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A criopreservação de oócitos contribuiu para o avanço das técnicas em reprodução humana
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nas últimas décadas. A metodologia tem sua aplicação na preservação da fertilidade, em

Aceito em 3 de junho de 2016

programas de ovodoação, como estratégia para redução do número de embriões extranumerários criopreservados com manipulação de menor número de oócitos a fresco e para
acúmulo de oócitos em ciclos com reduzida resposta ovariana. A partir do princípio de que
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todo cidadão tem direito a saúde, é dever do Estado garantir o acesso a todos os tipos de tra-
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tamento. O Centro de Referência da Saúde da Mulher – Hospital Pérola Byington implantou

Nascido-vivo

a técnica de vitrificação de oócitos em 2010, aprimora os protocolos continuamente e busca

Vitrificação

melhores taxas de sobrevida, fertilização, clivagem e gestação. Relatamos as duas primeiras

Oócitos

gestações, com nascimento, obtidas a partir de oócitos vitrificados em nosso Centro, que

Hospital público

comprovam a viabilidade da aplicação dessa técnica e oferecem, assim, atendimento ao
público com equidade e gratuidade integral.
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Center - Pérola Byington Hospital has implemented the technique of oocytes vitrification
since 2010, and has been improving our protocol continuously: aiming at improvements
in the rates of survival, fertilization, cleavage and pregnancy. We reported the first two
pregnancies, infants live born after oocytes vitrification, at our Center, proving the feasibility
of the oocytes vitrification protocol applied, offering service to the public with equity and
no cost for the patient.
© 2016 Published by Elsevier Editora Ltda. on behalf of Sociedade Brasileira de
Reprodução Humana. This is an open access article under the CC BY-NC-ND license
(http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/).

Introdução
O primeiro nascimento reportado a partir de oócitos criopreservados foi descrito em 1986 pela técnica de congelamento
lento.1 Desde então o sucesso era evidente, mas limitado, pois
o grande tempo de exposição aos crioprotetores poderia causar toxicidade e danos celulares e comprometer a competência
do desenvolvimento embrionário.2 Apesar de se obter um controle sobre as propriedades físicas do resfriamento, os oócitos
eram expostos a temperaturas muito baixas e ficavam sujeitos
à formação de cristais de gelo, o que poderia causar danos ao
spindle meiótico3,4 e consequente aumento na incidência de
aneuploidias. Estudos com oócitos descongelados após congelamento lento proporcionam taxas de gravidez por ciclo, de
22 a 25%.5,6 A necessidade de melhorar esses resultados culminou com a busca de novas metodologias, com as consequentes
ascendência e aperfeiçoamento da técnica de vitrificação.7–10
A vitrificação foi originalmente descrita em embriões de
camundongos em 1985,11 conceituada pela solidificação de
uma solução sob temperaturas muito baixas e um resfriamento muito rápido sem a formação de cristais de gelo.12 O
rápido resfriamento não permite o controle sobre as propriedades físicas, exige altas concentrações de crioprotetores,
promove um aumento da viscosidade e atinge o assim
chamado estado vítreo.13 Enquanto os protocolos de congelamento lento exigiam concentrações de crioprotetores em
média de 1 a 1,5 M, os de vitrificação exigem em média de 5 a
6,8 M, o que pode causar danos e toxicidade celular, problema
contornado com a diminuição no volume de crioprotetor
usado no sistema de armazenamento. Vários dispositivos para
armazenamento dos oócitos foram estudados com volumes
que variaram de 25,0 a 0,1 L. Aqueles com menor volume
apresentaram melhores taxas de sobrevida.14 Estudos subsequentes descreveram resultados próximos àqueles obtidos em
ciclos de fertilização in vitro (FIV) a fresco.15 Alguns resultados de estudos randomizados relataram melhores taxas na
vitrificação quando comparadas com o congelamento lento.
Em média observamos taxas de sobrevida de 85,5% versus
62,5%, taxas de fertilização de 72,57% versus 64%, taxas de clivagem de 81% versus 62,5% e taxas de gravidez de 32% versus
12,3%.16–19 Atualmente a vitrificação é praticada preferencialmente ao congelamento lento.
O Centro de Referência da Saúde da Mulher – Hospital
Pérola Byington oferece atendimento às mulheres nas especialidades de oncoginecologia e reprodução humana. Em 2010,
introduzimos a técnica de vitrificação de oócitos como uma
importante ferramenta associada ao tratamento das pacientes oncológicas, para a preservação da fertilidade dessas

mulheres.20–22 Posteriormente também passou a ser aplicado
no gerenciamento do número de embriões extranumerários criopreservados.23 De rotina, adotamos fazer FIV em
até oito oócitos maduros, número definido pela média das
taxas históricas de clivagem do nosso Centro até 2010, o
que permite com segurança vitrificarmos os oócitos excedentes. Dessa forma, conseguimos evitar excesso de embriões
criopreservados que representam problemática para armazenamento e manutenção, além das questões éticas envolvidas.
Os protocolos inicialmente adotados foram baseados nas
recomendações da Irvine Scientific®, fabricante dos meios
para vitrificação adquiridos em nosso Centro. Para definir o método de armazenamento dos oócitos consideramos
os fatores microbiológicos, legais, éticos, operacionais e de
melhor custo-benefício. Posteriormente, foram feitas várias
adequações durante o processo de validação do protocolo de
vitrificação até alcançarmos o sucesso da técnica e obtermos gestação com nascimento em dois casos, relatados a
seguir.

Descrição de casos
Casal 1
RASM, 25 anos, com infertilidade secundária havia cinco anos,
com salpingectomia direita por ectópica e fator tubário à
esquerda, parceiro com leve teratozoospermia, 88 milhões de
espermatozoides/ml no ejaculado e motilidade progressiva de
73%, foi indicada para FIV. Contabilizados 14 folículos antrais
no início do ciclo. Segundo protocolo do serviço, foi feito bloqueio hipofisário com agonista do GnRH e estimulação com
FSHr.24 Quando 50% dos folículos atingiram tamanho maior ou
igual a 16 mm e pelo menos um igual a 18 mm, administraram-se 5.000 UI de hCG. Ao término do estímulo, evidenciaram-se
16 folículos acima de 16 mm.
Foram captados 21 oócitos, foi feita FIV clássica em oito.
Desnudamos os 13 oócitos restantes, com nove em metáfases II (MII), que foram vitrificados, conforme descrito adiante.
Como resultado de FIV nos oócitos a fresco, obtivemos 75%
de fertilização e 100% de clivagem, foram transferidos dois
embriões sem gestação. Em ciclo posterior, aquecemos os
nove oócitos, com taxa de sobrevida de 100%, e após injeção
intracitoplasmática de espermatozoides (ICSI) obtivemos 67%
de fertilização e 100% de clivagem. Foram transferidos dois
embriões provenientes dos oócitos descongelados, o que
resultou em gravidez de embrião único, com nascimento por
cesárea, de um RN do sexo feminino, com 3.200 g e 51 cm, em
38 4/7 semanas.
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Casal 2
JKS, 26 anos, com cinco anos de infertilidade primária, parceiro
com oligoastenospermia, 0,40 milhão de espermatozoides/ml
no ejaculado e 100% de espermatozoides imóveis, foi indicada
para ICSI. O estímulo ovariano foi semelhante ao do casal anterior, resultou em 20 oócitos maduros (MII), dos quais seis foram
doados para o programa de ovodoação, oito submetidos à ICSI
e seis vitrificados.
As taxas de fertilização e clivagem do ciclo a fresco foram
de 33% e 100%, respectivamente. Dois embriões obtidos foram
vitrificados pelo risco da síndrome de hiperestímulo ovariano,
mas sua transferência em ciclo subsequente não resultou em
gestação. Posteriormente, iniciamos o preparo endometrial
para a transferência dos embriões oriundos dos seis oócitos vitrificados. As taxas de sobrevida, fertilização e clivagem
foram de 67%, 75% e 100%, foram transferidos dois embriões,
que resultaram em feto único, com nascimento por cesárea,
de um RN do sexo feminino, com 3.010 g e 46 cm a 38 semanas
de gestação.
Os kits e os protocolos de vitrificação e aquecimento usados foram o Vitrification e o Thaw Kit da Irvine Scientific®.
Na vitrificação, os oócitos foram depositados em solução de
equilíbrio (ES) no total de 15 minutos e em seguida lavados
em solução de
vitrificação (VS) durante um minuto, dispostos em uma
palheta de vitrificação HSV (Cryo Bio System) e imersos em
nitrogênio líquido.
No aquecimento, as palhetas HSV foram mergulhadas em
0,5 ml de solução de aquecimento (TS) por um minuto, os oócitos transferidos para a solução de diluição (DS) por quatro
minutos, posteriormente transportados para a solução mista
(MS) por um minuto e, em seguida, para a solução de lavagem
(WS) por seis minutos. Finalmente incubamos os oócitos em
meio Single Step Mediun (Irvine Scientific Inc), suplementado
com Serum Substitute Suplement a 20%.

Discussão
O presente artigo relata os primeiros dois casos de vitrificação-aquecimento de oócitos que resultaram em gestações com
nascimento, o que demonstra o potencial de nossa instituição
de oferecer com qualidade uma das mais novas e promissoras
estratégias no tratamento e na preservação da fertilidade.25,26
Iniciamos a validação da técnica de vitrificação de oócitos
em 2010, fizemos várias alterações do protocolo original até
alcançar os resultados adequados. Primeiramente, usamos a
palheta Cryotip (Irvine Scientific®) e obtivemos taxas de sobrevida, fertilização e clivagem respectivamente de 38,4%, 26,1% e
39,1%. Com base nas taxas de sobrevida relatadas na literatura
internacional com o uso de palhetas com sistema aberto,27
optamos em 2014 por substituir a Cryotip pela palheta High
Security Vitrification (HSV – Cryo Bio System®) e alcançamos
melhores taxas de sobrevida, fertilização e clivagem, respectivamente de 79,5%, 48,6% e 81,8%. Apesar das críticas a esse
tipo de sistema, pelo risco de contaminação, seu uso é indicado no guideline de 2013 da Sociedade Americana de Medicina
Reprodutiva.28,29

As taxas de sobrevivência dos oócitos descongelados relatados nos casos 1 e 2 foram de 100% e 67% e as de fertilização
foram de 67% e 75%, respectivamente. As taxas de clivagem
foram de 100% nos dois casos. Esses dados são próximos de
trabalhos de vanguarda da literatura nos quais foram observadas taxas de sobrevida de 83% a 97%, taxas de fertilização
de 73% a 84% e de clivagem de 93% a 96%.30–33
Esses dados, com os casos relatados neste artigo, comprovam a eficiência do nosso programa de criopreservação,
cumprem nosso dever de garantir o acesso da população33 a
essa importante ferramenta no tratamento e na preservação
da fertilidade com qualidade e resultado.

Conflitos de interesse
Os autores declaram não haver conflitos de interesse.

Agradecimentos
A toda a equipe da Gerência de Reprodução Humana, do
Centro de Referência da Saúde da Mulher, a todos os colaboradores do Laboratório de Reprodução Assistida, Administrativo
e Enfermagem.

refer ê ncias

1. Chen C. Pregnancy after human oocyte cryopreservation.
Lancet. 1986;327:884–6.
2. Smith GD, Silva E Silva CA. Symposium: cryopreservation and
assisted human conception. Developmental consequences of
cryopreservation of mammalian oocytes and embryos.
Reprod Biomed On Line. 2004;9:171–8.
3. Huang JY, Chen HY, Tan SL, Chian RC. Effect of
choline-supplemented sodium-depleted slow freezing versus
vitrification on mouse oocyte meiotic splindles and
chromossome abnormalities. Fertil Steril. 2007;88 Suppl
109:3–1100.
4. Chian RC, Huang JYJ, Tan SL, Lucena E, Saa A, Rojas A, et al.
Obstetric and perinatal outcome in 200 infants conceived
from vitrified oocytes. Reprod Biomed Online. 2008;16:608–10.
5. Fabbi R, Porcu E, Marsella T, Rocchetta G, Venturoli S, Flamigni
C. Human oocyte cryopreservation: new perspectives
regarding oocyte survival. Human Reprod. 2001;16:411–6.
6. Borini A, Bonu MA, Coticchio G, Bianchi V, Cattoli M, Flamigni
C. Pregnancies and births after oocyte cryopreservation. Fertil
Steril. 2004;82:601–5.
7. Oktay K, Newton H, Aubard Y, Salha O, Gosden RG.
Cryopreservation of immature human oocytes and ovarian
tissue: an emerging technology. Fertil Steril. 1998;69:1–7.
8. Porcu E, Fabbri R, Damiano G, Flamigni C. Clinical experience
and applications of oocyte cryopreservation. Molecular and
Cellular Endocrinology. 2000;169:33–7.
9. Pool TB, Leibo SP. Introduction Reprod Biomed On Line.
2004;9:132–3.
10. Paynter SJ. A rational approach to oocyte cryopreservation.
Reprod Biomed On Line. 2005;10:578–86.
11. Rall WF, Fahy GM. Ice-free cryopreservation of mouse embryos
at 196 degrees C by vitrification. Nature. 1985;313:573–5.
12. Shaw JM, Jones GM. Terminology associated with vitrification
and other cryopreservation procedures for oocytes and
embryos. Human Reprod Update. 2003;9:583–605.

Document downloaded from http://www.elsevier.es, day 22/06/2018. This copy is for personal use. Any transmission of this document by any media or format is strictly prohibited.

r e p r o d c l i m . 2 0 1 7;3 2(2):148–151

13. Liebermann J, Dietl J, Vanderzwalmen P, Tucker MJ. Recent
developments in human oocyte, embryo and blastocyst
vitrification: where are we now? Reprod Biomed On Line.
2003;7:623–33.
14. Kuwayama M, Vajta G, Kato O, Leibo S. Highly efficient
vitrification method for cryopreservation of human oocytes.
Reprod Biomed Online. 2005;11:300–8.
15. Ubaldi F, Anniballo R, Romano S, Baroni E, Albricci L,
Colamaria S, et al. Cumulative ongoing pregnancy rate
achieved with oocyte vitrification and cleavage stage transfer
without embryo selection in a standard infertility program.
Hum Reprod. 2010;25:1199–205.
16. Smith GD, Serafini PC, Fioravanti J, Yadid I, Coslovsky M,
Hassun P, et al. Prospective randomized comparison of
human oocyte cryopreservation with slow-rate freezing or
vitrification. Fertil Steril. 2010;94:2088–95.
17. Bold J. Current results with slow freezing and vitrification of
the human oocyte. Reprod Biomed Online. 2011;23:314–22.
18. Fadini R, Brambillasca F, Renzini MM. Human oocyte
cryopreservation: comparison between slow and ultrarapid
methods. Reprod Biomed Online. 2009;19:171–80.
19. Cao YX, Xing Q, Li L, Cong L, Zhang ZG. Comparison of
survival and embryonic development in human oocytes
cryopreserved by slow-freezing and vitrification. Fertil Stertil.
2009;92:1306–11.
20. Cavagna M, Dzik A. Depot GnRH-agonist trigger for
breast-cancer patient undergoing ovarian stimulation
resulted in mature oocytes for cryopreservation: a case
report. Reprod Biomed Online. 2011;22:317–9.
21. Noyes N, Labella PA, Grifo J, Knopman JM. Oocyte
cryopreservation: a feasible fertility preservation option for
reproductive age cancer survivors. J Assist Reprod Genet.
2010;27:495–9.
22. Porcu E, Venturoli S, Damiano G, Ciotti PM, Notarangelo L,
Paradisi R, et al. Healthy twins delivered after oocyte
cryopreservation and bilateral ovariectomy for ovarian
cancer. Reprod Biomed Online. 2008;17:265–7.
23. Levi Setti PE, Albani E, Novara PV, Cesana A, Morreale G.
Cryopreservation of supernumerary oocytes in IVF/ICSI
cycles. Human Reprod. 2006;21:370–5.
24. Sabatini ME, Wolkovich AM, Macklin EA, Wright DL, Souter I,
Toth TL. Pronuclear embryo cryopreservation experience:
outcomes for reducing the risk ovarian hyperstimulation

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

151

syndrome and fertility preservation in cancer patients. J.
Assist Reprod Genet. 2011;28:279–84.
Cota AM, Oliveira JB, Petersen CG, Mauri AL, Massaro FC, Silva
LF, et al. GnRH agonist versus GnRH antagonist in assisted
reproduction cycles: oocyte morphology. Reprod Biol
Endocrinol. 2012;10:33.
Nagy ZP, Chang CC, Shapiro DB, Bernal DP, Elsner CW,
Mitcheel-Leef D, et al. Clinical evaluation of the efficiency of
an oocyte donation program using egg cryo-banking. Fertil
Steril. 2009;92:520–6.
Cobo A, Meseguer M, Remohi J, Pellicer A. Use of cryo-banked
oocytes in an ovum donation programme: a prospective,
randomized, controlled, clinical trial. Hum Reprod.
2010;25:2239–46.
United States American Society for Reproductive Medicine.
[Internet]. Guideline. Recommendations for reducing the risk
of viral transmission during fertility treatment with the use
of autologous gametes: a committee opinion. Birmigham
(Alabama). ASRM. 2013;[citado 2013 Feb]. Disponível em:
<https://www.asrm.org/uploadedFiles/ASRM Content/
News and Publications/Practice Guidelines/Guidelines and
Minimum Standards/Guidelines for reducing(1).pdf>.
Papatheodorou A, Vanderzwalmen P, Panagiotidis Y, Prapas N,
Zikopoulos K, Georgiou I, et al. Open versus closed oocyte
vitrification system: a prospective randomized siblingoocyte
study. Reprod Biomed Online. 2013;26:595–602.
Cobo A, Kuwayama M, Perez S, Ruiz A, Pellicer A, Remohi J.
Comparison of concomitant outcome achieved with fresh
and cryopreserved donor oocytes vitrified by the cryotop
method. Fertil Steril. 2008;89:1657–64.
Paffoni A, Guarneri C, Ferrari S, Restelli L, Nicolosi AE,
Scarduelli C, et al. Effects of two vitrification protocols on the
developmental potential of human mature oocytes. Reprod
Biomed Online. 2011;22:292–8.
Vajta G, Rienzi L, Ubaldi FM. Open versus closed systems for
vitrification of human oocytes and embryos. Reprod Biomed
Online. 2015;30:325–33.
Souza RR. Brasil. Ministério da Saúde. [Internet]. Seminário
Internacional-Tendências e Desafios do Sistema de Saúde nas
Américas. O Sistema Público de Saúde Brasileiro. Brasília (DF):
Ministério da Saúde; 2002. [citado 2002 Ago 11 a 14].
Disponível em: <http://bvsms.saude.gov.br/bvs/
publicacoes/sistema saude.pdf>

