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1. RESUMO 

                   Com a infertilidade atingindo cerca de 8% a 10% da população, a 

medicina reprodutiva sofreu avanços no ultimo quarto do século XX. O marco da 

Reprodução Humana Assistida foi o nascimento de Louise Brown, resultado da 

fertilização in vitro em 1978.  Os responsáveis pelo inicio da fertilização in vitro é o 

ginecologista Patrick Steptoe e o embriologista Robert Edwards que juntos 

começaram a trabalhar a ideia de que era possível fertilizar oócitos humanos em 

laboratório e posteriormente implantá-lo no útero (PASQUALOTTO, 2007; BUSSO et 

al., 2007; ANTUNES JÚNIOR et al., 2003; JOHNSON, MARTIN H., 2011). 

2. INTRODUÇÃO 

Edwards e Steptoe através de experimentos com doação de tecido 

ovariano humano descobriram que embriões formados a partir de oócitos maturados 

in vitro, morriam nos estágios iniciais de clivagem. Por meio de pesquisas com 

coelhos observaram que ao administrar injeções de gonadotropinas nas fêmeas, 

seus oócitos eram maturados in vivo e os embriões davam origem a fetos completos. 

Posteriormente observaram a ação positiva de citrato de clomifeno combinado ao 

HMG e HCG, resultando em um aumento na taxa de gravidez. Outra técnica a ser 

destacada é a Injeção intracitoplasmática de espermatozoide (ICSI), utilizada em 

pacientes com alguma anormalidade na análise do sêmen e falha em tratamentos 

anteriores (JOHNSON, MARTIN H., 2011; HILLIER, STEPHEN G., 2013; SANTOS, 

MARIA F. O., 2010). 

3. OBJETIVOS 

                   O presente trabalho tem como objetivo discutir o desenvolvimento das 

técnicas de fertilização, desde as primeiras discussões sobre a possibilidade de 

gestação com a ajuda de métodos de fertilidade, passando por estudos que levaram 

as primeiras técnicas de sucesso, até as técnicas utilizadas atualmente. 

4. METODOLOGIA 

                  Para a realização deste Trabalho de Conclusão de Curso, com o tema O 

desenvolvimento das técnicas de fertilização humana assistida, o método de 

pesquisa utilizado é de revisão bibliográfica, com base em artigos científicos 



retirados de sites e revistas relacionados com o tema. O texto será elaborado com 

as conclusões tiradas a partir destas leituras. 

5. DESENVOLVIMENTO 

Edwards e Steptoe receberam uma doação de tecido ovariano humano, e 

foram retirados 12 ovócitos, dentre eles 3 ficaram como controle e os outros 9 foram 

colocados junto a espermatozoides tratados para a fertilização. Após 10h observou-

se que os ovócitos estavam nos primeiros estágios de fertilização e alguns 

continham os pró-núcleos. Os embriões formados a partir de oócitos maturados in 

vitro, morriam nos estágios iniciais de clivagem. Pesquisas foram feitas com coelhos, 

e observou-se que ao administrar injeções de gonadotropinas nas fêmeas, seus 

oócitos eram maturados in vivo e os embriões davam origem a fetos completos 

(JOHNSON, MARTIN H., 2011). 

A primeira gestação bem sucedida por FIV se deu pelo acompanhamento 

do ciclo natural, onde o oócito era maturado naturalmente in vivo e depois aspirado 

para ser fertilizado. Apesar do sucesso desta técnica, ela apresentava ineficiência 

para ser adotada como rotina para o tratamento da infertilidade. Após persistirem na 

pesquisa com o HCG e HMG, descobriu-se que administração de citrato de 

clomifeno influenciava positivamente para o sucesso da FIV, elevando a taxa de 

gravidez (HILLIER, STEPHEN G., 2013). 

O desenvolvimento de outra técnica foi a indicação da injeção 

intracitoplasmática de espermatozoide (ICSI) destacando-se no tratamento de 

infertilidade masculina. Esta técnica consiste na inserção de um único 

espermatozoide vivo dentro do ovócito. O primeiro relato de gravidez pela técnica de 

ICSI foi em 1992, e desde esta data, pacientes com alguma anormalidade na análise 

do sêmen e falha em tratamentos anteriores tem como método de escolha o 

tratamento por ICSI (SANTOS, MARIA F. O., 2010). 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

                   A procura tardia pela gravidez é uma das causas do aumento do índice 

de infertilidade. Segundo dados da Sociedade Americana de Fertilidade, até o ano 

de 1960 o índice de infertilidade no mundo variava de 10 a 15% da população, e 



hoje variam de 25 a 30%. Esse fato demonstra a necessidade de pesquisas e 

desenvolvimento de estratégias para atender a demanda crescente dos casais 

inférteis (MOURA, et al., 2009). 
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