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INTRODUÇÃO

Uma nova frente científica nos mostra que o exame, que 
inicialmente buscava ajudar casais com infertilidade a selecionar 
embriões geneticamente perfeitos para transferir, pode, na 
verdade, atrapalhar os resultados dos tratamentos de Fertilização 
in Vitro.

Milhares de embriões são descartados em todo mundo porque 
recebem um laudo genético alterado quando, na verdade, ainda 
podem ter alguma chance de gerar um bebê geneticamente 
perfeito. 

Meu objetivo com este livro é trazer para você todo conhecimento 
científico sobre os riscos e benefícios em indicar o Teste Genético 
Pré-implantacional (PGT). Também não deixarei de trazer minhas 
opiniões pessoais para, propositalmente, causar reflexão sobre 
este importante assunto. 

O conteúdo encontrado nas buscas na internet, infelizmente, 
fala apenas dos benefícios do exame. Por isso, entrego para 
você este livro, para que você tenha o conhecimento necessário 
e possa tirar suas próprias conclusões e decisões de como cuidar 
dos seus preciosos embriões. 

Boa leitura e boa reflexão!

Dr. Davi Buttros
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PARA QUE SERVE E COMO É FEITO O ESTUDO GENÉTICO DOS 
EMBRIÕES? 

“O LADO A”

Hoje em dia é oferecido aos casais que fazem Fertilização in Vitro 
(FIV) um exame que se diz capaz de dar o diagnóstico genético 
do embrião, enquanto ele ainda está no laboratório: PGT-A (sigla 
em inglês para triagem genética pré-gestacional) ou também 
visto na internet com os nomes NGS, PGS ou CGH. 

Esse exame passa por constante evolução. O PGT-A, método 
mundialmente realizado, consiste em realizar uma biópsia dos 
embriões formados no tratamento de FIV e enviar as células 
retiradas para um laboratório de genética. No dia seguinte, 
ou mais frequentemente, alguns dias depois recebemos o 
resultado genético de cada embrião biopsiado. Apenas os 
embriões geneticamente normais são transferidos ao útero (1). 
Os embriões com laudo alterado, e possivelmente portadores de 
alguma síndrome, podem ser descartados conforme resolução 
do Conselho Federal de Medicina (CFM) de 2017 (2). 

 

Biópsia de
blastocisto

Tubing
das células
biopsiadas

Envio para
o Laboratório de
Análise Genética

Análise
cromossômica

PGT-A (PGS)

Laudo
genético

Transferência
do embrião

saudável

Embriões anormais são descartados e
Embriões normais excedentes

permanecem na clínica.



6

A biópsia é realizada no estágio de blastocisto e são retiradas 
aproximadamente 7 células da região embrionária que 
formará a placenta (trofectoderma), com todo cuidado para 
não comprometer a região que formará o bebê (massa celular 
interna) (3).

Trofectoderma

Massa celular interna

Trofectoderma

Massa celular interna
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Historicamente, o exame é indicado para situações onde o casal 
tem maior risco de formar embriões geneticamente anormais, 
como nos seguintes casos (4):

Mas também é, muitas vezes, oferecido como um exame 
complementar ao tratamento de FIV a qualquer casal que deseja 
selecionar apenas embriões geneticamente normais para 
transferir, independentemente se tem algum fator de risco, por 
acreditar que desta maneira haverá maior chance de gestação 
no tratamento. (4). 

Este é o texto padrão encontrado nas buscas na internet. Estou 
certo de que há sim benefícios para a indicação deste exame 
para alguns casos selecionados. Contudo, como todo remédio 
que tem o propósito de ajudar, há uma bula que diz os seus 
possíveis efeitos colaterais e riscos no uso inadvertido.  Meu 
objetivo, a partir de agora, é mostrar para vocês não apenas os 
possíveis benefícios, mas também os riscos na indicação desse 
exame. 

mulheres com idade avançada: > 38 anos;

alterações graves no sêmen;

doença genética conhecida do casal;

abortamentos de repetição;

resultados negativos em FIV (falha de implantação).
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O LADO B

O EXAME NÃO É CAPAZ DE IDENTIFICAR
O “EMBRIÃO PERFEITO”.

A interpretação do resultado genético embrionário passa por 
constantes mudanças.

O conceito que o exame é capaz de separar, com precisão, os 
embriões geneticamente perfeitos (que teoricamente seriam os 
únicos capazes de levar a uma gestação viável) dos anormais (que 
não seriam capazes de implantar ou levar a bebês com doenças 
genéticas) já não é mais válido diante das novas evidências 
científicas (5).

Com as novas pesquisas mostrando que mesmo embriões com 
laudos genéticos normais podem não engravidar, abortar e até 
mesmo levar a gestações de bebês com síndromes (6)(7); além do 
conhecimento recente que embriões com alterações genéticas 
podem levar ao nascimento de bebês saudáveis (8)(9)(10)(11), 
passamos, ou deveríamos passar, a ter cuidado redobrado 
quando interpretamos os resultados das biópsias embrionárias. 

O teste não pode mais ser interpretado como a solução do 
problema para quem busca o “embrião perfeito”. O conceito 
mais recente é que ele apenas serve para escolhermos o melhor 
embrião para transferir. Esta nova mensagem difere muito do 
conceito antigo. 

Se o laudo do embrião é geneticamente normal, acreditamos 
que ele tem maior chance de implantar, de não abortar e, quem 
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sabe, nascer sem alguma doença genética. Contudo, se o laudo 
é alterado não podemos mais dizer que é um embrião inviável 
e tampouco afirmar que gerará um bebê com alguma doença 
caso evolua até o nascimento. 

As evidências científicas mais atuais questionam, até mesmo, 
se um embrião estudado geneticamente realmente tem maior 
chance de gravidez e menor risco de abortar do que um embrião 
que, simplesmente, foi transferido ao útero sem análise genética 
(12). Portanto se você pensa em realizar a biópsia dos seus 
embriões para aumentar suas chances de gravidez, diminuir o 
risco de abortamentos e diminuir o risco de nascer um bebê com 
alguma síndrome, terá que tomar alguns cuidados importantes 
para, até mesmo, não diminuir suas chances de sucesso no 
tratamento. 

Nos próximos parágrafos você entenderá os porquês e quais 
os importantes cuidados que devem ser tomados para uma 
indicação precisa do estudo genético embrionário.
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O EXAME PODE ERRAR O DIAGNÓSTICO DO EMBRIÃO.

O principal risco, não discutido normalmente durante as consultas 
com os casais, é de o exame errar o diagnóstico do embrião. 
O resultado pode ser tanto falso positivo (laudo alterado e o 
embrião geneticamente normal); quanto falso negativo (laudo 
normal e o embrião geneticamente alterado) (12; 13).

Existem alguns motivos que justificam este possível erro 
diagnóstico. Vamos entender agora cada um deles. 

• Discordância entre as células da placenta (trofectoderma) 
e do bebê (massa celular interna).

Como disse, a biópsia retira apenas as células da região 
embrionária que formará a placenta. Estudos mostram que as 
células do trofectoderma podem ser geneticamente discordantes 
das células que formam o feto (massa celular interna) (14; 15). 

Caso esta seja a realidade do seu embrião, o laudo do exame 
genético pode ser equivocado e errar no diagnóstico daquele 
que buscávamos ter a verdadeira informação: o bebê.

Não é possível realizar uma biópsia direta da massa celular 
interna para ter um diagnóstico mais preciso pelo risco de 
danificar o embrião durante o procedimento.
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MOSAICISMO
EM TODO EMBRIÃO
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DIAGNÓSTICO CORRETO
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Possíveis resultados
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diagnósticoTipos de mosaicismo
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(ESTE TIPO DE MOSAICO
NÃO PODE SER DETECTADO)

ERRO DIAGNÓSTICO
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• Presença de células normais em meio a células alteradas 
(mosaicismo)

Durante o desenvolvimento inicial do embrião, células 
geneticamente alteradas podem dividir espaço com células 
normais. Damos a isso o nome de mosaicismo (um único embrião 
composto por uma mistura de células geneticamente normais e 
alteradas). 

Alguns autores acreditam que aproximadamente 20% dos 
embriões podem ser mosaicos, mas variações podem ocorrer e 
essa estatística ainda é incerta (16). 
Existem diferentes graus de mosaicismo. Por exemplo: há 
embriões que contém 80% de células normais e 20% alteradas; 
outros podem ter 50% de cada grupo; existem embriões com 
80% de células alteradas e apenas 20% normais, ou seja, de 0 a 
100% qualquer proporção poderá existir entre os dois grupos 
celulares (16). 

Se considerarmos que o blastocisto (embrião no quinto dia) é 
composto por aproximadamente 200 células, podemos imaginar 
as diferentes proporções que podem existir de mosaicismo. 
Já existem publicações mostrando que embriões mosaicos, 
mesmo quando o número de células alteradas é 
significativamente maior do que as normais, podem levar ao 
nascimento de crianças normais (10; 16; 17; 18) e muitas vezes 
com chances de gravidez por transferência de até 60% (10). 

Esse conhecimento coloca dúvidas quanto a capacidade do 
estudo genético realmente ser preciso em selecionar embriões 
capazes de implantar e proporcionar gestações viáveis. 
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Na biópsia são retiradas aproximadamente 7 células do 
Trofectoderma (placenta). Matematicamente esse número 
amostral (7/200) não é suficiente para que possamos ter uma 
conclusão exata do embrião como um todo (19). O risco de erro 
deve ser considerado.

Exemplo: considere um embrião com 80% de células normais e 
apenas 20% de células alteradas. Ou seja, se ele tem 200 células, 
160 serão normais e 40 anormais. Uma biópsia de 7 células pode, 
aleatoriamente, retirar 5 alteradas e apenas duas normais, nos 
fazendo emitir um laudo com alto grau alteração em mosaico ou 
até mesmo com laudo de aneuploidia.

Nesse caso, um embrião com alto potencial de levar a um bebê 
normal seria descartado, porque o exame errou em tentar, com 
apenas 7 células, dizer o seu diagnóstico genético.
Este artigo que aplica cálculos de probabilidade estima que, 
mesmo quando o laudo é de um embrião normal, há risco de 
40% dele conter células alteradas.

Diz que a biópsia deveria ter no mínimo 27 células para ter 
uma amostra representativa, algo inviável pelo risco de dano 
embrionário (19).

Cabe aqui um grande cuidado: quando digo que o exame 
pode errar, por enquanto, não me refiro que o laboratório 
de genética cometeu um equívoco no diagnóstico das células 
analisadas. Ele apenas errou em achar que aquelas poucas 
células representavam o todo das 200 células de um blastocisto. 
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ESTUDOS QUE CALCULAM ERROS DIAGNÓSTICOS DO ESTUDO 
GENÉTICO EMBRIONÁRIO.

Um estudo que gerou muita discussão e abriu os olhos de muitos 
médicos e cientistas foi realizado pelo Dr. Norbert Gleicher 
(11). O autor recebeu 11 embriões com laudo documentado de 
aneuploidia (geneticamente anormais) que seriam descartados. 
Realizou novas biópsias e enviou para um laboratório de genética 
diferente (avisou que seria para pesquisa, mas não disse o 
motivo científico). 

Os resultados foram absolutamente conflitantes. 

Apenas dois dos onze embriões (11,2%) foram concordantes. 
Outros três também eram aneuploides, porém com resultado 
genético diferente do primeiro. Quatro (36,4%) tiveram o 
segundo laudo absolutamente normal. Dois (11,2%) tiveram 
laudos parciais normais e outros alterados.

Ou seja, 6 de 11 embriões (54,6%) tinham potencial para implantar 
e levar a uma gestação viável. 

O Dr. Richard Paulson (EUA) também publicou um artigo que 
mostra cálculos matemáticos com possíveis riscos de erros 
diagnósticos do estudo genético embrionário e concluiu que os 
erros potenciais podem diminuir as chances de gestação e levar 
ao descarte de até 40% de embriões geneticamente normais (20). 
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EMBRIÕES COM LAUDOS ALTERADOS PODEM LEVAR AO 
NASCIMENTO DE BEBÊS NORMAIS

Em 2015 foi publicado o primeiro artigo mostrando nascimento de 
bebês normais após a transferência de embriões potencialmente 
mosaicos (21). Hoje, já são mais de 400 nascidos vivos normais, 
cientificamente documentados, após a transferência de embriões 
mosaicos ou até mesmo aneuplóides (22)(9). 

O entendimento dos possíveis erros diagnósticos descritos 
acima podem explicar esses achados. 

Contudo, há também uma outra explicação: a capacidade de 
correção embrionária

Um estudo brilhante realizado por Helen Bolton e seu grupo de 
pesquisadores mostrou a capacidade de correção embrionária 
em casos de mosaicismos. Foram criados em laboratório 
embriões geneticamente normais, mosaicos e anormais (23). Por 
razões óbvias, e para sua tranquilidade, esse estudo foi realizado 
em ratos. 

Nos resultados, viram que 100% dos embriões normais levaram 
ao nascimento de ratinhos saudáveis. Surpreendentemente os 
mesmos 100% de nascimentos de bebês normais foram vistos 
em embriões com 50% de células alteradas (mosaico 50%). 

Não menos surpreendente foram os 44% de nascidos vivos dos 
embriões que tinham 75% de células anormais. Dos embriões 
100% alterados, não houve nenhum nascimento. 
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Também mostraram belas fotos de células alteradas entrando 
em apoptose (desintegrando) enquanto as células normais 
ocupavam o espaço durante o desenvolvimento embrionário. 
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REALIZAR O ESTUDO GENÉTICO AUMENTA A CHANCE DE 
GRAVIDEZ?

Esta resposta exige cuidado e entendimento de como medir a 
taxa de sucesso no tratamento de Fertilização in Vitro.

Pense comigo: se você tiver apenas um embrião, realizar a biópsia 
para saber se ele é geneticamente normal proporcionará chance 
maior de engravidar do que simplesmente transferi-lo ao útero?

Não. Pelo contrário, por retirar algumas células posso diminuir 
sua capacidade de implantação e, caso o exame erre no 
diagnóstico de alguma alteração (como descrito acima), seu 
único embrião será descartado sem ter certeza se ele seria ou 
não capaz de engravidar. 

O estudo genético não corrige o embrião. O exame não é feito 
para que possa melhorá-lo, portanto não aumenta a chance de 
gravidez individualmente do embrião biopsiado. 

A partir do momento em que o casal tem vários embriões 
no laboratório, podemos aumentar a chance de gravidez na 
primeira transferência caso façamos a escolha do melhor para 
transferir. Neste sentido, existem sim publicações que sustentam 
a indicação do estudo genético embrionário, especialmente se 
indicado para mulheres com idade mais avançada (lado A) (12). 

Contudo, em pacientes jovens e com baixo risco de alterações 
genéticas embrionárias o exame não aumenta a taxa de gravidez 
por transferência e poderá até mesmo atrapalhar o sucesso do 
tratamento (12)(24).
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Sabemos que, mesmo com embriões geneticamente normais, 
as chances de gravidez clínica ainda estão longe dos sonhados 
100%. 

A média dos resultados mundiais é de aproximadamente 50% 
podendo ainda ser menor do que estas, dependendo da idade da 
mulher e qualidade morfológica do embrião biopsiado. Também 
existe o risco de abortamento, que não deve ser subestimado 
por ter realizado a seleção genética para transferência (25). 

Agora, o principal cuidado é realmente entender como calcular 
sucesso no tratamento de FIV. Quando quero calcular o potencial  
de um resultado positivo ocorrer não posso apenas considerar a 
chance de gravidez após a transferência.

Muitos são os casais que fizeram o tratamento e sequer tiveram 
um embrião viável para transferir. Alguns porque os embriões 
não atingiram o estágio de blastocisto, muitos porque o laudo 
genético de todos os embriões foi alterado. Quando realizamos 
o estudo genético, filtramos ainda mais os tratamentos que 
chegarão à fase de transferência embrionária. 

Logo, o correto será sempre calcular a chance de gravidez a 
partir do momento em que o casal inicia o tratamento. Excluir 
dos cálculos aqueles que não tiveram embriões para transferir 
(ausência de blastocistos ou laudo genético aneuploide), será 
omitir um dado significativo e mascarar os resultados reais (22).
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Mostrarei um exemplo para que você entenda como um 
procedimento que diz proporcionar chance de sucesso de 50 a 
60%, na verdade, pode ter apenas 12% se realizarmos os cálculos 
corretos (22).
• Considere um grupo de 100 mulheres, com idade entre 38 a 
42 anos, que iniciou um tratamento de FIV com estudo genético 
dos embriões. 
• Ao iniciar o tratamento, aproximadamente 35 sequer 
conseguirão ter um blastocisto viável para biopsiar, seja porque 
não responderam adequadamente ao tratamento ou porque 
não tiveram embriões que alcançaram o estágio de blastocisto. 
• Das 65 pacientes que biopsiaram seus embriões, apenas 
1/3 terá pelo menos um embrião geneticamente normal para 
transferir (22 pacientes). 
• Ao aplicarmos a taxa de 50 a 60% de gravidez por transferência, 
finalizamos o tratamento com 12 mulheres grávidas (54%). 
• Enfim, a taxa de gravidez por ciclo iniciado foi de 12%, muito 
diferente de oferecer a “segurança” de 54% de chance, como 
normalmente é dito ao casal.  

Casal Infértil Consulta Estimulação
Hormonal

Coleta de óvulos

Fertilização Estudo
Genético

Transferência
Embrionária

9 meses
depois
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Outro cálculo que também deve ser considerado quando 
queremos saber a chance de sucesso no tratamento é a taxa 
de gravidez cumulativa, que quantifica a chance de conseguir 
engravidar em uma FIV transferindo todos os embriões viáveis 
formados no tratamento. Este cálculo é importante pois, quando 
a primeira transferência deriva em um resultado negativo, ainda 
podemos ter chances com os embriões remanescentes, caso 
você os tenha. 

Quando descartamos os embriões aneuploides subtraímos 
também a chance, por menor que seja, de alcançar uma gravidez 
com os mesmos.

Caso a transferência com os embriões geneticamente normais 
não resulte numa gravidez viável, encerramos as possibilidades 
neste ciclo e teremos que iniciar um novo tratamento. Sem a 
triagem genética ainda podemos dar chance aos embriões 
remanescentes não descartados. Ou seja, cumulativamente as 
chances de gravidez por ciclo iniciado são maiores sem fazer o 
estudo genético (por dar chance a todos os embriões) do que 
realizando o exame (26).  

Enfim, a pergunta sobre melhora dos resultados deve ser 
cuidadosamente respondida. A jornada do casal durante o 
tratamento de FIV não começa na transferência embrionária e, 
para muitos, tampouco termina após a primeira transferência 
de embriões. 
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O MEDO DO NASCIMENTO DE UM BEBÊ COM SÍNDROME

É previsto que realizar o estudo genético dos embriões diminua 
o risco de nascimento de um bebê com síndrome genética. 
Contudo, cientificamente, não há consenso que o exame 
realmente seja capaz de oferecer essa segurança.

Existem poucas publicações comparando grupos que fizeram 
tratamentos com e sem estudo genético dos embriões e que se 
preocuparam em mostrar os resultados obstétricos e neonatais.
Há publicações mostrando benefícios (27). Mas há publicações 
que mostram risco de alterações genéticas na prole, mesmo 
com a transferência de embriões com laudos genéticos normais, 
em aproximadamente 4% (7). 

Enfim, ainda não existem revisões sistemáticas que comprovem 
que fazer o estudo genético diminui o risco de nascimento de um 
bebê com síndromes. O único benefício comprovado encontra-
se nos casos em que há alguma doença genética conhecida 
do casal e o objetivo é prevenir a transmissão de uma doença 
específica para a prole (PGT-M), que será descrito com mais 
detalhes nos próximos capítulos.

Para que você tenha pelo menos uma referência estatística, 
o risco estimado de nascer um bebê com síndrome após um 
tratamento de Fertilização in Vitro é de aproximadamente 1,6% 
(28), número este que é próximo do que ocorre naturalmente 
com mulheres de idade mais avançada (0,8 a 1,3% dos 35 aos 39 
anos; 1,9 a 3,8% após os 40 anos de idade) (29). 
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Embora saibamos que a proporção de embriões geneticamente 
alterados eleve muito com o avanço da idade da mulher, os 
mecanismos de seleção natural (não gravidez e abortamentos) 
reduzem expressivamente a chance do nascimento de um bebê 
com alguma doença genética (30).

Outro cuidado importante é entender que o exame PGT-A não é 
capaz de identificar todos os tipos de alterações genéticas fetais. 

O autismo, por exemplo, é uma doença genética multifatorial que 
não pode ser identificada no estudo genético pré-implantacional.  

O exame tem como objetivo principal identificar alterações 
cromossômicas numéricas (síndromes de Down, Edwards, 
Patau, Turner entre outras) que ocorrem quando há a 
presença ou ausência de um cromossomo inteiro no cariótipo 
fetal. É capaz também de identificar alterações estruturais 
(quando há um “pedaço do cromossomo fora do lugar”), 
mas não é capaz de dar o diagnóstico de alterações gênicas.  

Buscando uma metáfora genética, o exame tentará dizer se 
todos os livros estão presentes para o desenvolvimento do bebê.

Porém, não é capaz de abri-los para dizer se o conteúdo está 
correto.
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O MEDO DE ABORTAR NOVAMENTE

Assim como o medo de nascer um bebê com síndrome, 
muitos casais temem uma nova perda gestacional. Ocorrer um 
abortamento é uma situação relativamente comum mesmo em 
mulheres jovens (9% aos 22 anos) e aumenta significativamente 
em mulheres com idade avançada (40% aos 40 anos) (31). Porém 
o padrão recorrente (2 ou mais perdas) ocorre em apenas para 
2 a 4% dos casais em idade reprodutiva (32).

Diversos são os motivos que levam ao aborto. Didaticamente 
divido entre causas maternas (quando algo com a mulher 
interferiu negativamente com a gestação) e causas fetais (quando 
o embrião não tinha capacidade de evoluir por alguma alteração 
genética). As causas maternas (trombofilias, alterações uterinas, 
alterações hormonais e metabólicas entre outras) devem 
ser investigadas e tratadas. Contudo, quando há alterações 
genéticas fetais o abortamento passa a ser um mecanismo de 
proteção para que não ocorra o nascimento de um bebê com 
síndrome e ocorrerá independentemente de ações médicas (33). 
Como descrito acima, quanto maior a idade da mulher, maior 
o risco de alterações embrionárias e consequentemente de 
abortamentos (30).

O estudo genético embrionário passou a ser uma opção de 
tratamento para os casos em que as perdas gestacionais têm 
origem fetal. Selecionar embriões geneticamente normais para 
transferir passou a ser uma das indicações para os casos de 
abortamentos recorrentes com o objetivo de reduzir o risco de 
novo aborto (4).
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Assim como descrevi nos capítulos acima, quando discutimos o 
incremento de resultados positivos com PGT-A, aqui o cuidado 
deve ser ainda maior. 

Sabemos que, principalmente quando a perda gestacional é 
de origem fetal, a chance da gestação subsequente à perda 
evoluir bem, sem nenhum tipo de tratamento médico, é 
significativamente maior do que de abortar (34). Mesmo mulheres 
com 40 anos de idade que tiveram 3 perdas gestacionais têm 
chance da próxima gestação evoluir de aproximadamente 60% 
se engravidar naturalmente. 

O benefício em fazer o tratamento de FIV com estudo genético 
dos embriões precisa ser cuidadosamente compreendido para 
que não haja uma indicação equivocada.

Human Reproduction vol. 14 no.11 pp.2868-2871, 1999
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Há estudos que mostram que realizar a transferência de um 
embrião euplóide trará risco menor de abortamento do que se 
o casal engravidar naturalmente, principalmente em mulheres 
com idade maior do que 35 anos (35). Porém, esse benefício é 
apenas para os casos em que chegaram a ter pelo menos um 
embrião geneticamente normal para transferir.

Essa mesma importante publicação comparou as duas 
estratégias (FIV com PGT-A x Tentativas naturais por 6 meses) e 
chegou a resultados interessantes.

O grupo que tentou engravidar naturalmente teve chance 
similar de alcançar um nascido vivo (32%) comparando com os 
resultados após o primeiro ciclo de FIV com PGT-A (34%). Também 
importante foi a observação que o grupo de buscou a gestação 
natural teve um tempo menor para alcançar a gravidez (3 meses 
em média) do que o grupo que fez FIV (6 meses), além da grande 
diferença de valores gastos para alcançar este objetivo. 

Outra pesquisa comparou as chances reprodutivas em casais 
com abortamentos recorrentes em um cenário ainda mais 
desfavorável, quando os pais tinham alterações genéticas 
(translocações). Concluiu que as chances de ter um bebê em 
casa foram semelhantes (65%) entre os grupos que fizeram FIV + 
PGT-A quando comparados com o grupo que tentou engravidar 
naturalmente por 6 meses (36). Até mesmo a ocorrência de bebês 
com síndromes foi similar (1 caso em cada grupo).

Revisões sistemáticas foram realizadas (avaliando diversas 
publicações) e concluíram não haver benefício real na indicação 
de PGT-A nos casos de abortamentos recorrentes. (37)



26

O ESTUDO DE UMA DOENÇA GENÉTICA ESPECÍFICA (PGT-M)

Existem situações em que o casal é portador de alguma doença 
genética e com risco elevado de transmitir para seus filhos. 

Nesses casos o objetivo do exame não é apenas selecionar o 
melhor embrião, mas prevenir um risco real de alguma doença 
específica (fibrose cística; talassemia; neurofibromatose, entre 
outras).  

Essas doenças genéticas não são identificadas no estudo 
genético “convencional” (PGT-A). São alterações identificadas 
apenas com um tipo de estudo genético embrionário que 
pesquisa a presença ou ausência de uma doença específica em 
cada embrião formado (PGT-M ou PGD).

Esses são os casos em que não há dúvidas do benefício do estudo 
genético dos embriões. (38).
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ESTUDO GENÉTICO NÃO INVASIVO: PODEMOS INDICAR COM 
SEGURANÇA?

Este é o próximo passo do estudo genético embrionário. Eliminar 
a biópsia para poder dar o diagnóstico genético do embrião 
através da análise do meio de cultivo.

Ainda é muito precoce para tirar conclusões científicas pois se 
trata de uma prática nova e que deve, ou deveria, estar em fase 
de pesquisas (39).

Assim como ocorreu com os modelos anteriores de estudo 
genético embrionário, um produto está sendo lançado no 
mercado sem validação científica suficiente e com resultados 
totalmente validados.

A maior preocupação com o estudo genético não é a biópsia 
propriamente dita. Já existem pesquisas que tranquilizam em 
dizer que a biópsia em si, quando feita com técnicas corretas, 
não diminui as chances de implantação (40). O maior problema 
é o laudo genético. Se ele realmente será capaz de selecionar os 
embriões viáveis daqueles que serão incapazes de proporcionar 
uma gestação. 

Logo, novamente, tenha cuidado. Os conflitos de interesse 
comerciais estão seguindo à frente das respostas científicas. 
Espero muito que esse seja o exame que me fará mudar de 
opinião e oferecer às minhas pacientes a segurança que todos 
nós gostaríamos de ter. Mas, por enquanto, não há resultados 
suficientes para dizer isso. 
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QUANDO EU INDICO O ESTUDO GENÉTICO DOS EMBRIÕES?

Esta resposta resume as explicações científicas supracitadas e 
também traz algumas observações pessoais.  

Quando o casal é portador de alguma doença genética (PGT-M 
ou PGD), a indicação é clara, simples e objetiva.

Quando o casal não é portador de alguma doença e o único 
objetivo é triar os embriões livres de alterações genéticas (PGT-A  
ou PGS) posso pensar em recomendar o exame nas seguintes 
situações:

• Em tratamentos de Fertilização in Vitro de mulheres com mais 
de 38 anos e com boa reserva ovariana: seguindo a teoria da 
procura pelo melhor embrião para transferir e acreditando que 
esse casal seja capaz de gerar 4 ou mais blastocistos. 

- Abortamentos de repetição e boa reserva ovariana: buscaremos 
selecionar os embriões com menor risco de abortamento. Para 
isso também preciso acreditar que o casal conseguirá produzir 
um bom número de blastocistos, para que eu realmente possa 
selecionar o melhor e não apenas transferir o único embrião 
que temos.  

Reforço que o exame não é mandatório nesses casos. Apenas 
uma alternativa para aumentar a chance de gravidez na primeira 
transferência. 
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As situações mais delicadas são aquelas em que alguns autores 
ainda indicam o exame, mas cujo benefício não supera os riscos 
em realizá-lo:

• Mulheres com menos de 38 anos: não há incremento real nos 
resultados de FIV, mesmo nas taxas de gravidez por transferência.

• Mulheres com mais de 38 anos e baixa reserva ovariana ou 
poucos embriões viáveis para biopsiar ou transferir: realizar o 
estudo genético poderá diminuir as chances de gravidez por 
ciclo iniciado.

• Falhas de tratamentos de FIV: O resultado negativo pode 
ter diversos motivos desde causas uterinas, endometriais, 
imunológicos e embrionárias.

O estudo genético ajudará a triar possíveis causas genéticas 
embrionárias, mas não trará incremento de resultados. 

Certamente eu tenho que ser realista em conversar sobre o risco 
de nascer um bebê com alguma doença. O medo e a ansiedade 
do casal devem ser respeitados e poderão mudar nossos planos.

Lembro apenas que esse risco também ocorre se o casal 
engravidar naturalmente e ainda não há comprovação científica 
do estudo genético para esses casos.
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Aos casais que pensam em fazer o PGT-A e perguntam minha 
opinião costumo responder citando toda ciência descrita acima 
e encerro com algumas perguntas:

• Se o embrião tiver um laudo alterado, o que faremos? 
Descartaremos mesmo sabendo que há algum potencial de 
implantação?

• Se vocês tiverem um único embrião, o que faremos? Daremos 
uma chance a ele ou ainda vamos triá-lo geneticamente, mesmo 
sabendo que poderá diminuir suas chances de engravidar?

As respostas vão gerar algumas reflexões importantes para 
chegarmos, enfim, numa decisão definitiva sobre a melhor 
conduta. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Sei que este livro irá causar muita reflexão. 
Esse é exatamente meu objetivo.

Também sei que há uma conduta mundialmente enraizada para 
a indicação desse exame, afinal existe sim o “Lado A”. Confesso 
que também fui um grande defensor do estudo genético até ter 
acesso a toda essa nova literatura que levanta questionamentos 
sobre o real benefício do exame.  

As provas sociais de resultados positivos com biópsia existem 
e também tenho inúmeros exemplos, mas o grito de alegria 
ainda abafa o choro do insucesso daqueles cujo exame não 
proporcionou o resultado esperado. Por isso a importância da 
discussão ser científica e pautada em publicações, para não deixar 
a subjetividade das nossas opiniões pessoais atrapalharem as 
conclusões finais. 

Imagino que este livro poderá também trazer questionamentos 
éticos. Descartamos embriões com alguma chance de serem 
bebês normais? Saibam que esses questionamentos também 
são científicos (41) e fazem as sociedades internacionais entrarem 
em um grande embate, que nos próximos anos poderá levar a 
mudanças nas políticas e protocolos. 

Como estamos em fase de transição de conhecimentos, a palavra 
de ordem será sempre CUIDADO. Busque os prós e os contras e 
avalie como você quer cuidar dos seus preciosos embriões. 

Dr. Davi Buttros
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