante, recomenda-se que sempre haja a assessoria emocional antes, durante 
e depois a tomada esta decisão.

2.- Riscos personalizados.
 Devido as características médicas, psicológicas e sociais deste caso em particular, se poderia associar 
algum risco específico agregado, como pode ser: ____________________________________________
____________________________________________________________________
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Explicação breve do motivo
 Devido às características médicas, psicológicas e sociais deste caso em particular, o plano é a doação 
livre, voluntária e anônima com o seguinte propósito:
a) Doação dos meus embriões criopreservados com fins reprodutivos.
b) Doação dos meus embriões criopreservados com fins de investigação. 

Possibilidade de retirar ou modificar o consentimento 
 A assinatura deste consentimento não lhe compromete de maneira definitiva. Você é totalmente livre 
para retirar ou modificar seu consentimento antes do procedimento, por qualquer motivo. No entanto, se che-
gar a mudar de opinião antes do procedimento, você é responsável por informar ao centro e assinar o consenti-
mento com as suas novas decisões.

Disponibilidade de esclarecer novas dúvidas 
 Se desejar mais informação além do que está neste formulário, você poderá solicitar em qualquer mo-
mento. Será sempre um prazer atendê-los.

Este consentimento é válido somente para este ciclo de tratamento.
Recebemos cópia deste formulário.

______________________________________  ________________________________
                                   Nome                             Assinatura

______________________________________  ________________________________
                                   Nome                             Assinatura

_______________________________________
(local e data)

 Certifico que antes do início do tratamento e antes que a (os) paciente(s) assine(m) este documento:
1.- Algum dos membros da equipe forneceu informação necessária para que se tome uma decisão. 
2.- Orientei os pacientes com relação ao tratamento indicado e discutimos as dúvidas surgidas e, acredito ter 
esclarecido satisfatoriamente a todas elas.
 Entendo que a(os)  paciente(s) compreendeu (compreenderam) suficientemente o que  foi explicado e 
concorda(m) em realizar o tratamento proposto.

______________________________________  ________________________________
                                   Nome                             Assinatura

_______________________________________
(local e data)
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Descongelamento e transferência de embriões doados

CONSENTIMENTO PARA DESCONGELAMENTO E TRANSFERÊNCIA 
DE EMBRIÕES DOADOS

Objetivo
 O objetivo deste procedimento é que um casal tenha oportunidade de ter filhos recebendo embriões 
que procedam de uma doação.
 Trata-se de um ato estritamente confidencial e anônimo, indicado nos seguintes casos:
a) Casais em que não podem produzir gametas (falhas dos ovários, diagenesia gonadal, efeitos secundários do 
tratamento de câncer, etc.). 
b) Portadores de doenças genéticas graves (sem tratamento conhecido até o momento), com alto risco de trans-
missão à descendência, e que não se possa prevenir de outra forma.
c) Casos que foram esgotadas outras possibilidades de tratamento com técnicas de reprodução assistida.
d) Falha repetida de implantação embrionária.

Explicação 
 O descongelamento de embriões é o procedimento mediante o qual o laboratório realiza um processo 
inverso à criopreservação para que os embriões reiniciem seu desenvolvimento. Realiza-se uma vez que outro 
casal tenha autorizado a doação anônima e confidencial de embriões. O casal doador se compromete, portanto, 
com o anonimato.
 A TE é a colocação no útero dos melhores embriões para sua implantação no endométrio (revestimen-
to interno do útero) e o desenvolvimento da gravidez.

As etapas são: 

1.- Preparação endometrial.
 A transferência embrionária pode se realizar num ciclo natural ou em um ciclo preparado com 
medicamentos. 
 A preparação endometrial consiste em administrar medicamentos que suprimam a função do ovário 
(agonistas de GnRH) a fim de manter ovário sem funcionar por um tempo. Nesse tempo (1 a 4 semanas)  ad-
ministram-se outros hormônios (estrógenos), responsáveis para que o endométrio cresça (se engrosse) e fique 
em condições parecidas à que tem quando ocorre uma ovulação natural. Algumas vezes, podem-se administrar 
anticoncepcionais para programar melhor o ciclo.
 Quando do uso do estrógenos  realizam-se várias ultrassonografias para determinar a espessura do 
endométrio e assim avaliar o momento de desenvolvimento ótimo. Nesse momento se inicia o tratamento com 
progesterona.

2.- Suporte da fase lútea.
 Existem algumas evidências que sugerem que a implantação embrionária e a manutenção da gravidez 
são favorecidos pela administração de progesterona suplementar (suporte de fase lútea). Essa administração su-
plementar inicia desde o dia da aspiração folicular. As melhores vias de administração são para intra-muscular ou 
vaginal; há também progesterona micronizada usada por via oral. A administração da progesterona se mantém 
diariamente até a detecção de gravidez. Se a mulher está grávida, a administração de progesterona continua por 
mais cinco ou seis semanas.

3.- Descongelamento de embriões.
 O descongelamento de embriões consiste em aumentar a temperatura enquanto se retiram os compos-
tos crioprotetores e se hidratam novamente (adicionar água) para que reiniciem seu crescimento. Nem todos os 
embriões sobrevivem , o que está relacionado com a qualidade que tinham antes da criopreservação. É altamen-
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te provável que os embriões que não sobrevivam ao descongelamento, sejam os mesmos que nunca alcançariam 
o desenvolvimento embrionário até a implantação.
 
4.- Transferência embrionária.
 A transferência  de embriões ao útero é um procedimento que se realiza sem a necessidade de analge-
sia ou de anestesia. Demora aproximadamente quinze minutos. Consiste em depositar os embriões no interior 
da cavidade uterina. Para isso, utiliza-se um fino tubo de plástico e muito delicado chamado cateter. Ele é intro-
duzido através do colo uterino e uma vez no interior da cavidade, os embriões são depositados.
 Depois da transferência, a paciente permanecerá em repouso o tempo recomendado pelo seu médico.  
 É aconselhado um repouso relativo durante os três dias subsequentes. Algumas mulheres, depois da 
transferência, apresentam um leve fluxo de sangue, normal, que não deve preocupar.
 Quatorze dias depois da aspiração é possível medir no sangue, um hormônio (ßhCG), que permite 
identificar a gravidez. Este hormônio duplica seu valor cada dois dias.
 Dessa maneira, medições a cada dois dias podem dar informações úteis relativas à qualidade da gesta-
ção antes desta ser confirmada por ultrassonografia. A ultrassonografia transvaginal permite ver o saco gestacio-
nal dentro do útero, vinte e um dias depois da transferência embrionária.
 
Benefícios
 Mulheres que não produzem óvulos e homens que não produzem espermatozóides possam ter a possi-
bilidade de ter filhos.
 Graças a essa técnica pacientes que produzem gametas, mas que são portadores de certas doenças 
genéticas (aquelas graves, que não têm tratamento, são transmissíveis à descendência e sem outra forma de 
prevenção) podem ter a oportunidade de ter um filho saudável.
 Aqueles casais que esgotaram outras técnicas como FIV com óvulos de doadores, FIV com sêmen de 
doadores, FIV com sêmen e óvulos de doadores, etc. podem ter outra oportunidade de conseguir um filho.
 Casais que não conseguiram gravidez depois de várias tentativas, ou que a conseguiram, mas a perde-
ram (aborto de repetição) têm mais uma opção com a técnica.

A eficiência da técnica pode medir-se por: 
• Número de mulheres grávidas / Número de mulheres que chegaram a ter transferência de embriões 
criopreservados doados.
 No entanto, considerando que a taxa de abortos espontâneos é de aproximadamente quinze por cento 
a medida mais real de avaliar a eficiência é medindo-se:
• Número de nascidos vivos / 100 ciclos de transferência de embriões criopreservados doados
 Neste centro, de acordo com seu diagnóstico e grupo de idade a probabilidade de conseguir uma gravi-
dez é de _______ por transferência de embriões criopreservados doados.

Riscos, desconfortos e efeitos secundários

1.- Gravidez múltipla.
 A porcentagem de gravidez múltipla está relacionada com o número maior de embriões transferidos e a 
idade da mulher.
 O bem-estar da mãe e dos filhos no caso de gravidez múltipla dependerá de uma atenção com profis-
sionais especializados e um hospital equipado adequadamente. A possibilidade de complicações para a mãe e os 
filhos aumenta com maior número de fetos. 
 A incidência de complicações maternas aumenta com maior número de fetos: doença hipertensiva da 
gravidez, diabete gestacional, complicações durante o parto (descolamento prematuro da placenta, ruptura de 
membranas, hemorragias pós-parto, cesariana), etc. D
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 A incidência de doenças e complicações para os bebês também aumenta quando é maior o número 
de fetos, uma vez que, há maior número de malformações fetais e complicações tardias como paralisia cerebral, 
retardo de desenvolvimento intelectual, etc. 
 Estudos realizados em 1995, indicam que há sequelas neurológicas, em 1,4% de recém nascidos vivos, 
3,7% de recém nascidos gemelares, 8,7% para os trigêmeos, e 11,1% para os quadrigêmeos.
 Estudos realizados em 1996 indicam que a paralisia cerebral infantil ocorre em 2,3 para cada mil recém 
nascidos vivos em fetos únicos, 12,6 para cada mil nascidos vivos quando são gêmeos, e 44,8 para cada mil 
nascidos vivos quando são trigêmeos.
 Os resultados na América Latina mostram que a probabilidade de ter uma gravidez múltipla é de apro-
ximadamente 30% (dependendo do número de embriões transferidos e da idade da mãe) para ciclos a fresco, e 
de aproximadamente 22% quando se trata de embriões descongelados.

2.- Gravidez bioquímica.
 Em ocasiões, pode-se diagnosticar uma gravidez na primeira determinação do hormônio ßhCG. Porém, 
ela pode não evoluir e isso não se confirmar ecograficamente aos vinte e um dias.

 3.- Gravidez ectópica  (tubária).
 É a implantação do embrião fora do útero (na trompa). O diagnóstico pode ser feito aproximadamente 
vinte e um dias depois da transferência embrionária, através da ultrassonografia, quando se vê o saco gestacio-
nal. Esta complicação ocorre na população geral em 1 a 2% dos casos e aumenta nos ciclos de FIV, já que as 
mulheres podem apresentar patologia tubária. A gravidez ectópica deve ser resolvida imediatamente, através de 
tratamento medicamentoso - metotrexato (inibe a multiplicação celular, diminuindo o risco de ruptura tubária),  
por cirurgia convencional ou por vídeo laparoscopia.

4.- Risco de cancelamento.
 Pode-se cancelar a transferência embrionária se não há boa resposta do endométrio ao tratamento 
hormonal, se há sangramento abundante (metrorragia), ou se nenhum embrião sobrevive ao descongelamento.

5.- Defeitos de nascimento.
 A porcentagem de malformações dos recém nascidos produto de embriões criopreservados não é 
maior do que a da população em geral. Na informação publicada a nível mundial e da América Latina, as taxas 
de malformações não ultrapassam de 2 a 2,4% dos nascidos examinados.
 Apesar de todos os exames realizados e todas as precauções que se tomam, não é possível garantir que 
não existirão problemas genéticos. O ser humano tem aproximadamente vinte e seis mil genes nos 23 pares de 
cromossomas (46), e não há tecnologia disponível ainda para revisar todos.

6.- Risco psicológico.
 Como é uma decisão importante, recomenda-se que sempre contar com uma assessoria emocional 
antes, durante e depois da tomada desta decisão.

7.- Riscos personalizados.
 Devido às características médicas, psicológicas e sociais deste caso em particular, se poderia associar 
algum risco específico agregado, como pode ser: ____________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
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Alternativas a este tratamento
• Uma vez esgotadas as técnicas de reprodução utilizando embriões criopreservados doados, ficam 
somente as possibilidades da adoção ou levar uma vida sem filhos.

Alternativas ante o fracasso deste tratamento
• Realizar outras tentativas com ou sem variações do tratamento (em caso de dispor de embriões).

Explicação breve do motivo
 Devido às características médicas, psicológicas e sociais deste caso em particular, o plano de tratamento 
fixado com a equipe médica até este momento é a aceitação livre e voluntária, confidencial, de embriões doados 
criopreservados, com os seguintes esclarecimentos:___________________________________________
_______________________________________________________________________________

Possibilidade de retirar ou modificar o consentimento 
 A assinatura deste consentimento não lhe compromete de maneira definitiva. Você é totalmente livre 
para retirar ou modificar seu consentimento antes do procedimento, por qualquer motivo. No entanto, se che-
gar a mudar de opinião antes do procedimento, você é responsável por informar ao centro e assinar o consenti-
mento com as suas novas decisões.

Disponibilidade de esclarecer novas dúvidas 
 Se desejar mais informação além do que está neste formulário, você poderá solicitar em qualquer mo-
mento. Será sempre um prazer atendê-los.

Este consentimento é válido somente para este ciclo de tratamento.
Recebemos cópia deste formulário.

______________________________________  ________________________________
                                   Nome                             Assinatura

______________________________________  ________________________________
                                   Nome                             Assinatura

_______________________________________
(local e data)

 Certifico que antes do início do tratamento e antes que a (os) paciente(s) assine(m) este documento:
1.- Algum dos membros da equipe forneceu informação necessária para que se tome uma decisão. 
2.- Orientei os pacientes com relação ao tratamento indicado e discutimos as dúvidas surgidas e, acredito ter 
esclarecido satisfatoriamente a todas elas.
 Entendo que a(os)  paciente(s) compreendeu (compreenderam) suficientemente o que  foi explicado e 
concorda(m) em realizar o tratamento proposto.

______________________________________  ________________________________
                                   Nome                             Assinatura

_______________________________________
(local e data) Fe
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Fertilização in vitro com útero substituto. Mãe genética

CONSENTIMENTO PARA FERTILIZAÇÃO IN VITRO (FIV) COM ÚTERO DE SUBSTI-
TUIÇÃO. FORMULÁRIO PARA A MÃE GENÉTICA

Objetivo
 A fertilização in vitro (FIV ) com útero de substituição é uma técnica de reprodução assistida de alta 
complexidade, que permite ajudar àquelas mulheres que têm óvulos, mas não podem conceber por:  
a) Ausência congênita do útero (mulheres que nascem sem útero).
b) Ausência adquirida do útero (removido por câncer, miomatose, etc.).
c) Malformações uterinas que impedem a gravidez (útero hipoplásico, síndrome de Rokitanski, etc.).
d) Útero danificado por complicações em outras doenças (síndrome de Asherman).
 A mulher que deseja ter um filho e não pode conceber (mãe genética) pode conseguir uma parente 
ou uma outra mulher que a queira ajudar (gestante substituta). Elas são as que estabelecem como vai ser sua 
relação. Já que na maioria dos países a lei considera como mãe legal a que dá a luz, recomenda-se contar com 
assessorias legal e psicológica durante todo o processo. 

Explicação
  Realiza-se FIV de óvulos da mãe genética com os espermatozóides de seu marido ou parceiro para que 
a fertilização ocorra no laboratório.
 A TE é a colocação dos melhores embriões no útero da gestante substituta para sua implantação no 
endométrio (camada interna do útero da mulher) e o desenvolvimento da gravidez.

As etapas da FIV são:

1.- Estimulação do ovário  controlada da mãe genética (ver consentimento ECO).

2.- Aspiração  folicular da mãe genética.
 Uma vez completado o desenvolvimento dos folículos depois da ECO,  realiza-se a aspiração folicular 
para se obter os óvulos do interior dos folículos. É feita mediante a punção do ovário com uma agulha, introdu-
zida pela vagina, guiada ao interior dos folículos por utrasonografia. O procedimento é ambulatorial 
e requer anestesia.
 A mãe genética deve apresentar-se em jejum (seis horas) uma hora antes do procedimento. Imediata-
mente depois de obtidos, os óvulos são classificados pela sua forma e guardados na incubadora em placas de 
Petri que contém meio de cultura e que foram previamente rotuladas com o nome da mãe genética. A aspiração 
folicular demora aproximadamente de dez a trinta minutos, depois da qual a mãe genética repousa numa sala de 
recuperação por um tempo variável que dependerá dos efeitos da anestesia.
 Depois da aspiração folicular, pode-se ocorrer uma leve dor abdominal (similar à que se sente com 
a menstruação) que cede com o uso de analgésicos e desaparece no transcurso do dia. Também pode haver 
sangramento vaginal. No entanto, se há febre, dor aguda, ou sangramento excessivo, deve-se informar o médico 
imediatamente.

3.- Suporte da fase lútea para a gestante substituta.
 Existem algumas evidências que sugerem que a implantação embrionária e a manutenção da gravidez 
são favorecidas pela administração de progesterona suplementar (suporte da fase lútea). A administração de 
progesterona é iniciada na gestante substituta desde o dia da aspiração folicular da mãe genética. As melhores 
vias de administração são a intra-muscular ou a vaginal; também existe progesterona micronizada,usada por via 
oral. A administração da progesterona é mantida diariamente até a detecção da gravidez. Se a gestante substituta 
esta grávida, a administração de progesterona  continua por mais cinco ou seis semanas.
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3.- Obtenção de espermatozóides.
 O casal deve trazer a amostra de sêmen no momento da aspiração folicular diretamente da sua casa 
ou coletá-la no centro de fertilidade. Deve haver ao menos três dias de abstinência sexual e não mais de sete. 
Se a amostra de sêmen é trazida de casa,  deve ser entregue no laboratório até uma hora depois de sua coleta e 
mantida a temperatura ambiente. O sêmen é processado no laboratório para selecionar os espermatozóides de 
maior motilidade.
.
4.- Fertilização.
 A fertilização é um processo que se inicia com o contato dos espermatozóides com a membrana que 
envolve o óvulo (zona pelúcida) e termina com a união dos pró-núcleos, (masculino com informação genética 
do pai, e feminino com informação da mãe genética).
 Para que ocorra a fertilização, são incubados no mesmo meio de cultura um óvulo com aproximada-
mente cinquenta mil a cem mil espermatozóides previamente capacitados em laboratório. No momento em 
que um espermatozóide chega a penetrar na zona pelúcida, o óvulo reage ativando a membrana celular para 
bloquear a entrada de mais espermatozóides.
A fecundação é confirmada através do microscópio, 16 a 20 horas depois da inseminação in vitro. A taxa de ferti-
lização média é de aproximadamente setenta por cento. Essa taxa varia de acordo com a qualidade dos gametas, 
a idade da mulher, a causa de infertilidade, variáveis ambientais (qualidade dos meios de cultura, pureza do ar e 
do ambiente físico no interior das incubadoras, etc.)
 Aproximadamente um quarto dos óvulos das mulheres jovens e saudáveis tem anomalias cromossô-
micas, como também a quarta parte dos espermatozóides em homens jovens e saudáveis. Por isso nem todos 
os óvulos fertilizam. Dos que fecundam, nem todos são normais e estes interrompem seu crescimento. Dos 
embriões que continuam crescendo, nem todos chegam ao estágio que permite a transferência. A técnica de 
fertilização in vitro e  cultura embrionária permite identificar aqueles embriões que têm maior probabilidade de 
dar lugar a uma gravidez.
 
5.- Transferência embrionária.
 A transferência de embriões ao útero é um procedimento que consiste em depositar os embriões no 
interior da cavidade uterina da mulher que será a gestante substituta.

Benefícios
 Esta técnica beneficia a toda mulher que não tem útero ou que tem um útero que não seja capaz de 
levar a termo uma gravidez. 

A eficiência de qualquer procedimento de FIV pode medir-se de duas formas:
• Número de gestantes substitutas grávidas / Número de mães genéticas que foram submetidas à aspira-
ção de óvulos
• Número de gestantes substitutas grávidas / Número de gestantes substitutas que fizeram transferência 
de embriões
 Contudo, considerando que a taxa de abortos espontâneos é de aproximadamente 15%, a medida mais 
real de avaliar eficiência é faze-lo de duas formas:
• Número de partos de gestantes substituídas / 100 ciclos de aspiração folicular de mães genéticas
• Número de nascidos vivos / 100 ciclos de transferência de embriões
 A eficiência dos procedimentos de reprodução assistida está em grande parte determinada pela qualida-
de dos profissionais e o equipamento do centro. No entanto, existem condições que afetam as probabilidades de 
gravidez independentemente da qualidade do centro. Para um útero substituto são: o número de embriões que 
se transferem ao útero, a idade da mãe genética e a idade da gestante substituta.
 A probabilidade de gravidez é maior quando a mãe genética e a gestante substituta são mais jovens. 
Além disso, a probabilidade de gravidez é maior com dois embriões transferidos do que com um. Com três ou 
mais essa probabilidade não aumenta significativamente, enquanto que aumentam os riscos associados (gravidez 
múltipla, parto prematuro, paralisia cerebral, etc.).
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 Neste centro, de acordo com seu diagnóstico e grupo de idade a probabilidade de conseguir uma 
gravidez é de ______por transferência de embriões da mãe genética à gestante substituta.
 
Riscos, desconfortos e efeitos secundários

1.- Desconforto em geral.
 Às vezes os medicamentos usados para a mãe genética podem provocar algum efeito secundário leve 
como dor de cabeça, mudanças no estado de humor, inflamação abdominal. Mas, se houver sintomas como 
problemas com a visão, dor de cabeça muito intensa, ou aumento acelerado de peso, é indispensável informar a 
seu médico.

2.- Síndrome de hiperestímulo ovariano.
 Uma complicação rara (1 a 5 % dos ciclos estimulados), mas que pode chegar a ser grave é a síndrome 
de hiperestimulação dos ovários. É uma resposta exagerada à estimulação, em que o número de folículos em 
crescimento é muito maior que o desejado. Caracteriza-se por dor pélvica leve, desconforto abdominal por 
retenção de líquido, e um aumento do tamanho dos ovários.
 Sua probabilidade está aumentada em mulheres jovens com síndrome de ovário policístico.
 Quando os sintomas se agravam, pode ser necessária hospitalização, já que podem ocorrer alterações 
da coagulação e da função renal, desidratação, acúmulo de líquido no abdome e no tórax (ocasionalmente é 
necessária a drenagem do líquido). A síndrome pode ser prevenida usando doses baixas de hormônio, e um 
seguimento adequado (exames de hormônios e ecografias), A chave do controle da síndrome é a sua detecção 
na fase precoce. Não atendida a tempo, em raras ocasiões (menos de um em dez mil) pode chegar a ocasionar a 
morte.

3.- Torção do ovário.
 O ovário hiperestimulado pode duplicar de tamanho que pode facilitar a torção originando intensas 
dores ou cólicas. Às vezes pode se tornar uma emergência médica que requer atenção imediata. O tratamento é 
cirúrgico, por laparoscopia para distorcer o ovário, ou em poucos casos retirá-lo. Ocorre em menos de um por 
cento dos casos.

4.- Complicações  locais da aspiração folicular.
 Mesmo que de muito baixa frequência, são a hemorragia por lesão da parede vaginal, infecção pélvica 
(abscesso do ovário), sangramento do ovário e lesões das estruturas próximas como o intestino. 

5.- Risco de cancelamento do tratamento.
 Há riscos de cancelamento do tratamento por baixa ou ausência de resposta dos ovários da mãe gené-
tica, ou por  razões médicas ou pessoais da gestante substituta. Para esses casos sempre se pode contar com a 
criopreservação de embriões.

6.- Risco psicológico. 
 Como é uma decisão importante, recomenda-se que conte sempre com assessoria profissional e com 
assessoria emocional antes, durante e depois do tratamento.

7.- Riscos determinados pela gravidez:
 A gestante substituta tem os mesmos riscos de qualquer gravidez, eles são: 
a) Gravidez bioquímica: Às vezes, a gravidez é constatada na primeira determinação do hormônio βhCG, mas 
não se desenvolve normalmente e  por isso não se detecta o saco gestacional ecograficamente aos 
vinte e um dias.
b) Gravidez múltipla: A porcentagem de gravidez múltipla está relacionada com o maior número de embri-
ões transferidos, a idade da mãe genética e da gestante substituta. O bem-estar da gestante substituta, e dos 
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filhos em casos de gravidez múltipla dependerá de uma atenção com profissionais especializados e um hospi-
tal equipado adequadamente. A possibilidade de complicações para a gestante substituta e os filhos aumenta 
quanto maior for o número de fetos. A incidência de complicações para a gestante substituta aumenta quanto 
maior o número de fetos: doença hipertensiva da gravidez, diabete gestacional, complicações durante o parto 
(descolamento prematuro de placenta, ruptura prematura de membranas, hemorragia pós-parto, cesariana)etc. 
A incidência de enfermidades e complicações fetais tardias como paralisia cerebral, retardo de desenvolvimento 
intelectual, etc estão também aumentadas.
c) Estudos realizados em 1995, indicam que há sequelas neurológicas, em 1,4% de recém nascidos vivos, 
3,7% de recém nascidos gemelares, 8,7% para os trigêmeos, e 11,1% para os quadrigêmeos. Estudos realizados 
em 1996 indicam que a paralisia cerebral infantil ocorre em 2,3 para cada mil recém nascidos vivos em fetos 
únicos, 12,6 para cada mil nascidos vivos quando são gêmeos, e 44,8 para cada mil nascidos vivos quando são 
trigêmeos. Os resultados na América Latina mostram que a probabilidade de ter uma gravidez múltipla é de 
aproximadamente 30% (dependendo do número de embriões transferidos e da idade da mãe) para ciclos a 
fresco, e de aproximadamente 22% quando se trata de embriões descongelados.
d) Anormalidades do recém nascido: A porcentagem de malformações dos recém nascidos provenientes 
de FIV não é maior do que o da população geral. Na informação publicada a nível mundial e da América Latina, 
as taxas de malformações não superam de 2 a 2,4% dos recém nascidos examinados.

8.- Riscos personalizados.
 Devido às características médicas, psicológicas e sociais deste caso em particular, pode-se associar 
algum risco específico agregado: ________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

Alternativas a este tratamento
• Uma vez esgotadas as técnicas de reprodução assistida disponíveis para quando não há  útero, só resta 
a possibilidade da adoção ou assumir o estilo de uma vida sem filhos.

Alternativas ante o fracasso deste tratamento
• Realizar outras tentativas de FIV como ou sem variações do tratamento ou transferência de embriões 
criopreservados. 

Explicação breve do motivo
 Devido às características médicas, psicológicas e sociais deste caso em particular, o plano de tratamento 
fixado com a equipe médica até este momento é: ____________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

Possibilidade de retirar o consentimento 
 A assinatura deste consentimento não lhe compromete de maneira definitiva. Você é totalmente livre 
para retirar ou modificar seu consentimento antes do procedimento, por qualquer motivo. No entanto, se che-
gar a mudar de opinião antes do procedimento, você é responsável por informar ao centro e assinar o consenti-
mento com as suas novas decisões.
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Disponibilidade de esclarecer novas dúvidas 

 Se desejar mais informação além do que está neste formulário, você poderá solicitar em qualquer 
momento. Será sempre um prazer atendê-los.

Este consentimento é válido somente para este ciclo de tratamento.

Recebemos cópia deste formulário.

______________________________________  ________________________________
                                   Nome                             Assinatura

______________________________________  ________________________________
                                   Nome                             Assinatura

_______________________________________
(local e data)

 Certifico que antes do início do tratamento e antes que a (os) paciente(s) assine(m) este documento:
1.- Algum dos membros da equipe forneceu informação necessária para que se tome uma decisão. 
2.- Orientei os pacientes com relação ao tratamento indicado e discutimos as dúvidas surgidas e, acredito ter 
esclarecido satisfatoriamente a todas elas.
 Entendo que a(os)  paciente(s) compreendeu (compreenderam) suficientemente o que  foi explicado 
e concorda(m) em realizar o tratamento proposto.

______________________________________  ________________________________
                                   Nome                             Assinatura

_______________________________________
(local e data)
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Fecundação in vitro com útero substituto. Gestante substituta

CONSENTIMENTO PARA FERTILIZAÇÃO IN VITRO (FIV) COM ÚTERO DE SUBSTITUIÇÃO. FORMULÁRIO 
PARA A GESTANTE SUBSTITUTA

Objetivo
 A fertilização in vitro (FIV ) com útero de substituição é uma técnica de reprodução assistida de alta 
complexidade, que permite ajudar àquelas mulheres que têm óvulos, mas não podem conceber por:  
a) Ausência congênita do útero (mulheres que nascem sem útero).
b) Ausência adquirida do útero (removido por câncer, miomatose, etc.).
c) Malformações uterinas que impedem a gravidez (útero hipoplásico, síndrome de Rokitanski, etc.).
d) Útero danificado por complicações em outras doenças (síndrome de Asherman).
 A mulher que deseja ter um filho e não pode conceber (mãe genética) pode conseguir uma parente 
ou uma outra mulher que a queira ajudar (gestante substituta). Elas são as que estabelecem como vai ser sua 
relação. Já que na maioria dos países a lei considera como mãe legal a que dá a luz, recomenda-se contar com 
assessorias legal e psicológica durante todo o processo. 

Explicação
  Realiza-se FIV de óvulos da mãe genética com os espermatozóides de seu marido ou parceiro para que 
a fertilização ocorra no laboratório.
 A TE é a colocação dos melhores embriões no útero da gestante substituta para sua implantação no 
endométrio (revestimento interno do útero) e o desenvolvimento da gravidez.
 
As etapas da FIV são:

1.- Estimulação controlada do ovário mãe genética.

2.- Aspiração folicular da mãe genética.
 Uma vez completa a maturação dos folículos depois da ECO,  realiza-se a aspiração folicular que consis-
te em obter os óvulos do interior dos folículos da mãe genética.
 Ao mesmo tempo em que a mãe genética realiza esta parte do tratamento, a gestante substituta proce-
de a preparação endometrial. 

3.- Obtenção de espermatozóides do casal

4.- Fecundação dos óvulos da mãe genética com os espermatozóides do casal.

5.- Preparo endometrial da gestante substituta.
 Consiste em administrar medicamentos que suprimam a função do ovário (agonistas de GnRH), a fim 
de manter ovário sem funcionar por um tempo e permitir que o corpo da gestante substituta se prepare para 
poder conceber os embriões da mãe genética. Nesse tempo (1 a 4 semanas), administram-se outros hormônios 
(estrogênios), que são os responsáveis para que o endométrio cresça (se engrosse) e esteja em condições pare-
cidas ao que ocorre em uma ovulação natural.
 Em algumas ocasiões, pode-se administrar anticoncepcionais para programar melhor o ciclo.
  Quando do uso dos estrogênios são feitas várias ultrassonografias para determinar a espessura do 
endométrio e assim avaliar o momento de desenvolvimento ótimo.
 Nesse momento, inicia-se o tratamento com progesterona.
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6.- Suporte da fase lútea.
 Existem algumas evidências que sugerem que a implantação embrionária e a manutenção da gravidez 
são favorecidas pela administração de progesterona suplementar (suporte da fase lútea). A administração de 
progesterona é iniciada na gestante substituta quando se chega ao desenvolvimento ótimo do endométrio. As 
melhores vias de administração são a intra-muscular ou a vaginal. Existe também progesterona micronizada 
utilizada por via oral. A administração da progesterona é mantém diariamente até a detecção de gravidez. Se a 
gestante substituta está grávida, a administração de progesterona  continua por mais cinco ou seis semanas.

7.- Transferência dos embriões da mãe genética à gestante substituta.
 A transferência de embriões ao útero é um procedimento que consiste em depositar os embriões da 
mãe genética no interior da cavidade uterina da mulher que será a gestante substituta.

Benefícios
 Com esta técnica a gestante substituta beneficia a mãe genética que não tem útero ou que tem um 
útero que não é capaz de levar uma gravidez a termo.
 Além de beneficiar à mãe genética, a técnica permite que a gestante substituta realize um ato de altruís-
mo, de fazer o bem somente por fazer o bem. Trata-se de um ato com o que a gestante substituta realiza algo 
transcendente com sua vida e pela vida de um casal infértil. Há muitos estudos que indicam que as mulheres 
que realizam este tipo de ajuda têm grande satisfação com elas mesmas e com sua vida.

Riscos, desconforto e efeitos secundários

1.- Riscos de cancelamento do tratamento.
 Há riscos de cancelamento do tratamento por pouca ou nenhuma de resposta dos ovários da mãe 
genética, ou por motivos pessoais da gestante substituta. Para esses casos, sempre se pode contar com a criopre-
servação de embriões.

2.- Risco psicológico.
 Como é uma decisão importante,  recomenda-se que sempre se conte com assessoria emocional antes, 
durante e depois do tratamento. Há estudos que indicam que as gestantes substitutas não têm risco de sofrer 
problemas psicológicos como ansiedade e depressão e que pelo contrário, têm índices de satisfação altos por 
ajudar a outras mulheres que não podem ter filhos.

3.- Riscos que acompanham a gravidez.
 A gestante substituta tem os mesmos riscos de qualquer grávida: 

a) Gravidez bioquímica: Em alguns casos pode-se diagnosticar gravidez na primeira determinação do hormônio 
ßhCG, mas esta não chega a desenvolver-se normalmente e seu decorrer é interrompido não sendo detectado 
saco gestacional aos vinte e um dias.
b) Gravidez múltipla: A porcentagem de gravidez múltipla está relacionada com o número maior de embriões 
transferidos, à idade da mãe genética e da gestante substituta.  O bem-estar da gestante substituta e dos filhos 
em caso de gravidez múltipla vai depender de uma atenção com profissionais especializados e um hospital equi-
pado adequadamente. A possibilidade de complicações para a gestante substituta e os filhos aumenta quanto 
maior for o número de fetos. A incidência de doença hipertensiva da gravidez, diabete gestacional, complicações 
durante o parto (descolamento prematuro de placenta, ruptura prematura de membranas, hemorragia pós-par-
to, cesariana)etc. A incidência de enfermidades e complicações fetais tardias como paralisia cerebral, retardo de 
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desenvolvimento intelectual, etc estão também aumentadas.
c) Estudos realizados em 1995, indicam que há sequelas neurológicas, em 1,4% de recém nascidos vivos, 3,7% 
de recém nascidos gemelares, 8,7% para os trigêmeos, e 11,1% para os quadrigêmeos. Estudos realizados em 
1996 indicam que a paralisia cerebral infantil ocorre em 2,3 para cada mil recém nascidos vivos em fetos únicos, 
12,6 para cada mil nascidos vivos quando são gêmeos, e 44,8 para cada mil nascidos vivos quando são trigê-
meos. Os resultados na América Latina mostram que a probabilidade de ter uma gravidez múltipla é de aproxi-
madamente 30% (dependendo do número de embriões transferidos e da idade da mãe) para ciclos a fresco, e de 
aproximadamente 22% quando se trata de embriões descongelados.
d) Anormalidades do recém nascido: A porcentagem de malformações dos recém nascidos provenientes de FIV 
não é maior do que o da população geral. Na informação publicada a nível mundial e na América Latina, as taxas 
de más- formações não superam em 2 a 2.4% dos nascidos examinados.

4.- Riscos personalizados.
 Devido às características médicas, psicológicas e sociais deste caso particular, pode-se associar algum 
risco específico agregado: _____________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

Alternativas a este tratamento
 No momento atual, uma vez esgotadas as técnicas de reprodução assistida disponíveis para quando não 
há  útero, somente ficam as possibilidades da adoção ou o estilo de uma vida sem filhos.

Alternativas ante o  fracasso de este tratamento
• Realizar outras tentativas de FIV com ou sem variações do tratamento ou transferência de embriões 
criopreservados.

Explicação breve do motivo
 Devido às características médicas, psicológicas e sociais deste caso particular, o plano de tratamento 
fixado com a equipe médica até este momento é: ____________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

Possibilidade de retirar o consentimento 
 A assinatura deste consentimento não lhe compromete de maneira definitiva. Você é totalmente livre 
para retirar ou modificar seu consentimento antes do procedimento, por qualquer motivo. No entanto, se che-
gar a mudar de opinião antes do procedimento, você é responsável por informar ao centro e assinar o consenti-
mento com as suas novas decisões.

Disponibilidade de esclarecer novas dúvidas 
 Se desejar mais informação além do que está neste formulário, você poderá solicitar em qualquer 
momento. Será sempre um prazer atendê-los.

Este consentimento é válido somente para este ciclo de tratamento.
Recebemos cópia deste formulário.

______________________________________  ________________________________
                                   Nome                             Assinatura

______________________________________  ________________________________
                                   Nome                             Assinatura

_______________________________________
(local e data)

 Certifico que antes do início do tratamento e antes que a (os) paciente(s) assine(m) este documento:
1.- Algum dos membros da equipe forneceu informação necessária para que se tome uma decisão. 
2.- Orientei os pacientes com relação ao tratamento indicado e discutimos as dúvidas surgidas e, acredito ter 
esclarecido satisfatoriamente a todas elas.
 Entendo que a(os)  paciente(s) compreendeu (compreenderam) suficientemente o que  foi explicado 
e concorda(m) em realizar o tratamento proposto.

______________________________________  ________________________________
                                   Nome                             Assinatura

_______________________________________
(local e data)
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Inseminação intrauterina em homem VIH +

CONSENTIMENTO PARA INSEMINAÇÃO INTRAUTERINA (IIU) 
EM HOMEM HIV POSITIVO

Objetivo
 A inseminação intrauterina (IIU) é uma técnica de reprodução assistida de baixa complexidade. Seu 
objetivo é aumentar a probabilidade de se obter gravidez em casais cuja causa de infertilidade pode ser inexpli-
cada, por fator cervical, fator imunológico, e casais com quatro a seis ciclos falhos de relações dirigidas. Uma 
circunstância particular é o caso em que o homem é soropositivo para HIV e a mulher não é (casal sorodiscor-
dante). Neste caso, a indicação da IIU é evitar o contágio do HIV do homem para a mulher.
 Os requisitos são que a contagem de espermatozóides móveis na preparação da amostra de sêmen seja 
normal, que as trompas da mulher sejam permeáveis (livres de obstruções que impedem aos espermatozóides 
passar até onde estão os óvulos na trompa), que o homem tenha um tratamento para o HIV e seja avaliado por 
especialista em infectologia para poder processar a amostra.

Explicação
 Consiste em colocar espermatozóides móveis dentro da cavidade uterina e sua finalidade é que os 
espermatozóides fecundem óvulos dentro do corpo da mulher.
 O HIV é um retrovírus que se transmite por meio do contato de líquidos corporais (como o sangue ou 
o sêmen). Em casais sorodiscordantes  pode-se diminuir os riscos de contágio utilizando métodos de barreira 
como o uso de preservativo, junto a um tratamento com medicamentos adequados (terapia tripla e suas modifi-
cações segundo o caso).
 É evidente que o uso do preservativo impede que a mulher possa ficar grávida.. Os líquidos corporais 
mais infectantes são o sangue e o sêmen. A utilização de amostra de sêmen de um homem que não tenha tra-
tamento antirretroviral, ou de um homem em uso inadequado de medicamentos, apresenta riscos de contágio  
muito altos. 
 O Comitê de Ética da Associação Americana de Medicina Reprodutiva recomenda que não è possível 
negar-se a uma solicitação deste tipo de tratamentos, a não ser nos casos em que o laboratório de andrologia 
não conte com pessoal com  experiência suficientes.

As etapas da IIU são: 

1.- Estimulação controlada dos ovários (ver consentimento ECO).

2.- Seleção de espermatozóides móveis.
 O homem soropositivo para a HIV deve ter um controle adequado da infecção, e quando a carga viral 
no soro (determinada pelos controles sanguíneos da infecção) é mínima segundo os critérios dos especialistas 
em infectologia,  pode-se programar a coleta da amostra de sêmen para que o laboratório de andrologia possa 
processar.
 O homem deve ter pelo menos três dias de abstinência sexual e não mais de sete. O sêmen é processa-
do em laboratório para ser lavado mediante técnicas especializadas, e diminuir ao mínimo as possibilidades de 
contágio do HIV do homem à mulher.
 Apesar disso, nunca se pode garantir que não exista a possibilidade de algum contágio. O processa-
mento da amostra de sêmen seleciona os espermatozóides de maior motilidade.
 
3.- Inseminação  intrauterina.
 A Inseminação intrauterina é um procedimento ambulatorial que se realiza sem a necessidade de 
analgésicos ou anestesia. Este procedimento demora aproximadamente quinze minutos e consiste em depositar 
os espermatozóides móveis no interior da cavidade uterina. Para isso se utiliza um tubo fino de plástico muito 
delicado chamado cateter. Ele é introduzido através do colo do útero e uma vez no interior da cavidade, os 
espermatozóides são depositados na cavidade uterina.In
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 Algumas mulheres apresentam depois da IIU um leve fluxo de sangue,  normal e que não deve 
preocupar.
 Quatorze dias depois da IIU, realiza-se teste de gravidez medindo no sangue o hormônio ßhCG. Este 
hormônio normalmente duplica seu valor cada dois dias.
 Assim, medições feitas a cada dois dias podem ajudar com informação útil relativa a qualidade da gesta-
ção antes de ser visível com ecografia. A ultrassonografia transvaginal permite ver um saco gestacional dentro do 
útero, vinte e um dias depois da IIU.

4.- Suporte da fase lútea.
 Existem algumas evidências que sugerem que a implantação embrionária e a manutenção da gravidez 
podem ser favorecidas pela administração de progesterona suplementar (suporte da fase lútea). A administração 
suplementar se inicia desde o dia da IIU. As melhores vias de administração são intra-muscular ou a vaginal; 
também existe progesterona micronizada, usada por via oral. A administração da progesterona é mantida diaria-
mente até a detecção de gravidez. Se a mulher está grávida, a administração de progesterona continua durante 
mais cinco ou seis semanas. 

Benefícios
 O principal benefício é que esta técnica permite que casais sorodiscordantes para HIV com o homem 
soropositivo tenham a possibilidade de ter um filho com o material genético do homem.
 
 A eficiência da IIU pode ser medida:
• Número de mulheres grávidas / Número de IIU
No entanto, considerando que a taxa de abortos espontâneos é de aproximadamente 15% a medida mais real de 
avaliar a eficiência é:
• Número de partos / 100 ciclos de IIU
• Número de nascidos vivos / 100 ciclos de IIU
 A eficiência dos procedimentos de reprodução assistida está em grande parte determinada pela quali-
dade dos profissionais e o equipamento do centro. Contudo, existem condições que afetam as probabilidades 
de gravidez independente da qualidade do centro. São as qualidades dos gametas, dos embriões que se formam 
e a idade da mulher.
 Para isso, a probabilidade de gravidez é maior na mulher jovem. Alem disso, a probabilidade uma gra-
videz múltipla com IIU é maior que com qualquer outra técnica, porque não é possível controlar o número de 
embriões que se formam. Isso aumenta os riscos associados (parto prematuro, paralisia cerebral infantil, etc.) 
 Neste centro, de acordo com seu diagnóstico e grupo de idade a probabilidade de conseguir uma 
gravidez é de _______ por IIU e a probabilidade de contágio do HIV à mulher é de _______ por IIU.

Riscos, desconforto e efeitos secundários

1.- Aquelas que dependem da estimulação controlada do ovário (ECO).

2.- Gravidez múltipla.
 A porcentagem de gravidez múltipla está relacionada com maior número de óvulos produzidos com a 
EOC e a idade da mulher. Não se pode controlar o número de embriões que vão se formar com IUI. 
 O bem-estar da mãe e dos filhos no caso de gravidez múltipla dependerá de uma atenção com profis-
sionais especializados e um hospital equipado adequadamente. A possibilidade de complicações para a mãe e os 
filhos aumenta, quanto maior for o número de fetos.     
 A incidência de complicações maternas aumenta, quanto maior for o número de fetos: doença hiper-
tensiva da gravidez, diabete gestacional, complicações durante o parto (descolamento prematuro da placenta, 
ruptura prematura de membranas, hemorragia pós-parto, cesariana), etc.
 A incidência de complicações para os bebês também aumenta, quanto maior for o número de fetos, In
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uma vez que há maior risco de má formação fetal e complicações tardias como paralisia cerebral, retardo de 
desenvolvimento intelectual etc. 
 Estudos realizados em 1996 descreveram sequelas neurológicas em 1,4% de recém nascidos vivos, em 
3,7% de recém-nascidos gêmeos, em 8,7% de recém nascidos trigêmeos e em 11,1% de recém nascidos 
quadrigêmeos.

3.- Gravidez ectópica
 É a implantação do embrião fora do útero (trompa, ovários). Este diagnóstico pode ser feito 3 a 4 
semanas depois da IIU, através da ultrassonografia, quando se vê o saco gestacional. Esta complicação ocorre na 
população geral em aproximadamente 1 – 2% dos casos e nos ciclos de IIU a incidência aumenta para aproxima-
damente 4%. Isto se deve em grande parte ao fato de que as pessoas que necessitam de IIU têm alteração 
tubária leve.
 A gravidez ectópica deve ser resolvida imediatamente, através de tratamento medicamentoso - meto-
trexato (inibe a multiplicação celular, diminuindo o risco de ruptura tubária), por cirurgia convencional ou por 
vídeo laparoscopia.

4.- Gravidez bioquímica.
 Em certas ocasiões pode-se diagnosticar uma gravidez na primeira determinação do ßhCG. No entanto 
às vezes há parada de desenvolvimento e por isso não se detecta o saco gestacional ecograficamente aos vinte e 
um dias.

5.- Risco de infecção por HIV
 Apesar da técnica ser utilizada para diminuir ao mínimo a probabilidade de contágio, não é possível 
garantir que não vá ocorrer. Em caso de o contágio do HIV do homem à mulher, existirão riscos de transmissão 
vertical do vírus (quer dizer do contágio da mãe ao filho). Mesmo existindo tratamentos que diminuem a possi-
bilidade de contágio da mãe ao filho, tampouco é possível garantir que não vai ocorrer. 

6.- Defeitos de nascimento.
 A porcentagem de malformações dos recém nascidos produto de IIU não é maior que o da população 
geral. Na informação publicada a nível mundial e da América Latina, as taxas de más-formações não superam em 
2 a 2,4% dos nascidos examinados.

7.- Outras complicações .
 Algumas mulheres apresentam depois da IIU uma leve descarga de líquido do meio de cultura na vagi-
na, É normal não deve preocupar, pois os espermatozóides já estarão a caminho para seu encontro com o óvulo 
na trompa.

8.- Riscos de suspensão .
 São os mesmos da ECO.

9.- Riscos psicológicos.
 Podem surgir dificuldades na relação do casal (sexual e emocional), por sintomas de ansiedade e 
depressão tanto no homem como na mulher, sobretudo no período de espera dos resultados (tanto dentro da 
gravidez como na da soronegatividade da mulher), assim como ante de falhas repetidas. Por isso, recomenda-se 
procurar apoio emocional.

10.- Riscos personalizados.
 Devido às características médicas, psicológicas e sociais deste caso particular, se poderia associar algum 
risco específico agregado: _____________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
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Alternativas a este tratamento
• IIU com sêmen de doador.
• FIV ou ICSI para diminuir ainda mais a probabilidade de contágio (desta forma, o sêmen não está em 
contato com o corpo da mulher)

Alternativas ante o fracasso deste tratamento
• Realizar outras tentativas com ou sem variações do tratamento.

Explicação breve do motivo
 Devido às características médicas, psicológicas e sociais deste caso particular, o plano de tratamento fi-
xado com a equipe médica até este momento é: _____________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

Possibilidade de retirar o consentimento 
 A assinatura deste consentimento não lhe compromete de maneira definitiva. Você é totalmente livre 
para retirar ou modificar seu consentimento antes do procedimento, por qualquer motivo. No entanto, se che-
gar a mudar de opinião antes do procedimento, você é responsável por informar ao centro e assinar o consenti-
mento com as suas novas decisões.

Disponibilidade de esclarecer novas dúvidas 
 Se desejar mais informação além do que está neste formulário, você poderá solicitar em qualquer 
momento. Será sempre um prazer atendê-los.

Este consentimento é válido somente para este ciclo de tratamento.
Recebemos cópia deste formulário.

______________________________________  ________________________________
                                   Nome                             Assinatura

______________________________________  ________________________________
                                   Nome                             Assinatura

_______________________________________
(local e data)

 Certifico que antes do início do tratamento e antes que a (os) paciente(s) assine(m) este documento:
1.- Algum dos membros da equipe forneceu informação necessária para que se tome uma decisão. 
2.- Orientei os pacientes com relação ao tratamento indicado e discutimos as dúvidas surgidas e, acredito ter 
esclarecido satisfatoriamente a todas elas.
 Entendo que a(os)  paciente(s) compreendeu (compreenderam) suficientemente o que  foi explicado 
e concorda(m) em realizar o tratamento proposto.

______________________________________  ________________________________
                                   Nome                             Assinatura

_______________________________________
(local e data)
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Inseminação intrauterina em mulher VIH +

CONSENTIMENTO PARA INSEMINAÇÃO INTRAUTERINA (IIU) EM
MULHER HIV POSITIVO

Objetivo
 A Inseminação intrauterina (IIU) é uma técnica de reprodução assistida de baixa complexidade. Seu 
objetivo é aumentar a probabilidade de obter uma gravidez em casais cuja causa de infertilidade pode ser inex-
plicada, por fator cervical, fator imunológico, e casais com quatro a seis ciclos sem sucesso em relações dirigidas. 
Uma circunstância particular é o caso em que a mulher é soropositiva para HIV, e o homem não (casal sorodis-
cordante). Neste caso, a indicação da IIU é evitar o contágio do HIV da mulher para o  homem.
 Os requisitos são que a contagem de espermatozóides móveis na preparação da amostra de sêmen seja 
normal, que as trompas da mulher estejam permeáveis (livres de obstrução que impeça aos espermatozóides de 
passarem até onde estão os óvulos na trompa), que a mulher conte com um tratamento para o HIV e seja libera-
da por especialista em infectologia para poder tentar a gravidez com menor risco de transmissão vertical do vírus 
(transmissão da mãe ao filho).

Explicação 
 Consiste em colocar espermatozóides móveis dentro da cavidade uterina e sua finalidade é que os 
espermatozóides fertilizem óvulos dentro do corpo da mulher.
 O HIV é um retrovírus que se transmite por meio do contato de líquidos corporais (como o sangue e o 
sêmen). Em casais sorodiscordantes  diminuem-se os riscos de contágio utilizando métodos de barreira como o 
preservativo, junto a um tratamento com os medicamentos adequados (terapia tripla e suas modificações segun-
do cada caso.)
 È evidente que o uso do preservativo impede que a mulher possa ficar grávida em casais HIV sorodis-
cordantes. Como a via do contato sexual é uma das mais comuns do contágio do HIV,  elimina-se o risco do 
contato sexual do HIV da mulher ao homem quando se quer tentar uma gravidez por meio da IIU.
 
As etapas da IIU são:
 
1.- Estimulação controlada do ovário  (ver consentimento ECO).

2.- Seleção de espermatozóides móveis.
 A mulher soropositiva para HIV deve ter um controle adequado da infecção, e quando a carga viral em 
soro (determinada por controles sanguíneos) é mínima segundo os critérios de especialista em infectologia,  
pode-se programar a IIU. 
 O casal pode trazer a amostra de sêmen no momento da IIU diretamente de sua casa ou coletá-la no 
centro de fertilidade. Deve haver pelo menos três dias de abstinência sexual e não mais de sete. Se a amostra de 
sêmen é trazida da casa, deve ser entregue no laboratório antes de uma hora de sua coleta e mantida a tempera-
tura ambiente. O sêmen é processado no laboratório para selecionar os espermatozóides de maior motilidade.

3.- Inseminação  intrauterina
 A inseminação intrauterina é um procedimento ambulatorial que se realiza, sem a necessidade de 
analgésicos ou anestesia. O procedimento demora aproximadamente quinze minutos e consiste em depositar 
os espermatozóides móveis no interior da cavidade uterina. Para isso se utiliza um tubo fino de plástico muito 

delicado chamado cateter. Ele é introduzido através do colo uterino e uma vez no interior da cavidade, os esper-
matozóides são depositados no útero.
 Algumas mulheres apresentam depois da IIU um leve fluxo de sangue,  normal, que não deve 
preocupar.
 Quatorze dias depois da IIU realiza-se teste de gravidez medindo no sangue o hormônio ßhCG. Este 
hormônio normalmente duplica seu valor cada dois dias.
 Assim, medições feitas a cada dois dias podem ajudar com informação útil relativa a qualidade da gesta-
ção antes de ser visível com ecografia. A ultrassonografia transvaginal permite ver um saco gestacional dentro do 
útero, vinte e um dias depois da IIU.

4.- Suporte da fase lútea.
 Existem algumas evidências que sugerem que o implante embrionário e a manutenção da gravidez 
sejam favorecidos pela administração de progesterona suplementar (suporte da fase lútea). Esta administração 
suplementar inicia desde o dia da IIU. As melhores vias de administração são a intra-muscular ou a vaginal; 
também existe progesterona micronizada usada por via oral. A administração da progesterona se mantém diaria-
mente até a detecção de gravidez. Se a mulher está grávida, a administração de progesterona continua por mais 
cinco ou seis semanas.

Benefícios
 O principal benefício é que esta técnica permite que casais sorodiscordantes para HIV com a mulher 
soropositiva possam ter a possibilidade de ter um filho.

A eficiência da IIU pode ser medida:
• Número de mulheres grávidas / Número de IIU
 Porém, considerando que a taxa de abortos espontâneos é de aproximadamente 15% a medida mais 
real de avaliar a eficiência é medindo-o de duas formas:
• Número de partos / 100 ciclos de IIU
• Número de nascidos vivos / 100 ciclos de IIU
 A eficiência dos procedimentos de reprodução assistida está em grande parte determinada pela quali-
dade dos profissionais e dos equipamentos do centro. Mas, existem condições que afetam independentemente 
a qualidade do centro: a qualidade dos gametas, dos embriões que se formam e a idade da mulher.
Por isso, a probabilidade de gravidez é maior na mulher jovem. Além disso, a probabilidade de  gravidez múlti-
pla com IIU é maior do que com qualquer outra técnica, porque não é possível controlar o número de embriões 
que se formam. Isso aumenta os riscos associados (parto prematuro, paralisia cerebral infantil, etc.).
 Neste centro, de acordo com seu diagnóstico e grupo de idade a probabilidade de conseguir uma 
gravidez é de____por IIU 

Riscos, desconfortos e  efeitos secundários

1.- Aquelas que dependem da estimulação controlada do ovário. (ECO).
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2.- Gravidez múltipla.
 A porcentagem de gravidez múltipla está relacionada com o número maior de óvulos produzidos com a 
ECO e a idade da mulher. Não se pode controlar o número de embriões que vão se formar com IIU.
 O bem-estar da mãe e dos filhos em casos de gravidez múltipla dependerá de uma atenção com profis-
sionais especializados e um hospital equipado adequadamente. A possibilidade de complicações para a mãe e os 
filhos aumenta quanto maior for o número de fetos. 
 A incidência de complicações maternas aumenta com o maior número de fetos: doença hipertensiva 
da gravidez, diabete gestacional, complicações durante o parto (deslocamento prematuro de placenta, ruptura 
precoce de membranas, hemorragia pós-parto, cesariana, etc.).
 A incidência de complicações para os bebês também aumenta quanto maior for o número de fetos, já 
que há maior número de malformações fetais e complicações tardias como paralisia cerebral, retardo de desen-
volvimento intelectual, etc. 
 Estudos realizados em 1996 descreveram sequelas neurológicas em 1,4% de recém-nascidos vivos, em 
3,7% de recém-nascidos gêmeos, em 8,7% de recém-nascidos trigêmeos e em 11,1% de recém-nascidos 
quadrigêmeos.

3.- Gravidez ectópica
 É a implantação do embrião fora do útero (trompa, ovários). Este diagnóstico pode ser feito 3 a 4 
semanas depois da IIU, através da ultrassonografia, quando se vê o saco gestacional. Esta complicação ocorre na 
população geral em aproximadamente 1 – 2% dos casos e nos ciclos de IIU a incidência aumenta para aproxima-
damente 4%. Isto se deve em grande parte ao fato de que as pessoas que necessitam de IIU têm alteração tubária 
leve.
 A gravidez ectópica deve ser resolvida imediatamente, através de tratamento medicamentoso - meto-
trexato (inibe a multiplicação celular, diminuindo o risco de ruptura tubária), por cirurgia convêncional ou por 
video laparoscopia.

4.- Gravidez bioquímica.
 Em certas ocasiões, pode-se diagnosticar uma gravidez na primeira determinação do ßhCG. No entanto, 
ela pode deixar de  desenvolver-se normalmente não sendo visto o saco gestacional ecograficamente aos vinte e 
um dias.

5.- Riscos de transmissão  vertical do HIV.
 Apesar da técnica ser utilizada para diminuir ao mínimo a probabilidade de contágio entre os mem-
bros do casal, não é possível garantir que não vai suceder a transmissão ao filho. Há medidas que diminuem a 
possibilidade de contágio do HIV da mãe ao filho: a ingestão de medicamentos antirretrovirais por parte da mãe 
durante a gravidez, o uso de operação cesariana para finalizar a gestação (mesmo que cause controvérsia sobre 
se pode proteger do contágio ou não, se sabe que um momento importante para a possibilidade de transmissão 
do vírus é o momento do parto), suspensão da lactação (o leite é outra via de contágio), e ingestão de medica-
mentos antirretrovirais por parte do filho uma vez nascido.
 Tudo isso requer cooperação de uma equipe que em ocasiões é maior do que a  presente no centro de 
fertilidade, com a presença de infectologista, especialistas em neonatologia, psicologia, etc.
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6.- Defeitos de nascimento.
 A porcentagem de más-formações dos recém nascidos produto de UIU não é maior que o da popula-
ção geral. Na informação publicada a nível mundial e da América Latina, as taxas de malformações não superam 
2 a 2,4% dos nascidos examinados.

7.- Outras complicações.
 Algumas mulheres apresentam depois da IIU uma leve descarga de líquido do meio de cultura na vagi-
na. É normal e não deve preocupar, pois os espermatozóides já estarão em caminho para seu encontro como o 
óvulo na trompa.

8.- Risco de suspensão.
 São os mesmos da ECO.

9.- Riscos psicológico.
 Podem surgir dificuldades em relação de casal (sexual e emocional), por sintomas de ansiedade e 
depressão tanto no homem como na mulher, sobretudo no período de espera dos resultados (tanto da gravidez 
como da seronegatividade do recém nascido). Assim, recomenta-se apoio emocional.

10.- Riscos personalizados.
 Devido às características médicas, psicológicas e sociais deste caso particular, se poderia associar algum 
risco específico agregado: ____________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

Alternativas a este tratamento
• A alternativa disponível é uma fecundação in vitro (FIV ) com gestação substituta, mas não é uma indi-
cação tradicional para este tipo de tratamentos.

Alternativas ante o fracasso de este tratamento
• Realizar outras tentativas com ou sem variações do tratamento.

Explicação breve do motivo
 Devido às características médicas, psicológicas e sociais deste caso particular, o plano de tratamento fi-
xado com a equipe médica até este momento é: _____________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

Possibilidade de retirar o consentimento 
 A assinatura deste consentimento não lhe compromete de maneira definitiva. Você é totalmente livre 
para retirar ou modificar seu consentimento antes do procedimento, por qualquer motivo. No entanto, se che-
gar a mudar de opinião antes do procedimento, você é responsável por informar ao centro e assinar o consenti-
mento com as suas novas decisões.
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Disponibilidade de esclarecer novas dúvidas 

 Se desejar mais informação além do que está neste formulário, você poderá solicitar em qualquer mo-
mento. Será sempre um prazer atendê-los.

Este consentimento é válido somente para este ciclo de tratamento.
Recebemos cópia deste formulário.

______________________________________  ________________________________
                                   Nome                             Assinatura

______________________________________  ________________________________
                                   Nome                             Assinatura

_______________________________________
(local e data)

 Certifico que antes do início do tratamento e antes que a (os) paciente(s) assine(m) este documento:
1.- Algum dos membros da equipe forneceu informação necessária para que se tome uma decisão. 
2.- Orientei os pacientes com relação ao tratamento indicado e discutimos as dúvidas surgidas e, acredito ter 
esclarecido satisfatoriamente a todas elas.
 Entendo que a(os)  paciente(s) compreendeu (compreenderam) suficientemente o que  foi explicado e 
concorda(m) em realizar o tratamento proposto.

______________________________________  ________________________________
                                   Nome                             Assinatura

_______________________________________
(local e data)
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Procedimentos de anestesia em técnicas de reprodução assistida

CONSENTIMENTO PARA PROCEDIMENTOS DE ANESTESIA EM
TÉCNICAS DE REPRODUÇÃO ASSISTIDA (TRA)

Objetivo
Os procedimentos anestésicos usados para as TRA devem cumprir os seguintes objetivos:
• Proporcionar bem-estar e segurança a(as) paciente.
• Aumentar o êxito de procedimento (garantindo imobilidade da paciente para favorecer o trabalho do 
ginecologista).
• Fornecer segurança biológica à qualidade dos óvulos.
• Rápida recuperação (procedimentos ambulatoriais).

Explicação 
 As TRAs nas quais a assistência do anestesista é requerida são:
• Aspiração folicular (um dos procedimentos mais frequentes).
• Aspiração epidídimo-testicular (obtenção de espermatozóides).
• Biópsia testicular (diagnóstica e/ou para obtenção de espermatozóides).
• Dilatação cervical para transferência de embriões.
• Transferência de embriões.
• Histeroscopia diagnóstica (para descartar patologias intrauterinas que possam interferir com o 
                implante embrionário)
• Histeroscopia cirúrgica (para realizar tratamentos depois de alguns procedimentos como ressecção de 
pólipos endometriais, miomas submucosos, sinéquias uterinas, etc).
 Segundo a Sociedade Americana de Anestesiologia, em mulheres saudáveis com menos de quarenta 
anos de idade, não é estritamente obrigatório solicitar exames pré-operatórios de laboratório, eletrocardiograma 
e radiografia de tórax, a menos que a história clínica dite o contrário. Algumas unidades de fertilidade solicitam 
uma avaliação cardiovascular pré-operatória de rotina como parte do protocolo, já que consideram que a esti-
mulação hormonal ocasiona uma série de mudanças biológicas que a justificam. 
 A grande maioria dos procedimentos são programados para serem realizados durante a parte da ma-
nhã, e todos os pacientes devem permanecer em jejum (não comer nem beber nada) desde as 23h00min horas, 
ou seja, 11:00 horas da noite anterior.
 Existem vários técnicas anestésicas possíveis: anestesia local, raquídiana ou peridural, intravenosa total, 
geral inalatória, etc. 
            Sua escolha depende do tipo de procedimento em cada caso particular e as condições de cada centro.
            Devido ao estado de grande ansiedade aos pacientes, os procedimentos são preferencialmente realizados 
com algum tipo de sedação.
             A anestesia local, somente é indicada para procedimentos vulvares. 
             Alguns centros utilizam anestesia peridural ou raquidiana para a aspiração folicular.          
             Na atualidade, existem evidências científicas de que os anestésicos endovenosos (midazolam, fentanil, 
propofol) oferecem um elevado perfil de segurança para manter a qualidade dos óvulos.
 A partir de finais da década de noventa até o presente, as técnicas endovenosas ocupam o lugar de 
maior aceitação para anestesia em mulheres submetidas à aspiração folicular. 

Benefícios
 A anestesia para TRA mediante técnicas endovenosas baseadas em propofol e um opióide sintético de 
média duração, como o fentanil, é a mais aceita a nível mundial por oferecer um perfil aceitável de segurança 
para pacientes e para os óvulos, uma recuperação rápida e uma taxa baixa de náuseas e vômitos.
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Riscos, desconforto e efeitos secundários

1.- Da anestesia local.
 Não há anestesia dos ovários com esta técnica. Existe risco de intoxicação para a paciente por absorção 
sistêmica do anestésico local e um efeito tóxico sobre os óvulos (se os anestésicos locais alcançarem altas con-
centrações no líquido folicular).

2.- Da  anestesia peridural ou raquídiana.
 Problemas com o movimento das pernas (bloqueio motor residual temporal ou permanente muito 
raramente), retenção urinária, possibilidades de dor de cabeça por perfuração acidental de dura-máter, etc.

3.- Da anestesia intravenosa total.
 Se a paciente não estiver em jejum, há risco de aspiração pulmonar.

4.- Da anestesia geral inalatória.
 Tem sido descrita uma influência negativa sobre as taxas de fecundação e padrão mitótico nos embri-
ões formados a partir de óvulos recuperados sob anestesia geral inalatória com óxido nitroso (aparentemente 
relacionados com níveis elevados de prolactina). Os agentes anestésicos inalatórios ou halogenados também têm 
sido relacionados com uma diminuição na taxa de gravidez, devendo ser utilizados com prudência

5.-Da complicação com  a síndrome de hiperestímulo ovariano.
 Pode complicar o curso da anestesia durante a aspiração folicular.

6.- Riscos gerais.
 Dependem do estado de saúde geral antes do procedimento a anestesia escolhida pelo especialista. 
As complicações que podem surgir, e as possibilidades de efeitos adversos variam desde os riscos mencionados 
previamente até o risco de morte que existe na população em geral quando submetida a outros tipos de 
procedimentos.

7.- Riscos personalizados.
 Devido às características médicas, psicológicas e sociais deste caso particular, se poderia associar algum 
risco específico agregado: _____________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

Possibilidade de retirar ou modificar o consentimento 
 A assinatura deste consentimento não lhe compromete de maneira definitiva. Você é totalmente livre 
para retirar ou modificar seu consentimento antes do procedimento, por qualquer motivo. No entanto, se che-
gar a mudar de opinião antes do procedimento, você é responsável por informar ao centro e assinar o consenti-
mento com as suas novas decisões.
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Disponibilidade de esclarecer novas dúvidas 

 Se desejar mais informação além do que está neste formulário, você poderá solicitar em qualquer 
momento. Será sempre um prazer atendê-los.
Este consentimento é válido somente para este ciclo de tratamento.
Recebemos cópia deste formulário.

______________________________________  ________________________________
                                   Nome                             Assinatura

______________________________________  ________________________________
                                   Nome                             Assinatura

_______________________________________
(local e data)

 Certifico que antes do início do tratamento e antes que a (os) paciente(s) assine(m) este documento:
1.- Algum dos membros da equipe forneceu informação necessária para que se tome uma decisão. 
2.- Orientei os pacientes com relação ao tratamento indicado e discutimos as dúvidas surgidas e, acredito ter 
esclarecido satisfatoriamente a todas elas.
 Entendo que a(os)  paciente(s) compreendeu (compreenderam) suficientemente o que  foi explicado 
e concorda(m) em realizar o tratamento proposto.

______________________________________  ________________________________
                                   Nome                             Assinatura

_______________________________________
(local e data)
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Diagnóstico genético pré-implantacional

CONSENTIMENTO PARA DIAGNÓSTICO GENÉTICO 
PRÉ-IMPLANTACIONAL (PGD)

Objetivo
 O diagnóstico genético pré-implantacional (PGD), é a forma mais precoce de diagnóstico pré-natal 
disponível, uma vez que o estudo se realiza antes que haja gravidez. Consiste na seleção de embriões a serem 
posteriormente transferidos ao útero, com as seguintes características:
• sem anomalias cromossômicas comuns
• sem uma doença genética hereditária (específica e presente na família)
• que tenham uma histocompatibilidade específica

Explicação 
 Um embrião é formado por 23 cromossomos provenientes do espermatozóide e 23 do óvulo. Ter 
cromossomos a mais ou a menos (aneuploidias) pode causar infertilidade, síndrome de Down, falhas de 
implantação, perda da gravidez, etc. O PGD de aneuploidias está disponível para pacientes submetidas a FIV/ICSI 
com trinta e cinco ou mais anos de idade. Estas pacientes têm um risco maior que as mais jovens de ter abortos 
ou filhos com defeitos ao nascimento. O PGD pode ajudar a reduzir esse risco.
 O PGD de aneuploidias pode ser utilizado em casos de pacientes de outras idades que tenham tido 
várias tentativas sem sucesso de FIV/ICSI por fator desconhecido, abortos e/ou gravidez com embriões aneuplói-
des, no passado.
  Os cromossomos são formados por genes. O uso do PGD para uma doença genética consiste na busca 
de um gene específico, e não dos cromossomos. Isto  porque o número de cromossomos pode ser normal, mas 
pode existir um gene que seja a causa de uma doença. Em casos de busca de uma só doença, pode existir 
antecedente na família.
 O PGD para histocompatibilidade é feito para ajudar a selecionar embriões que tenham características 
especialmente tratáveis com células troncos do cordão umbilical.
 É importante que os pacientes se abstenham de ter relações sexuais quinze dias antes da obtenção dos 
óvulos para a FIV/ICSI e até depois do teste de gravidez. Se a paciente mantém relações sexuais nestes dias, 
existe a possibilidade de que fique grávida, já que os espermatozóides podem ficar até quinze dias vivos dentro 
do corpo da mulher. O problema é que pode implantar-se um embrião que não foi analisado por PGD.
 O PGD se inicia com a biópsia do embrião, quando se obtem uma amostra (célula ou blastômero). Para 
isso, o embriologista aspira uma célula com uma pipeta, no terceiro dia de desenvolvimento, quando o embrião 
é colocado novamente na incubadora, e a célula removida recebe diferentes tipos de preparação dependendo da 
análise a que vai ser submetida (aneuploidias, doenças genéticas ou HLA).
 No caso do PGD para aneuploidias, analisam-se vários cromossomos, sendo os mais comuns X, Y, 13, 
15, 16, 17, 18, 21, e 22 (depende de cada laboratório especializado). Estes cromossomos são responsáveis por 
aproximadamente 70% das perdas de gravidez e dos nascimentos com anomalias cromossômicas mais comuns.
No caso do PGD para doenças genéticas recomenda-se que se conte com assessoria de geneticista clínico. É 
necessário haver no laboratório uma sonda especial, isto é um marcador genético específico para a doença 
buscada. 
 No caso de histocompatibilidade, se fazem exames similares aos que buscam a histocompatibilidade 
para transplantes.  O procedimento visa selecionar embriões que tenham características similares a um irmão já 
nascido que padeça de certas doenças graves e incuráveis por tratamentos convencionais, mas que são potencial-
mente tratáveis com células troncos do cordão umbilical. Habitualmente são cânceres hematológicos (do 
sangue).
 Para cada um dos tipos de PGD a forma de manejar os blastômeros no laboratório é diferente. Utilizam-
se protocolos estabelecidos.
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Benefícios
 Na maioria dos casos, os embriões com problemas, cromossômicos ou genéticos, não se diferenciam 
dos embriões normais, nem na sua forma, nem pelo seu desenvolvimento. A maioria dos embriões com 
cromossomos anormais não se implantam e são eliminados espontaneamente pouco depois da transferência.
 A probabilidade de que o embrião que se implanta não tenha problemas graves, aumenta muito com o 
PGD. Alguns estudos demonstram que o PGD duplica a taxa de implantação. O PGD pode reduzir a perda de 
gravidez e aumentar a probabilidade de ter um bebê saudável.
 Os estudos na América Latina (oito centros no ultimo registro de 2006) indicam uma taxa de parto por 
transferência embrionária de 22,9% e uma taxa de parto por ciclo iniciado de 16,4%.

Limitações 
 Neste momento, não é possível analisar todos os cromossomos ou estudar todos os genes de um 
embrião por PGD. Com base nas limitações,  recomenda-se realizar de forma complementar outro estudo de 
diagnóstico genético pré-natal como amniocentese, biópsia de vilosidades coriônicas.
 Esses procedimentos confirmam o diagnóstico do PGD. O diagnóstico genético pré-natal pode ser 
realizado no primeiro trimestre tomando uma biópsia de vilosidade coriais, ou durante o segundo trimestre 
com uma amniocentese.
 A biópsia de vilosidades coriônicas consiste em retirar  células da placenta, que tem a mesma origem 
que o feto (tanto a placenta como o feto se desenvolvem a partir de blastômeros). No caso da amniocentese 
colhe-se uma amostra do líquido amniótico (onde está o feto) e se analisam as células que há flutuando nele, 
que provêem do feto. Ambos os procedimentos têm riscos de desencadear um aborto espontâneo, pelo que 
devem ser cuidadosamente avaliados.

Riscos

1.- Riscos da biópsia.
 O PGD aumenta a probabilidade de se ter um recém nascido normal, mas não garante o nascimento de 
um absolutamente saudável. Não se sabe se os embriões têm menor possibilidade de implantação quando 
foram realizadas biópsias. A biópsia pode baixar a taxa de implantação ligeiramente, mas os benefícios do PGD 
superam qualquer efeito negativo que possa causar a biópsia.
 Se um embrião se danificar pelo procedimento, o seu desenvolvimento se interrompe e não seria 
adequado para ser transferido no útero, mas o risco de dano ao embrião durante a obtenção da célula é menor 
que 1%. No futuro, o feto vai se desenvolver completamente mesmo que sejam extraídas uma ou mais células. O 
procedimento pode atrasar a divisão celular por algumas horas, depois das quais o embrião continuará seu 
desenvolvimento. 
 Em dezembro de 2005, haviam mais de dois mil bebês nascidos no mundo mediante FIV/ICSI com 
PGD e não se tem relatos de nenhum aumento nas taxas de anomalias congênitas com respeito às taxas da 
população geral (3-5%). No entanto, o número de casos não é suficiente para descartar que haja efeitos 
negativos. Portanto, recomenda-se realizar o diagnóstico genético pré-natal por vilosidade coriônica ou amnio-
centese, avaliando o risco/benefício de fazê-lo.

2.- Riscos do processamento do blastômero.
 Dependendo da finalidade do PGD, existem diferentes formas de processar o blastômero e de 
transporte, etc, fatores que podem modificar a entrega do resultado do PGD.

3.- Riscos da análise.
 Em 99% dos casos se tem um diagnóstico exato. Somente em 1% dos casos pode haver algum erro de 
diagnóstico que possa resultar num feto ou bebê com anomalias cromossômicas. O mais comum seria por 
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superposição dos cromossomos ou por mosaicismo (uma condição onde um embrião tem duas ou mais 
populações de células que diferem em sua composição genética).
 O risco é mais baixo do que o encontrado em ciclos sem PGD ou em concepções naturais em mulheres 
de idade avançada. 

3.- Falta de embriões para criopreservar.
 Se a maioria dos embriões que foram examinados é anormal, pode ser que hajam poucos embriões 
para serem transferidos ao útero e que não haja nenhum para ser congelado. Isto acontece com relativa frequên-
cia.

4.- Não há embriões saudáveis.
 O PGD poderia detectar que não há nenhum embrião sem aneuploidias ou sem doenças genéticas 
buscadas para ser transferido. A probabilidade de que o fato ocorra depende de vários fatores, como a idade da 
mulher, do homem etc.

 5.- Não se pode conseguir um diagnóstico ou este é incompleto.
 Pode acontecer que em alguns embriões não puderam ser avaliados devido à ausência do núcleo na 
célula que foi feita a biópsia ou ao processo posterior do seu manuseio. Os embriões sem resultados podem ser 
transferidos, mas sem contar com as vantagens do PGD, ao não saber se são portadores de doenças ou se estão 
afetados por elas. Outras vezes, a análise poderá ser incompleta e dar resultados duvidosos para um cromosso-
ma em particular. Os embriões podem ser transferidos ao útero, mas sem as vantagens do PGD.

6.- Riscos  personalizados.
 Devido às características médicas, psicológicas e sociais deste caso particular, se poderia associar algum 
risco específico agregado:  ____________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

Alternativas a este procedimento
• Realizar diagnóstico genético pré-natal (avaliando risco/benefício) por vilosidades coriônicas 
               ou por amniocentese.

Explicação  breve do motivo
 Devido às características médicas, psicológicas e sociais deste caso particular, o plano de tratamento 
fixado com a equipe médica até este momento é: ____________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

Possibilidade de retirar o consentimento 
 A assinatura deste consentimento não lhe compromete de maneira definitiva. Você é totalmente livre 
para retirar ou modificar seu consentimento antes do procedimento, por qualquer motivo. No entanto, se 
chegar a mudar de opinião antes do procedimento, você é responsável por informar ao centro e assinar o 
consentimento com as suas novas decisões.

Disponibilidade de esclarecer novas dúvidas 

 Se desejar mais informação além do que está neste formulário, você poderá solicitar em qualquer 
momento. Será sempre um prazer atendê-los.

Este consentimento é válido somente para este ciclo de tratamento.
Recebemos cópia deste formulário.

______________________________________  ________________________________
                                   Nome                             Assinatura

______________________________________  ________________________________
                                   Nome                             Assinatura

_______________________________________
(local e data)

 Certifico que antes do início do tratamento e antes que a (os) paciente(s) assine(m) este documento:
1.- Algum dos membros da equipe forneceu informação necessária para que se tome uma decisão. 
2.- Orientei os pacientes com relação ao tratamento indicado e discutimos as dúvidas surgidas e, acredito ter 
esclarecido satisfatoriamente a todas elas.
 Entendo que a(os)  paciente(s) compreendeu (compreenderam) suficientemente o que  foi explicado 
e concorda(m) em realizar o tratamento proposto.

______________________________________  ________________________________
                                   Nome                             Assinatura

_______________________________________
(local e data)
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Recuperação de espermatozóides de testículos ou epidídimo

CONSENTIMENTO PARA RECUPERAÇÃO DE ESPERMATOZÓIDES 
DE TESTÍCULOS OU EPIDÍDIMOS

Objetivo
 Obter espermatozóides em casos de azoospermia (ausência de espermatozóides no sêmen ejaculado). 
Há diferentes formas de azoospermia:
• Obstrutiva: Os espermatozóides são produzidos normalmente nos testículos, mas não podem sair ao  
 exterior no momento da ejaculação porque há uma obstrução nos condutos, impedindo a sua saída.
• Não obstrutiva: os espermatozóides ainda são produzidos nos testículos. No entanto, podem haver  
  problemas hormonais, por danos às células encarregadas de produzi-los (sequelas de parotidite, crip-
torquidia, etc.), fazendo com que a produção seja tão pequena que os mesmos não são observados no 
ejaculado. 

Explicação 
 Dependendo do tipo de azoospermia, pode-se obter de espermatozóides dos testículos (órgãos pro-
dutores dos espermatozóides) ou do  epidídimo (órgão que armazena espermatozóides). Além disso, pode ser 
necessário fazer algum exame genético para verificar se o problema pode ser hereditário. 
 Em ambos os tipos de azoospermia, pode-se tentar extrair espermatozóides dos testículos ou dos epidí-
dimos para fazer uma injeção intracitoplasmática do espermatozóide (ICSI).
  Estas técnicas também são utilizadas para tratar a infertilidade nos homens que produzem sêmen com 
baixa concentração espermática. As técnicas para a obtenção de espermatozóides são procedimentos ambulató-
rios que se realizam sob anestesia. As diferentes técnicas disponíveis são:
• MESA: Aspiração de espermatozóides do epidídimo por microcirurgia.
• TESE: Extração de espermatozóides do testículo por biópsia.
• PESA: Aspiração percutânea do epidídimo.
• TEFNA: Aspiração com agulha fina de espermatozóides do epidídimo e do testículo.

Benefícios
 As técnicas podem ser realizadas com fins de diagnósticos e de tratamento. No caso de diagnóstico, os 
espermatozóides que se obtém podem ser congelados para serem utilizados em um tratamento futuro.
 Em aproximadamente 75% dos casos, existe sucesso na obtenção de espermatozóides, e em aproxima-
damente metade deles, se consegue a gravidez na primeira tentativa de ICSI.

Riscos, desconforto e efeitos secundários.

1.- Derivados da anestesia.
 Para o procedimento se utiliza algum tipo de anestesia, podendo haver desconfortos ou efeitos secun-
dários, geralmente leves, da anestesia (ver consentimento para procedimentos anestésicos).

2.- Produzidas pela técnica cirúrgica.
 As complicações mais comuns são a dor, hematoma ou infecção.
 Geralmente podem ser tratadas sem a necessidade de outra intervenção. Somente em casos excepcio-
nais pode haver necessidade de uma reintervenção.Re
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3.- Risco de cancelamento do tratamento.
 Também há riscos de cancelamento do tratamento de reprodução assistida em caso de não se  recupe-
rarem espermatozóides.

4.- Risco psicológico.
 Podem surgir dificuldades na relação do casal (sexual e emocional), por sintomas de ansiedade e 
depressão tanto no homem com na mulher, sobretudo nos períodos de espera dos resultados, assim como ante 
as falhas repetidas. Por isso, recomenda-se buscar suporte emocional.

5.- Riscos personalizados.
 Devido às características médicas, psicológicas e sociais de este caso particular, se poderia associar 
algum risco específico agregado: ________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

Alternativas a este tratamento
 Como outra opção, no caso de não se encontrarem espermatozóides depois de várias tentativas, ou de 
que o problema possa ser hereditário, existe a possibilidade de usar sêmen de doador.

Alternativas ante o fracasso deste tratamento
• Realizar outras tentativas com ou sem variações do tratamento. 
• Aprofundar o estudo com exames específicos para o caso particular.

Explicação breve do motivo
 Devido às características médicas, psicológicas e sociais deste caso particular, o plano de tratamento 
fixado com a equipe médica até este momento é: ____________________________________________
_______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

Possibilidade de retirar ou modificar o consentimento 
 A assinatura deste consentimento não lhe compromete de maneira definitiva. Você é totalmente livre 
para retirar ou modificar seu consentimento antes do procedimento, por qualquer motivo. No entanto, se che-
gar a mudar de opinião antes do procedimento, você é responsável por informar ao centro e assinar o consenti-
mento com as suas novas decisões.
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Disponibilidade de esclarecer novas dúvidas 

 Se desejar mais informação além do que está neste formulário, você poderá solicitar em qualquer mo-
mento. Será sempre um prazer atendê-los.

Este consentimento é válido somente para este ciclo de tratamento.
Recebemos cópia deste formulário.

______________________________________  ________________________________
                                   Nome                             Assinatura

______________________________________  ________________________________
                                   Nome                             Assinatura

_______________________________________
(local e data)

 Certifico que antes do início do tratamento e antes que a (os) paciente(s) assine(m) este documento:
1.- Algum dos membros da equipe forneceu informação necessária para que se tome uma decisão. 
2.- Orientei os pacientes com relação ao tratamento indicado e discutimos as dúvidas surgidas e, acredito ter 
esclarecido satisfatoriamente a todas elas.
 Entendo que a(os)  paciente(s) compreendeu (compreenderam) suficientemente o que  foi explicado e 
concorda(m) em realizar o tratamento proposto.

______________________________________  ________________________________
                                   Nome                             Assinatura

_______________________________________
(local e data)
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Maturação in vitro de óvulos

CONSENTIMENTO PARA MATURAÇÃO IN VITRO DE ÓVULOS (IVM)

Objetivo
 A maturação in vitro de óvulos (IVM) é uma técnica de reprodução assistida que se baseia no ciclo 
natural feminino, não requer uma recuperação prévia da mulher e tampouco é necessária a aplicação de medi-
camentos para estimular o ovário (como ocorre com outros procedimentos de fertilização in vitro). Utilizam-se 
umas agulhas especiais para aspirar aos óvulos imaturos, que posteriormente são levados ao laboratório onde 
são amadurecidos para posterior fecundação e transferência dos embriões obtidos.

Explicação 
 Existem aproximadamente 300 nascimentos descritos em todo o mundo, nos últimos cinco anos, com 
essa técnica. É utilizada em seres humanos há alguns anos e os grupos que tem a melhor experiência no desen-
volvimento desses procedimentos são do Canadá e da China. Consiste em colocar o óvulo imaturo (vesícula 
germinativa) em meios de cultura especiais em laboratório, até que amadureça (metáfase II) e possa se fertiliza-
do por um espermatozóide.
 O Centro Reprodutivo McGill em Montreal, pioneiro no uso de IVM nos últimos dez anos, relata 35% 
de gravidez clínica. Também informam uma sobrevida de óvulos vitrificados que chega a 85%, com 45% de taxa 
de gravidez e 40% de nascidos vivos por ciclo descongelado.

Benefícios
 A aplicação está dirigida a pacientes que não podem ser submetidas a estimulação controlada, com 
ovários policísticos, com risco de síndrome de hiperestiímulo ovariana,  com idade inferior a 45 anos e que 
produzem repetidamente embriões de baixa qualidade ou, com baixa resposta ovariana no momento da  FIV. 
Ainda não é uma prática comum nos centros de fertilidade, mas há autores que afirmam que ser uma alternativa 
para outras causas de infertilidade. A IVM de óvulos obtidos sem estímulo de hormônios está ainda em fase de 
desenvolvimento e as taxas de fecundação, implantação e nascidos vivos variam entre os grupos. 

Riscos, desconforto e  efeitos secundários

1.- Anomalias congênitas, genéticas e outras.
 O risco de anomalias congênitas, enfermidades genéticas e complicações durante a gravidez e o parto 
conseguido mediante IVM de óvulos parece ser o mesmo que o das outras técnicas de fertilização in vitro já es-
tabelecidas. Contudo, os dados disponíveis sugerem que a taxa de implantação é mais baixa do que com óvulos 
maduros obtidos por outras técnicas o que sugere que são necessárias mais pesquisas para melhorar os meios 
de cultura onde amadurecem os óvulos. Com relação às doenças genéticas de baixa frequência, não há dados 
suficientes que indiquem se estão relacionadas ou não com a IVM de óvulos. Enquanto não houver mais dados 
científicos disponíveis, devemos restringir o uso de IVM a casos onde não se possa conseguir gravidez 
por outra técnica.
 
2.- Taxa de gravidez e de nascido vivo menores do que com as técnicas estabelecidas.
 Os dados indicam que as taxas de gravidez são menores do que com outras técnicas estabelecidas 
(FIV ); são comparáveis às técnicas estabelecidas somente quando se realiza transferência no 5º dia (blastocis-
tos).
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3.- Risco de aborto maior que com técnicas estabelecidas.
 No caso de gravidez, a taxa de aborto é maior. Isto pode dever-se a anomalias genéticas cromossômicas. 

4.- A criopreservação (congelamento ou vitrificação) de óvulos se realiza com óvulos maduros.
 Como tem sido indicada, a taxa de implantação com técnica de IVM de óvulos, é menor que técnicas 
estabelecidas, e a taxa de aborto é muito alta. Por essas razões para tentar aumentar as possibilidades de uma 
gravidez a termo pode ser combinada com a criopreservação de óvulos.
 A vantagem é que a criopreservação de óvulos imaturos não tem dado resultados aceitáveis até o mo-
mento. Por isso, os óvulos devem estar maduros para serem criopreservados.

5.- Riscos personalizados.
 Devido às características médicas, psicológicas e sociais deste caso particular, se poderia associar algum 
risco específico agregado, como: ________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

Alternativas a este tratamento 
• Tentar algum tipo de estimulação controlada do ovário.
• Fecundação in vitro em um ciclo natural.

Alternativas ante o fracasso de este tratamento
• Realizar outras tentativas com ou sem variações do tratamento.

Explicação breve do motivo
 Devido às características médicas, psicológicas e sociais deste caso particular, o plano de tratamento 
fixado com a equipe médica até este momento é: ____________________________________________
_______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

Possibilidade de retirar ou modificar o consentimento 
 A assinatura deste consentimento não lhe compromete de maneira definitiva. Você é totalmente livre 
para retirar ou modificar seu consentimento antes do procedimento, por qualquer motivo. No entanto, se che-
gar a mudar de opinião antes do procedimento, você é responsável por informar ao centro e assinar o consenti-
mento com as suas novas decisões.

Disponibilidade de esclarecer novas dúvidas
 
 Se desejar mais informação além do que está neste formulário, você poderá solicitar em qualquer 
momento. Será sempre um prazer atendê-los.

Este consentimento é válido somente para este ciclo de tratamento.
Recebemos cópia deste formulário.

______________________________________  ________________________________
                                   Nome                             Assinatura

______________________________________  ________________________________
                                   Nome                             Assinatura

_______________________________________
(local e data)

 Certifico que antes do início do tratamento e antes que a (os) paciente(s) assine(m) este documento:
1.- Algum dos membros da equipe forneceu informação necessária para que se tome uma decisão. 
2.- Orientei os pacientes com relação ao tratamento indicado e discutimos as dúvidas surgidas e, acredito ter 
esclarecido satisfatoriamente a todas elas.
 Entendo que a(os)  paciente(s) compreendeu (compreenderam) suficientemente o que  foi explicado 
e concorda(m) em realizar o tratamento proposto.

______________________________________  ________________________________
                                   Nome                             Assinatura

______________________________________  ________________________________
                                   Nome                             Assinatura

_______________________________________
(local e data)
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