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RESUMO 

 

 

Bastos, M G. Fertilização in vitro em mulheres com idade superior a 50 anos: 

aspectos clínicos e obstétricos- revisão sistemática [tese]. Niterói: Universidade 

Federal Fluminense, Faculdade de Medicina, 2015.  86 f. 

 

A mulher vem adiando a maternidade por conta de seus objetivos pessoais, 

profissionais, educacionais e financeiros. Ao alcançar a idade superior a 50 anos 

apresenta um esgotamento da população folicular ovariana. A taxa de fertilidade é 

desprezível e a ocorrência da gravidez espontânea é improvável. A fertilização in 

vitro (FIV) com doação de oócitos (DO) é o tratamento mais viável e com melhores 

taxas de sucesso. Estudos têm analisado o impacto da idade sobre a implantação 

do embrião, taxa de gravidez e aborto, utilizando FIV através da DO. Os mesmos 

revelam que mulheres entre 35 e 45 anos apresentam maior incidência de 

complicações obstétricas e perinatais. No entanto, há uma escassez de resultados 

de gestações nas quinta e sexta décadas de vida. O trabalho elaborou uma revisão 

sistemática, buscando avaliar a segurança e a coerência da indicação da fertilização 

in vitro em mulheres com idade superior a 50 anos e os aspectos clínicos e 

obstétricos decorrentes da FIV nesta faixa etária. Os estudos até o momento 

encontraram uma associação entre idade materna avançada e morbidades 

gestacionais, maternas e perinatais. A fertilização in vitro em mulheres com idade 

superior a 50 anos tem gerado debates em todo o mundo. O Conselho Federal de 

Medicina estipulou a idade limite de 50 anos para utilização desta técnica de 

reprodução no Brasil. Pelos estudos encontrados, a FIV por doação de oócitos é um 

método eficaz e seguro. Não há evidências que justifiquem a limitação da FIV em 

mulheres com idade superior a 50 anos.  

 

 

Palavras Chaves: Doação de oócitos, ética e legislação, fertilização in vitro, 

meia-idade, pós-menopausa, relação entre pais e filhos, resultados obstétricos e 

perinatais, técnicas de reprodução assistidas. 

  



 
 

ABSTRACT 

 

 

Bastos, M G. In vitro fertilization in women aged over 50 years: clinical and obstetric 

aspects –systematic review [thesis]. Niterói: Federal Fluminense University, School 

of Medicine, 2015. 86 f. 

 

The woman is putting off motherhood on account of your personal, professional, 

educational and financial goals. Upon reaching the age of 50 years shows a 

depletion of ovarian follicular population. The fertility rate is negligible and the 

occurrence of spontaneous pregnancy is unlikely. In vitro fertilization (IVF) with 

oocyte donation (OD) is the most viable treatment and it has the better success 

rates. Studies have analyzed the impact of age on embryo implantation, pregnancy 

and abortion rates using IVF through the OD. Such studies reveal that women 

between 35 and 45 years have higher incidence of obstetric and neonatal 

complications. However, studies on the outcome of pregnancies in the fifth and sixth 

decade of life are rare. The present study aimed to perform a systematic review of 

the clinical and obstetrical aspects of women undergoing IVF over the age of fifty 

years, in order to determine in what situations IVF could be indicated as a safe and 

consistent procedure. Studies to date have found an association between advanced 

maternal age and gestational morbidity, maternal and neonatal. In vitro fertilization in 

women older than 50 years has generated discussions around the world. The 

Brazilian Federal Council of Medicine has set the age limit of 50 years for use of this 

reproductive technology. According to the studies found, the IVF based on oocyte 

donation is an effective and safe method. There is no evidence to justify the limitation 

of IVF in women older than 50 years. 

 

 

Key Words: Donation of oocytes, ethics and legislation, In vitro fertilization, 

middle-aged, postmenopausal, relationship between parents and children, obstetric 

and neonatal outcomes, assisted reproductive techniques. 
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1- INTRODUÇÃO 

 

 

Nas últimas décadas, a mulher vem adiando a maternidade por conta de seus 

objetivos pessoais, profissionais, educacionais e financeiros (BORLOT, 2004). A 

partir do final da década de sessenta, profundas modificações no comportamento 

reprodutivo ocasionaram sintomática redução no número de filhos por casais, com 

aumento da média de idade no nascimento do primeiro filho (PAISM, 2011). 

A mulher com idade superior a 50 anos apresenta um esgotamento da 

população folicular ovariana. A taxa de fertilidade é desprezível e a ocorrência da 

gravidez é improvável. As mulheres climatéricas em decorrência deste decréscimo 

da capacidade reprodutiva vêm aumentando a busca por técnicas de reprodução 

assistida (TRA). Em resposta a esta demanda, avanços médicos-científicos 

(farmacêuticos e tecnológicos) têm sido perseguidos. A evolução destas TRA tem 

tornado possível a reversão da infertilidade. Com isso, a capacidade de conceber se 

estende muitos anos após a menopausa. Mulheres com idade superior a 50 anos, 

mesmo quando pós-menopáusicas são capazes de conceber através da fertilização 

in vitro (MOURA, 2009). 

 

 

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

 

 2.1  Mudanças sociodemográficas e adiamento da maternidade 

 

 

A fecundidade é o principal componente demográfico relacionado com a 

estrutura etária da população. Países com pirâmide etária envelhecida apresentam 

nível de fecundidade mais baixo. Entre os indicadores de fecundidade, destaca-se a 

taxa de fecundidade total, que mede o número médio de filhos nascidos vivos que 

uma mulher pode ter até o fim do seu período reprodutivo. O aumento significativo 

da proporção de mulheres adiando voluntariamente a maternidade próxima à 

menopausa tem contribuído para uma alteração demográfica. Em muitas sociedades 

ocidentais, o número médio estimado de crianças nascidas por família é demasiado 
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baixo para assegurar a substituição da população. As taxas de fecundidade total da 

Itália (1,33%), Grécia (1,29%) e Espanha (1,32%) são as mais baixas da Europa. 

Vale ressaltar que estas mudanças socioculturais não se restringem aos países 

desenvolvidos. A população brasileira tinha 6,2 nascimentos por mulher em 1960. 

Em 2009 esta taxa decresceu para 1,9 nascimentos por mulher, o que está abaixo 

da taxa média de substituição que é de aproximadamente 2,33. Nos países 

industrializados a taxa varia em torno de 2,1 crianças por mulher. Além disso, quanto 

maior a participação da mulher no mercado de trabalho, menor é a taxa de 

fertilidade (Figura 1) (MADALOZZO, 2012). 

 

 

Figura 1. Taxa de Fertilidade e Participação da Força de Trabalho Feminina no 

Brasil (1980-2009) 

 

 

Fonte: Banco Mundial. Acesso em 15/03/2012- http://databank.worldbank.org 

 

Em 2011, a taxa de fecundidade total para o Brasil foi de 1,95 filhos por 

mulher. O histórico declínio das taxas de fecundidade é reflexo das mudanças 

ocorridas na sociedade brasileira nas últimas décadas, como aumento da 

urbanização, maior participação de mulheres no mercado de trabalho, elevação da 
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escolaridade, maior disseminação dos métodos anticoncepcionais, entre outras 

mudanças (IBGE, 2012). 

A elevação do nível educacional feminino somado ao aumento da 

participação da mulher no mercado de trabalho, além de contribuírem positivamente 

para o crescimento econômico dos países em desenvolvimento diminuíram 

substancialmente a taxa de fertilidade (COOKE, 2011). 

 Além disso, tem ocorrido um maior número de divórcios e muitos casais 

estabelecem uma nova relação conjugal numa fase tardia de suas vidas. É no 

contexto familiar que se desenvolvem os mecanismos de reprodução e de 

sobrevivência dos indivíduos. A compreensão da forma como eles se organizam e 

atuam nos núcleos familiares é fundamental para o estudo das condições de vida da 

população e análise dos diferentes aspectos da vida social, tais como o 

comportamento demográfico, mobilidade social, entre outros. A Pesquisa Nacional 

por Amostra de Domicílios (PNAD) traz subsídios estatísticos que fornecem uma 

melhor compreensão dos padrões de comportamento familiar no país. No período de 

2001 a 2011, ocorreram modificações nestes arranjos, com redução do peso relativo 

dos casais com filhos (de 53,3% para 46,3%) e aumento dos casais sem filhos (de 

13,8% para 18,5%). Nos arranjos constituídos por mulheres sem cônjuge e com 

filhos (arranjos monoparentais femininos) ocorreu leve redução. O padrão de 

organização dos arranjos está associado à tendência de queda da fecundidade, que 

pode ser atribuída ao desenvolvimento das relações de gênero e ao contexto das 

transformações econômicas e sociais da sociedade brasileira contemporânea (IBGE, 

2012). 

 

 

2.2 Evolução folicular ovariana e diminuição da fecundidade 

 

 

O envelhecimento do Sistema Reprodutor Feminino envolve os três níveis do 

eixo reprodutivo, compreendendo o hipotálamo, a hipófise e o ovário. A célula GnRH 

do hipotálamo é o fator regulador primário do eixo reprodutivo, levando à puberdade 

e à ovulação (YIN, 2006). 

O climatério ou perimenopausa, período de transição gradual da fase 

reprodutiva para a não reprodutiva se inicia por volta dos 35 anos e finda aos 51 
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anos de idade. A partir dos 40 anos, constatamos as primeiras alterações 

endócrinas decorrentes não só da exaustão dos folículos ovarianos, mas também da 

dessincronização dos sinais neuronais no hipotálamo e Sistema Nervoso Central 

(ALDRIGHI, 2002). 

Dentro do contexto de uma idade reprodutiva normal, existe uma variabilidade 

individual no envelhecimento ovariano. Esta variação influencia o manejo da 

fertilidade relacionada à idade e os riscos de saúde associados às condições de 

menopausa precoce. Esta condição ocorre na falência ovariana prematura pela 

ausência da função normal ovariana devido à depleção dos folículos primordiais 

antes dos 40 anos (BROEKMANS, 2009). 

A reserva ovariana é uma estimativa do pool de folículos primordiais 

ovarianos. É uma medida que reflete a idade reprodutiva da mulher e o restante de 

reserva folicular ovariana. Pode ser determinado diretamente por uma biópsia de 

ovário ou indiretamente pela visualização e mensuração dos ovários, bem como pelo 

cálculo do volume ovariano, contagem de folículos antrais, volume folicular ou por 

exames de bioquímica, através da dosagem do hormônio folículo estimulante (FSH), 

estrogênio, hormônio antimulleriano e inibina B (ZAIDI, 2009). 

O volume ovariano é constituído pelo total de folículos presentes nos ovários 

nos diferentes estágios de crescimento. Este volume ovariano decresce com a idade 

e é usado como parâmetro indireto para a estimativa do número de folículos. A 

redução do número de folículos é acompanhada pela redução da fertilidade. Em 

qualquer idade, a mensuração do volume ovariano estima a capacidade reprodutiva 

e prediz a chance de concepção, além de servir como um instrumento para o 

aconselhamento de mulheres que optam por adiar a maternidade. Existe uma 

relação negativa entre volume ovariano e índice de massa corporal. Vários estudos 

demonstram uma associação clínica significativa entre a obesidade e a redução do 

volume ovariano (BROEKMANS, 2009). 

A perda de oócitos dos ovários é um processo contínuo e já se inicia no útero 

no período da gravidez. Os ovários do feto do sexo feminino contêm seis a sete 

milhões de oócitos em uma gestação de aproximadamente 20 semanas. No 

nascimento, permanecem um a dois milhões de oócitos e apenas 300.000 a 500.000 

estão presentes no início da puberdade.  

Este processo é decorrente de uma apoptose ou morte celular programada e 

continua até a menopausa, quando apenas algumas centenas de oócitos 
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permanecem. Durante os anos reprodutivos, cerca de 400 a 500 oócitos serão 

ovulados (COOKE, 2011). 

Embora as características de estilo de vida como o fumo possam alterar a 

taxa de esgotamento folicular, parte deste fenômeno é geneticamente determinado, 

em concordância com idade de menopausa entre gêmeas monozigóticas e entre 

mães e filhas. Além disso, apesar do grande número de folículos ao nascimento, 

pouco mais de 400 chegam ao estágio final de desenvolvimento, por consequência 

de uma atresia generalizada ao longo de toda a vida reprodutiva feminina. O declínio 

na quantidade dos folículos é acompanhado por uma redução na qualidade dos 

mesmos. Isto é permitido por um aumento na disjunção meiótica, resultando em 

taxas elevadas de aneuploidia em embriões com o aumento da idade materna 

(COOKE, 2011). 

Pesquisas anteriores sugerem que o processo de maior declínio se dá nos 

últimos 10 a 15 anos antes da menopausa, Nos países ocidentais, a média de idade 

da menopausa é 51 anos e 1 % irá experimentar falência ovariana prematura antes 

dos 40 anos. A taxa de infertilidade com a idade varia de 11 % após os 33 anos, 33 

% em torno dos 40 anos e 87 % na idade de 45 anos.  (LIU and CASE, 2011) 

 Na faixa etária de 35 a 40 anos, o OR (razão de possibilidades) é de 2.0 e 

2.4 vezes para o decréscimo da fecundidade e de abortamento espontâneo 

respectivamente. Muitos trabalhos têm analisado o impacto da idade sobre a 

implantação do embrião, a taxa de gravidez e aborto. A receptividade uterina reflete 

uma conformidade entre um adequado fluxo sanguíneo e uma adequada invasão 

trofoblástica (SOARES, 2005). 

Sabe-se que a expressão de receptores de estrogênio no endométrio 

permanece inalterada com o avanço da idade e terapias de hormônios esteroides 

resultam em mudanças da espessura endometrial. Terapias adequadas de 

reposição hormonal permitem uma boa receptividade para a implantação do 

embrião, sugerindo que o decréscimo da fertilidade vista em mulheres em idade 

avançada é primariamente gerada por fatores ovarianos e não uterinos (SOARES, 

2005; SINCHEM, 2009) 
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2.3  Evolução da fertilidade com a idade  

 

 

Com a evolução da idade, ocorrem profundas mudanças na qualidade e 

quantidade dos folículos. A mulher passa pelas etapas da fertilidade, subfertilidade, 

esterilidade, início dos ciclos irregulares até se alcançar a menopausa. Esta perda 

de fertilidade natural possui uma relação fixa e temporal e se inicia em média aos 41 

anos de idade. O período que transcorre desde o início dos ciclos menstruais 

irregulares até o último período menstrual pode variar em média dos 46 aos 51 anos 

de idade respectivamente (figura 2) (BROEKMANS, 2009). 

 

 

 

As mulheres climatéricas em decorrência deste decréscimo da capacidade 

reprodutiva aumentaram a busca por técnicas de reprodução assistida (TRA). Em 

resposta a esta demanda, avanços médicos-científicos (farmacêuticos e 

tecnológicos) foram perseguidos. A evolução destas TRA tornou possível, assim, a 

reversão da infertilidade. Com isso, a capacidade de conceber se estende muitos 

anos após menopausa. Mulheres com idade superior a 50 anos, mesmo quando pós 

menopáusicas são capazes de conceber através da fertilização in vitro (MOURA, 

2009). 
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2.4  Infertilidade Humana 

 

 

A infertilidade é uma doença, definida como a inabilidade de geração de uma 

gravidez após doze meses de relações sexuais regulares sem proteção 

contraceptiva ou inseminação artificial terapêutica (ASRM, 2013). 

 

 

2.5  Causas de infertilidade 

 

 

As causas de infertilidade estão relacionadas a fatores sociais, psicológicos, 

biológicos e idiopáticos. Estima-se que 15% da população de países industrializados 

e desenvolvidos sejam afetados pela infertilidade. O potencial de aumento de 

exposição dos fatores de risco que podem afetar a saúde reprodutiva das mulheres 

têm aumentado na sociedade pós- industrializada dos países ocidentais.  Fatores 

relacionados ao estilo de vida, como o hábito de fumar, obesidade e idade materna 

avançada desempenham um estabelecido papel na modulação da fecundidade e 

fertilidade (TINGEN, 2004, ROUPA, 2009). 

A causa mais comum de infertilidade feminina se dá por problemas das tubas 

uterinas (27.4%). A segunda causa é de origem idiopática (24.5%). A terceira causa 

(20%) ocorre por desordens da menstruação, seguida de problemas uterinos em 

9.1%. Finalmente, 2.7% das causas de infertilidade estão relacionadas à idade, 

2.7% por desordens sexuais e em menor percentual a falência ovariana (ROUPA, 

2009). 

 

 

2.5.1  Desordens Ovulatórias 

 

 

As desordens ovulatórias podem ser divididas em disfunção 

hipotalamicopituitária primária ou desordens afetando o próprio ovário. A ovulação 

depende da secreção pulsátil de GnrH, FSH e LH, os quais são coordenados por 
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uma sinalização endócrina. Exemplos de disfunção hipotalâmica-hipofisária primária 

são : 

 Síndrome de Kallman (ausência congênita de neurônios GnRH com 

consequente anosmia e hipogonadismo); 

 Hipogonadismo hipogonadotrófico idiopático; 

 Tumores do hipotálamo ou da hipófise, incluindo craniofaringiomas e 

prolactinomas, respectivamente; 

 Cirurgia, trauma ou radiação nas áreas hipofisárias ou hipotalâmicas; 

 Síndrome de Sheehan (hemorragia secundária à necrose isquêmica 

hipofisária pós-parto); e 

 doenças infiltrativas e autoimunes. 

O hipogonadismo hipogonadotrófico funcional pode ser resultado de um 

desequilíbrio energético causado por exercícios extremos ou anorexia e outras 

condições como doença da tireoide, doença adrenal como Doença de Cushing e 

hiperplasia adrenal congênita, doença renal e hepática crônica. Um exemplo de 

disfunção do eixo hipotálamo-hipofisário fisiológico é a amenorreia lactacional 

(HALL, 2008, GLOCKER, 2013). 

Outras condições que podem resultar em disfunção ovulatória envolvem o 

próprio ovário como a Síndrome de Ovário Policístico, tumores produtores de 

hormônios ovarianos, falência ovariana prematura e Síndrome de Turner. As 

alterações da capacidade dos ovários em responder à sinalização hormonal geram 

uma ovulação infrequente e irregular que prejudicam a mulher na capacidade de 

engravidar (HALL, 2008, GLOCKER, 2013). 

 

 

 

2.5.2 Endometriose 

 

 

A segunda causa definida de infertilidade feminina é a endometriose, 

caracterizada pela presença de tecido endometrial fora do endométrio, tipicamente 

nos órgãos pélvicos e cujas lesões podem gerar cicatrizes e são extremamente 

dolorosas. A infertilidade nos casos de endometriose severa decorre de aderências 
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e distorções da anatomia pélvica, causando inibição das funções tubárias e bloqueio 

no transporte tubário. Mulheres com endometriose têm níveis elevados de citocinas 

e macrófagos no fluido peritoneal, inibindo a função ciliar espermática normal. Estas 

alterações estão presentes em um grande número de mulheres com endometriose 

leve e que não conseguem engravidar. Outras teorias para redução da fertilidade na 

mulher com endometriose incluem defeitos no nível de folículos ovarianos e oócitos, 

incluindo depleção prematura da população de folículos ovarianos, foliculogênese 

anormal ou potencial reduzido de fertilização dos oócitos. Alguns podem resultar de 

endometriomas, que são cistos de endométrio dentro do ovário ou injúria iatrogênica 

do ovário resultante de cirurgia, especialmente cirurgia ovariana bilateral, 

comprometendo as taxas de fecundação e uma pior resposta à indução ovulatória 

(GLOCKER, 2013). 

 

 

2.5.3 Fator Cervical 

 

 

O colo do útero desempenha um importante fator protetor nas infecções do 

Trato Genital Superior. A produção do muco proporciona uma barreira para as 

infecções ascendentes e a elevação do estrogênio circulante no momento da 

ovulação permite a diluição do muco cervical e consequentemente um melhor 

acesso do esperma ao Trato Genital Superior. Fatores cervicais raramente são 

causas isoladas de infertilidade (GLOCKER, 2013). 

 

 

2.5.4 Aderências pélvicas e fator tubário 

 

 

O posicionamento anatômico normal da Trompa de Falópio adjacente ao 

ovário é importante para permitir a captura do oócito. A fertilização do oócito ocorre 

durante o transporte tubário. Doenças tubárias frequentemente são resultados de 

salpingooforites ou doença inflamatória pélvica generalizada. Outras desordens que 

interferem no transporte tubário normal incluem a endometriose severa, doença por 

aderência seguida de cirurgia pélvica ou infecções não pélvicas como apendicite, 
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diverticulite e mais raramente tuberculose pélvica. Em geral, a fertilização in vitro 

(FIV) é o tratamento de escolha para pacientes com obstrução tubária distal ou 

proximal. A cirurgia de reconstrução tubária é destinada apenas para uma parcela 

de pacientes com adequada seleção e naqueles que não têm a FIV como opção 

(GLOCKER, 2013). 

 

 

2.5.5 Fator uterino 

 

 

Múltiplas condições uterinas podem estar implicadas na infertilidade feminina. 

Estas incluem as malformações uterinas congênitas, leiomioma, pólipo endometrial, 

sinéquia uterina (aderências), corpos estranhos e endometrite crônica. Estas 

anormalidades são causas incomuns de infertilidade quando comparadas às 

desordens ovulatórias e doenças tubárias. As condições uterinas podem afetar a 

fertilidade por comprometimento das funções de crescimento e maturação do 

endométrio (GLOCKER, 2013). 

A avaliação e o tratamento da infertilidade requerem um conhecimento da 

anatomia e fisiologia da mulher e do homem. É importante salientar que a ocorrência 

de gravidez necessita da interação entres os diferentes órgãos reprodutivos. Nos 

casos em que a cirurgia é contraindicada ou não é bem sucedida, a tecnologia de 

reprodução assistida através da FIV fornece uma chance de gravidez (HALL, 2008).  

A infertilidade associada à idade está primariamente relacionada ao 

envelhecimento ovariano e à diminuição da contagem de folículos ovarianos. Com 

as técnicas mais recentes de reprodução assistida, como a doação de oócitos, o 

endométrio uterino tem a capacidade de manter uma gravidez, não havendo 

influência da idade sobre a resposta à estimulação hormonal (LIU and CASE, 2011). 

A receptividade uterina diminui com o avanço da idade materna (as taxas de 

gravidez e implantação do embrião diminuem e a taxa de abortamento aumenta). 

Entretanto, através de um controle hormonal adequado, a função uterina pode ser 

mantida de forma a garantir a maternidade em mulheres em idade avançada. 

(MORI, 1995; PAULSON, 1997; SOARES, 2005). 

A gravidez resultante de doação de oócitos é um evento único, já que os fetos 

são imunologicamente estranhos ao útero. Nestas gestações podemos separar os 
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efeitos genéticos dos efeitos do meio ambiente. O estudo dos resultados destas 

gestações é imprescindível para compreensão da fisiopatologia das complicações 

obstétricas, assim como para colaborar no aconselhamento dos futuros destinatários 

de oócitos doados (SALMEEN, 2011; HOORN, 2010). 

 

 

2.6 Histórias das terapias de reprodução assistiva 

 

 

As últimas décadas do século XX foram marcadas por profundas alterações 

nos valores, práticas e papéis sociais desempenhados pelos indivíduos. Dentre as 

mudanças significativas estão as que ocorreram em relação à mulher, 

transformando o seu papel e sua posição na sociedade. As mulheres vêm 

conseguindo uma inserção social, frutos de um maior investimento em seus ideais 

educacionais e profissionais. Entretanto, existe uma coincidência entre os anos de 

vida da mulher para construção e consolidação de sua carreira e sua independência 

financeira e o seu adequado período reprodutivo. O adiamento da maternidade se 

estende, em alguns casos, para além da idade reprodutiva - período que a gravidez 

espontânea impõe riscos pelo processo de envelhecimento do aparelho reprodutor e 

aumenta as chances de má formação, doenças congênitas e aborto (BARBOSA, 

2007). 

As características demográficas de mulheres estão sofrendo mudanças nos 

países desenvolvidos. A estatística nacional americana mostra um crescente 

aumento de gestações em mulheres com idade superior a 40 anos. Há uma 

tendência para o aumento do limite superior desta faixa etária, pois os nascimentos 

em mulheres acima de 50 anos têm aumentado, através da disponibilidade da 

fertilização in vitro por doação de oócitos. Os avanços nas técnicas de reprodução 

assistida têm tornado possível que mulheres na fase de pós-menopausa se tornem 

mães, desde que as doações de embriões e oócitos começaram a ser utilizadas 

para fertilização. (SALMEN, 2011; KORT, 2012). 

As técnicas de Reprodução Assistida (TRA) sofreram importante evolução e 

inovação tecnológica ao longo dos últimos trinta anos, desde a primeira FIV 

realizada em 1978. Em 1983, começava-se a FIV utilizando-se oócitos doados e 

embriões criopreservados. Em 1984, introduziu-se a técnica de transferência 
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intratubária de gametas (GIFT). A primeira gravidez bem sucedida após doação de 

oócitos(DO) foi relatada em 1984. Nesta época, as técnicas de FIV ainda estavam 

sendo aprimoradas e as taxas de sucesso ainda eram pequenas, variando de 23,5 a 

30 % (INGE,2005; WANG, 2006). 

 A transferência tubária de gametas não podia ser universalmente aplicada, já 

que mulheres com oclusão tubária ou aderência nas trompas não podiam realizar tal 

procedimento e homens com fatores de infertilidade não podiam ser observados e 

tratados de forma eficaz. Em 1987 foi introduzida uma nova técnica de reprodução 

denominada transferência intratubárica de zigoto (ZIFT), permitindo a confirmação 

da fertilização. No entanto, realizavam-se dois procedimentos laparoscópicos, um 

para a recuperação de oócitos e outro para implantação do zigoto. A utilização de 

ZIFT expandiu sua aplicabilidade para além da infertilidade tubária, passando a ser 

utilizada no diagnóstico e tratamento de distúrbios de ovulação, infertilidade 

masculina e diminuição de reserva ovariana, aumentando drasticamente o número 

de ciclos de reprodução (WANG, 2006).  

Em 1990, o protocolo para doação de embriões e oócitos foi aprovado pelo 

Conselho de Revisão Institucional do Centro Médico da Califórnia. Os pacientes 

passaram a ser submetidos à avaliação médica e psicológica. Realizam exames 

para avaliar as condições clínicas e reprodutivas para inclusão no programa de 

fertilização in vitro (LIU and CASE, 2011). 

Na década de 90, vários autores reportaram o sucesso da FIV por doação de 

oócitos em mulheres acima de 50 anos. Embora os dados ainda fossem limitados, o 

tratamento se tornou viável e seguro, respeitando os critérios de avaliação médica 

para indicação do procedimento (SOARES, 2005). 

Em 2000, a Sociedade Européia de Reprodução Assistida e Embriologia 

(ESHRE, 2005) iniciou o Programa Europeu de Monitoração dos resultados de 

tratamentos por técnicas de reprodução assistida. Este programa coleta dados de 

registros pré-existentes de clínicas de Reprodução Assistida e de centros de dados 

estatísticos dos países europeus desde 1997. No total já foram publicados 14 

registros anuais, sendo o primeiro destes referentes ao período de 1997-2000. Os 

dados resultam de ciclos de fertilização in vitro (FIV), injeção intracitoplasmática de 

espermatozoide (ICSI), transferência de embriões congelados (FER) e doação de 

oócitos.  
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O refinamento das técnicas de reprodução assistida e da prática clínica 

tornaram a FIV um procedimento eficiente, seguro e relativamente acessível. Por 

mais de 20 anos, a doação de oócitos e a FIV foram utilizadas para mulheres jovens 

com falência ovariana prematura. A doação foi inicialmente desenvolvida como 

terapia para falência ovariana prematura. Indicações mais recentes incluem: idade 

materna avançada; diminuição da reserva ovariana; infertilidade secundária ao 

tratamento de neoplasias; várias tentativas de fertilização in vitro sem sucesso e 

anormalidades genéticas associadas à herança materna (HOORN, 2010). 

 Com o passar dos anos, a mudança dos padrões socioeconômicos e 

demográficos gerou um adiamento da gravidez pelas mulheres em todo o mundo. 

Embora seja oneroso, o acesso irrestrito à concepção pode ter um efeito significativo 

sobre a taxa de fertilidade. Apesar de ser uma gravidez de risco, as técnicas de 

reprodução assistida podem ter um efeito benéfico sobre o crescimento econômico. 

Mundialmente, até 2006, mais de dois milhões de bebês nasceram por técnicas de 

reprodução assistida (WANG, 2006).  

No Reino Unido, em 2010, mais de 57.652 mil ciclos de FIV ou injeção 

intracitoplasmática de espermatozóides foram realizados em 45 mil e 264 mulheres 

(VASIREDDY, 2013). 

Os últimos dados apresentados no Congresso Anual da Sociedade Européia 

de Reprodução Assistida e Embriologia em Londres em julho de 2013 (ESHRE, 

2014), demonstraram uma expansão contínua do número de ciclos de tratamentos 

por técnicas de reprodução assistida nos países europeus, com meio milhão de 

ciclos registrados em 2010. De todos os ciclos iniciados por doação de oócitos em 

2010, 28,5% foram de mulheres acima de 40 anos (FIGURA 3). 
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Por mais de 30 anos, desde a primeira fertilização, a doação de embrião e de 

oócitos têm sido empregadas para reverter a infertilidade relacionada à idade 

alcançando gravidez em mulheres acima de 50 anos (SAUER, 1993, PAULSON, 

2002, SINCHEM, 2006, KORT, 2012). 

Os riscos reprodutivos relacionados à idade avançada já são bem conhecidos 

e incluem declínio da fertilidade, abortamento, incidência elevada de anormalidades 

cromossomiais, complicações hipertensivas e natimortalidade. O que nem sempre 

fica claro é a definição de idade materna avançada. Há uma grande inconsistência 

na literatura sobre a definição de mulher idosa e varia de acordo com a data da 

publicação. Em 1980, os artigos citavam mulheres idosas do ponto de vista da 

fertilidade aquelas maiores de 35 anos. Em 2007, um estudo coorte retrospectivo 

comparava resultados de FIV em mulheres com idade superior a 40 anos com um 

grupo controle de mulheres mais jovens com idade inferior a 35 anos. Em mulheres 

com idade superior a 35 anos, há um declínio involuntário da fertilidade e as 

chances de ter um bebê vivo e saudável através FIV com oócitos autólogos são 

muito baixas, com taxas elevadas de abortamento e complicações obstétricas e 

perinatais (BOIVIN et al, 2009). 
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Muitos trabalhos têm analisado o impacto da idade sobre a implantação do 

embrião, a taxa de gravidez e aborto. Em relação às mulheres que realizam FIV por 

doação de oócitos, os estudos apontam um aumentado risco de complicações 

obstétricas e uma maior necessidade de realização de parto cesáreo (SOARES, 

2005; WIGGINS, 2005; LE RAY, 2012; HENNE, 2007; YANIV, 2011; YOGEV, 2010, 

GROTEGUT, 2014). 

Várias hipóteses procuram explicar os mecanismos envolvidos no 

desenvolvimento das desordens hipertensivas da gestação. Além da idade uterina, 

as comorbidades pré-existentes como obesidade, diabetes, hipertensão, podem 

contribuir para uma maior taxa de complicações como hipertensão gestacional, pré-

eclampsia, placenta prévia, parto prematuro, parto cesárea, abortamento, 

hemorragia intra e pós-parto e maior número de hospitalizações. Os resultados 

apontam uma maior incidência com o aumento da faixa etária (tabela). Outra teoria é 

a desordem autoimune da gestação, onde ocorreria uma má adaptação imunológica, 

com liberação de fatores imunológicos e consequente disfunção uteroplacentária 

decorrente do material genético estranho à mãe (óvulo doado) (SALMEN, 2011; 

HOORN, 2010). 

O risco de hipertensão arterial aumenta significativamente com a idade. A 

prevalência em mulheres não hispânicas e latinas de 18 a 29 anos é de 1%. Esta 

prevalência aumenta para 20% em mulheres de 40 a 49 anos e em 40% em 

mulheres acima de 50 anos. Entre mulheres negras não hispânicas, a prevalência é 

ainda maior: 45 % em mulheres entre 40 a 49 anos de idade e aproximadamente 

60% em mulheres de 50 a 59 anos. Portanto, uma avaliação cuidadosa para 

hipertensão crônica e o aconselhamento sobre as consequências da hipertensão na 

gravidez estão indicadas (SALMEEN, 2011). 

O manejo de mulheres grávidas em idade avançada requer um entendimento 

das alterações que ocorrem com o envelhecimento do aparelho reprodutor, das 

comorbidades pré-existentes e das complicações durante a gravidez e o parto. 

A idade avançada está associada a um maior risco de doenças crônicas como 

artrite, hipertensão e diabetes. Entretanto, doenças pré-existentes podem não 

necessariamente serem responsáveis por um aumento de risco de resultados 

maternos e perinatais adversos (USTA, 2008). 

Uma importante adaptação da gravidez ocorre através de um aumento no 

fluxo sanguíneo e uma redução da resistência vascular sistêmica. Mais 
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especificamente, a média da pressão arterial sanguínea decresce de 5 a 10 mm Hg 

e o débito cardíaco aumenta em torno de 35%, através do aumento da frequência 

cardíaca e da fração de ejeção. Estas mudanças fisiológicas da gravidez impõem 

uma sobrecarga de vários órgãos, incluindo o coração e os rins (USTA, 2008). 

Na mulher após a menopausa, onde as mudanças ateroscleróticas são 

aceleradas, há um decréscimo na complacência cardiovascular da capacidade de 

reserva cardíaca, um aumento de espessura da parede do miocárdio e uma queda 

da frequência cardíaca máxima, que pode gerar uma série de complicações durante 

a gravidez (USTA, 2008). 

 O risco de complicações hipertensivas como resultado da doação de oócitos 

tem sido motivo de controvérsia desde a sua implantação. Uma maior incidência de 

desordem hipertensiva na gravidez está descrita como fator responsável, entre 

outros, para a decisão de realização de reprodução assistida. Outros fatores incluem 

a idade materna avançada e a infertilidade primária (PECKS, 2011). 

As mães de idade reprodutiva avançada também são mais propensas ao 

diabetes gestacional. A função das células ß pancreáticas e a sensibilidade à 

insulina diminuem com a idade. Mais de 16 % das mulheres em idade avançada têm 

um teste de tolerância à glicose anormal. Idade avançada é um dos fatores de riscos 

estabelecidos para diabetes gestacional e para a sua recorrência, havendo relatos 

de mais de 36.5%. Isto pode ser decorrente da relação entre o envelhecimento e o 

dano vascular endotelial progressivo. Ou ainda, por uma elevada prevalência da 

obesidade nesta idade, condição que desencadeia a resistência à insulina (USTA, 

2008). 

Diferentes estudos têm retratado taxas de gravidez entre mulheres jovens e 

mulheres em idade avançada utilizando FIV através da DO. Estes estudos revelam 

que mulheres entre 35 e 45 anos apresentam maior incidência de complicações 

obstétricas e perinatais (BRAAT, 2010; SINCHEM, 2006).  Ainda há, no entanto, 

dados insuficientes sobre os resultados de gestações nas quinta e sexta décadas de 

vida (YOGEV, 2010).  

É importante determinar se mulheres acima de 50 anos constituem um grupo 

de risco único e específico em relação a mulheres mais jovens. 
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3.   JUSTIFICATIVA 

 

 

  As TRA proporcionaram às mulheres a possibilidade da gravidez em idade 

avançada, por meio da recepção de óvulos e/ou embriões doados. Observa-se 

frequentemente, nos centros especializados de infertilidade, a busca pelo tratamento 

por mulheres com idade superior a 50 anos. Essa perspectiva vem desencadeando 

novos e intensos debates. 

Comitês da Europa, Estados Unidos e Brasil vêm emitindo opiniões sobre a 

doação de oócitos e embriões para mulheres com idade avançada. As 

regulamentações sobre as técnicas de reprodução assistida ainda são divergentes. 

No Brasil, o Conselho Federal de Medicina estipulou a idade de 50 anos como a 

máxima para fertilização in vitro (FIV) com doação de oócitos. Entretanto, em nível 

global, não existe um consenso sobre as consequências da gravidez secundária à 

fertilização in vitro com óvulos doados e o limite superior de idade para a sua 

realização. 
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4. OBJETIVOS 

 

 

O objetivo deste estudo foi realizar uma revisão sistemática da literatura, 

buscando avaliar a segurança e a coerência da indicação da fertilização in vitro em 

mulheres com idade superior a 50 anos. Como objetivos específicos, buscou-se 

estabelecer as consequências clínicas e obstétricas secundárias à realização de 

fertilização in vitro com óvulos doados em mulheres com idade superior a 50 anos. 
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5. MÉTODO 

 

 

Os artigos foram escolhidos quando avaliavam os resultados obstétricos, 

clínicos e perinatais resultantes de FIV em mulheres com idade superior a 50 anos. 

Foram selecionados títulos que incluíram FIV com doação de oócitos, resultados 

clínicos, obstétricos e perinatais de FIV com óvulos doados entre mulheres com 

idade inferior e superior a 50 anos, comparação de FIV com doação de oócitos e 

concepção espontânea em mulheres com idade superior a 50 anos, complicações 

clínicas, obstétricas e perinatais decorrentes de FIV com doação de oócitos. Os 

desfechos observados foram hipertensão gestacional, diabetes gestacional, pré-

eclâmpsia, hemorragia pré e pós-parto, idade gestacional, parto prematuro, 

abortamento, baixo peso ao nascimento, baixo peso para a idade gestacional, modo 

de concepção, paridade, gemelaridade, abaixo do percentil 10 do peso para a idade 

gestacional, hospitalização, morte materna e neonatal. Como estratégia de pesquisa 

para identificação dos estudos, a pesquisa bibliográfica foi conduzida utilizando-se 

as bases de dados Cochrane, Bireme, Pubmed, Scopus, BVS, Web of Science no 

período de 1993 até dezembro de 2014. Referências adicionais foram incluídas a 

partir de guidelines e publicações clássicas citadas pelos trabalhos das bases de 

dados. 

Foram utilizadas as palavras chaves definidas a partir das ferramentas 

“Descritores em Ciências da Saúde” da Bireme (língua portuguesa) e “MESH” do 

Pubmed (língua inglesa): adolescence, advanced maternal age, assisted 

reproduction regulation, assisted reproduction technology, child development, elderly 

pregnant, ethics and law, fifth decade, growth and development, in vitro fertilization, 

legislation,  maternal outcome, maternal complications, menopause age, 

menopausal pregnancy, mother-child relationship, obstetrics outcomes, oocyte 

donation, parent-child relationship, perinatal obstetrics, pregnancy outcome,       

psychological adaptation, psychological adjustment. 

Para fins de seleção dos estudos, as publicações foram classificadas de 

acordo com o seu nível e grau de recomendação. Foram incluídos artigos na língua 

inglesa, espanhola e portuguesa. Dois revisores, de maneira independente, 

analisaram os trabalhos selecionados pela busca nos bancos de dados. Estas 

avaliações foram realizadas inicialmente através dos títulos e resumos dos artigos e 
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tiveram como objetivo definir se o estudo era ou não potencialmente relevante. Os 

critérios de elegibilidade foram estabelecidos de maneira independente pelos 

revisores. De acordo com estas análises preliminares, foram avaliados os textos 

completos dos trabalhos relevantes. Divergências entre os revisores foram 

resolvidas por um terceiro autor. Os dados foram coletados por dois revisores 

independentes, por meio de formulário específico, elaborado para esta finalidade. 

Finalmente, as informações extraídas foram agrupadas na forma de texto para 

divulgação da revisão.  

Os artigos foram incluídos quando analisavam um ou mais estudos sobre os 

aspectos e desfechos clínicos, obstétricos e perinatais após FIV com doação de 

oócitos em mulheres acima de 50 anos e excluídos quando relatavam estudos sem 

inclusão de mulheres acima de 50 anos ou outras técnicas de reprodução assistida.  

A busca inicial selecionou 495 artigos. Foram excluídas 386 citações após 

leitura dos títulos e resumos. Versões de 122 textos foram inclusos para leitura 

completa. Foram adicionadas 40 publicações retiradas de outras fontes (jornais, 

entrevistas, instituições públicas de estatísticas, sociedades, conselhos, referências 

citadas pelos estudos). 70 publicações foram inclusas na redação final. 

Destes 70 artigos selecionados para a redação final, foram incluídos 14 

estudos coortes retrospectivos, de caráter observacional, de mulheres com idade 

superior a 50 anos que realizaram fertilização in vitro com óvulos doados. Em 

decorrência de metodologias heterogêneas entre os trabalhos, as presentes 

revisões buscaram compilar os resultados através de tabela que demonstrou o 

intervalo das incidências das variáveis estudadas (consequências clínicas e 

obstétricas) nos 14 trabalhos, correlacionando-as para melhor discussão dos 

resultados (anexo A). 

 

 

6. RESULTADOS CLÍNICOS E OBSTÉTRICOS APÓS A FERTILIZAÇÃO IN 

VITRO EM MULHERES COM IDADE SUPERIOR A 50 ANOS 

 

 

Nos 14 estudos retrospectivos analisados (tabela), a faixa etária dos grupos 

controles variou de 20 a 49 anos. As mulheres dos grupos controles de todos os 

estudos também apresentaram complicações clínicas e obstétricas, o que mostra 
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que a ocorrência das mesmas não é exclusividade das mulheres com idade superior 

a 50 anos. A maioria dos estudos tem observado um elevado risco de complicações 

obstétricas. A hipertensão induzida pela gravidez ocorre com uma incidência de 16 a 

50% (SAUER, 1996; ABDALLA, 1998; SALIHU, 2003; YOGEV, 2010, CHIBBER, 

2005, SINCHEM, 2006; SINCHEM, 2009).  

Sauer et al (1996) relataram 162 mulheres com idade entre 45 e 59 anos de 

idade submetidas ao tratamento de FIV por doação de oócitos. De todo o grupo 

estudado, 37.8 % das mulheres tiveram complicações obstétricas como hipertensão 

e pré-eclâmpsia. A hipertensão ocorreu em 28.5 % das mulheres fecundadas. Os 

autores relataram que os aspectos imunológicos exercem um importante papel no 

desenvolvimento da pré-eclâmpsia. Baseada na teoria de uma inadequada 

imunotolerância uterina da unidade fetoplacentária, decorrente do material genético 

totalmente estranho à hospedeira. 

No estudo de Abdalla et al (1998), a hipertensão induzida pela gravidez 

ocorreu em 23 % das mulheres. Os autores avaliaram a taxa de hipertensão de 

acordo com o modo de concepção. A desordem hipertensiva na gravidez ocorreu em 

21 % das gestações de feto único, 22 % das gestações gemelares e em 100 % das 

gestações de trigêmeos. A hipertensão induzida pela gravidez não teve influência da 

idade materna, paridade ou falência ovariana. As mulheres multíparas tiveram uma 

maior incidência de hipertensão induzida pela gravidez (19%). 

Söderström-Anttila et al (2001) também observaram que a gravidez por 

doação de oócitos está associada com maior frequência a resultados obstétricos 

negativos, como a hipertensão. O autor corrobora que os fatores para sua 

ocorrência são a maior incidência de gestações múltiplas, idade avançada e 

desordens imunes específicas das gestações por doação de oócitos. 

Paulson et al(2002) analisaram os resultados obstétricos de 55 gestações de 

mulheres na sexta década de vida. A taxa de 35% de hipertensão observada no 

estudo representa um aumento de 10 vezes quando comparado a mulheres abaixo 

de 40 anos e pode ser devido à influência do número de embriões doados que são 

imunologicamente estranhos ao útero. A incidência de pré-eclâmpsia leve foi de 25% 

e a severa de 10 %. Não houve episódios de eclampsia. Nas mulheres abaixo de 50 

anos, a pré-eclâmpsia ocorreu em 26.6 % comparada com 60 % das mulheres 

acima de 55 anos. Foi similar nas primíparas em ambos os grupos. 
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Paulson et al destacaram uma incidência alta de diabetes gestacional 

associada à hipertensão gestacional, que foi marcadamente mais elevada em 

mulheres acima de 55 anos, comparadas às mulheres de 50 a 54 anos. 17.5% das 

mulheres com diabetes gestacional foram controladas através da dieta e 2.5 % por 

insulina. Isto sugere a tendência para maiores taxas de diabetes após os 50 anos e 

representa um aumento na incidência de duas a cinco vezes se comparadas às 

mulheres mais jovens. Como não houve diferença estatisticamente significativa entre 

os grupos, a tendência para o aumento das taxas de complicações com a idade 

avançada parece ser forte e o autor recomendou uma avaliação em séries maiores. 

Chibber et al (2005) obtiveram resultados semelhantes. A incidência de pré-

eclâmpsia num grupo de 49 mulheres maiores de 50 anos, sem doenças pré-

existentes, foi de 30.6%. A taxa de pré-eclâmpsia suave foi de 20.4% e a severa de 

10.2 %. Não houve incidência de pré-eclâmpsia no grupo controle (60 mulheres de 

20-29 anos). A taxa de hipertensão gestacional observada neste estudo foi de 30% e 

o resultado foi quase quatro vezes maior se comparado com o grupo controle. A pré-

eclâmpsia foi mais comum em primíparas e representou mais do que o total de 

mulheres estudadas (27/49). 

Das 49 mulheres do grupo acima de 50 anos, 19,5% desenvolveram diabetes 

gestacional e necessitaram do uso de insulina. No grupo controle, apenas 5% das 

mulheres desenvolveram diabetes gestacional. Este resultado se assemelha ao 

estudo de Paulson et al (2002). 

Soares et al (2005) descreveram 3089 ciclos de doação de oócitos. O grupo 

foi composto quase inteiramente de mulheres entre 45 e 50 anos e maiores de 50 

anos. As mulheres com gestação de feto único maiores de 50 anos e menores de 45 

anos tiveram 33.3 % e 10.6% de hipertensão, respectivamente.  Os achados de 

Soares et al(2005) foram muito semelhantes aos achados de Wiggins et al (2005). 

Ambos encontraram maiores taxas de hipertensão induzida pela gravidez em 

mulheres nulíparas. 

Wiggins et al (2005) propuseram que a inadequada resposta imune gerada 

por uma disfunção uteroplacentária, propicia o desenvolvimento da hipertensão 

gestacional e pré-eclâmpsia. 

Outro coorte retrospectivo (SINCHEM, 2006) analisou os resultados 

obstétricos de 123 mulheres com média de idade de 47.6± 3.8 anos (45-64 anos). O 

grupo controle foi composto por 5162 mulheres de 45 a 49 anos (média de idade de 
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30.3± 5.1 anos). A taxa total de gestação multifetal foi de 23 %. A incidência de 

hipertensão e diabetes foi maior no grupo coorte (21 % e 28% respectivamente) do 

que da população em geral. Mais mulheres com idade superior a 50 anos foram 

hospitalizadas (63% versus 22%,p<.001) e as complicações hipertensivas estavam 

entres as principais indicações. O mesmo autor, em 2009, descreveu taxas 

extremamente elevadas de hipertensão e diabetes (50% e 31% respectivamente, 

p<0.001) no grupo de mulheres que teve gestação multifetal. As taxas de 

hipertensão arterial e diabetes no grupo de feto único também foram similares (42% 

e 29% respectivamente, p<0.001). Estes resultados provavelmente foram em 

decorrência da idade materna. 

Yogev et al (2010) compararam os riscos obstétricos e perinatais de 177 

mulheres com idade de 45 a 50 anos e maiores de 50 anos versus um grupo 

controle dividido em três faixas etárias (20-29, 30-39 e 40-44). O autor observou que 

o grupo com idade materna avançada foi caracterizado por taxas elevadas de 

complicações obstétricas como hipertensão, diabetes gestacional. Resultados 

semelhantes foram encontrados em outros estudos (SINCHEM, 2006, SALIHU, 

2003). Isto explica, em parte, o aumento da taxa de pré-eclâmpsia e a necessidade 

de indicação de parto prematuro no grupo com idade superior a 45 anos. 

Yogev et al(2010) relataram um significativo aumento nas taxas de pré-

eclâmpsia e de diabetes gestacional do grupo de estudo em comparação com o 

grupo controle (17% versus 5.6% e 10.7% versus 1.8% respectivamente, p=. 01 para 

ambos), com taxas elevadas de hospitalização. Não houve morte materna. A taxa de 

nulíparas no estudo foi de 40 %. 

Yaniv et al (2011) buscaram investigar os resultados perinatais em mulheres 

nulíparas em idade avançada e encontraram uma significativa associação linear 

entre idade materna avançada e morbidades gestacionais e maternas (pré-

eclâmpsia suave, pré-eclâmpsia severa, hipertensão gestacional). O estudo 

demonstrou que estes resultados adversos são progressivos com a idade. 

Outro estudo retrospectivo (GLASSER, 2011) analisou 131 primíparas de 45 a 

65 anos de idade e observou uma taxa de 45% de hipertensão gestacional e 18.3 % 

de pré-eclâmpsia, 42.7% para diabetes gestacional. Numa comparação entre o 

grupo controle de mulheres de 45 a 49 anos e os de maiores de 50 anos, o grupo de 

idade mais avançada teve maior incidência de hipertensão gestacional (68.2% 

versus 36.6%, p=0.007). 66 mulheres foram hospitalizadas durante a gravidez 
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(média de 15 dias, com intervalo de 2 a 60 dias). A maioria das internações foi 

relacionada à hipertensão gestacional/pré-eclâmpsia. Neste estudo, os resultados 

maternos não foram significativamente relacionados às doenças crônicas prévias, 

possivelmente refletindo um maior risco inerente à primiparidade na idade avançada 

(GLASSER, 2011). 

Le Ray et al (2012) avaliaram a associação entre FIV, com e sem doação de 

oócitos e seus respectivos resultados maternos e perinatais em mulheres acima de 

43 anos. As mulheres que realizaram FIV com doação de oócitos tinham idade mais 

avançada, eram frequentemente nulíparas e tinham maior incidência de gestações 

gemelares. No total da população, as taxas de complicação materna foram 8.7% 

para pré-eclâmpsia e 6.1% para diabetes gestacional. 

A pré-eclâmpsia foi 19.2 % nas FIV com doação de oócitos, 3.8% no grupo 

sem FIV e 10 % no grupo com FIV sem doação de oócito. O risco de pré-eclâmpsia 

foi 3.3 vezes maior em gestações obtidas por FIV com doação de oócitos, 

comparado com o grupo de gestação espontânea. O autor encontrou resultados 

semelhantes ao estudo de Salha et al(1999), que relataram taxas de pré-eclâmpsia 

de 16% versus 3.7% no grupo controle. Estes resultados reforçam a hipótese de 

uma má adaptação imunológica como causa de pré-eclâmpsia. 

Carolan et al (2013) observaram uma baixa incidência de doenças pré-

existentes em mulheres acima de 45 anos em comparação com outros estudos. A 

maioria das mulheres concebeu naturalmente, sem nenhuma técnica de reprodução 

assistida. Esta baixa incidência de doenças pré-existentes pode estar associada ao 

nível socioeconômico australiano e às boas condições gerais de saúde. No grupo, 

foram incluídas cinco mulheres acima de 50 anos. As mulheres acima de 45 anos 

tiveram duas vezes mais hipertensão (2.8%), diabetes gestacional (1.4%), em 

contraste com Yogev et al (2010), que encontraram 6.8% para hipertensão e 4.55% 

para diabetes na mesma faixa etária. 

Comparado a outros estudos (Glasser et al- 2011 e Yogev et al- 2010) que 

tiveram elevadas taxas de pré–eclampsia (18.3% e 17.1% respectivamente) as altas 

taxas de doenças pré-existentes como hipertensão podem influenciar a elevação 

das taxas de toxemia na gestação. 

Kort et al (2012) avaliaram 101 mulheres acima de 50 anos (50-69 anos) e 

compararam com um grupo controle de mulheres com idade inferior a 42 anos (31-

42 anos). Os autores encontraram 8.9% de pré-eclâmpsia suave, 7.9% de pré-
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eclâmpsia severa e 6.9% de hipertensão arterial, 2.0% para diabetes gestacional do 

tipo 1, 1.5% para diabetes gestacional do tipo 2. Ambos os grupos tiveram taxas 

similares de pré-eclâmpsia suave e severa, hipertensão gestacional e diabetes 

gestacional. O presente estudo sugere que os elevados riscos obstétricos vistos em 

mulheres acima de 50 anos podem ser parcialmente decorrentes de fatores como 

infertilidade, FIV, uso de doação de gametas, mas sem relação com a idade 

cronológica. 

 Na década de 90, o número de embriões transferidos durante um ciclo de 

reprodução era de cinco e caiu para 2.2 em meados de 2001. Durante o período de 

11 anos, a média do número de embriões frescos transferidos foi 3.7(2,2) e do 

número médio de embriões congelados transferidos foi de 3.6(1.4) (PAULSON, 

2002).  

Num estudo realizado por Sauer et al (1996), as gestações múltiplas 

ocorreram em 39,2% das mulheres, resultantes do número de embriões transferidos. 

Esta alta frequência de gravidez multifetal contribuiu para as altas taxas de partos 

cesáreas. De todo o grupo estudado, 37,8 % das mulheres apresentou complicações 

obstétricas e perinatais. Não houve morte materna. Grande parte destas gestações 

múltiplas contribuiu para uma maior taxa de sangramento no primeiro trimestre, 

anemia, parto prematuro, baixo peso ao nascimento, retardo do crescimento 

intrauterino e hipertensão gestacional. Os autores relatam que mulheres com 

falência ovariana parecem ter uma maior incidência de complicações como 

sangramento vaginal e pré-eclâmpsia. As possíveis causas são a alta taxa de 

primiparidade, gestações múltiplas e idade materna avançada. Em estudo anterior, 

Sauer et al (1991), também já haviam encontrado uma elevada taxa de sangramento 

vaginal no primeiro trimestre da gravidez. 

Em 1998, Abdalla e colaboradores buscaram investigar os fatores 

determinantes para o sucesso de gravidez em 232 mulheres submetidas à FIV por 

doação de oócitos. Foram realizados 730 ciclos de doação em 461 mulheres, com 

uma taxa de sucesso de gravidez de 50%. Do total de mulheres fertilizadas, 151 

mulheres tiveram a gravidez concluída, sendo 106 com feto único, 32 gêmeos e 3 

trigêmeos. 2105 embriões foram transferidos e 284 sacos gestacionais identificados, 

resultando numa taxa de implantação de 13%. As taxas de gravidez nas mulheres 

no período da menopausa foram semelhantes às mulheres mais jovens que 

utilizaram a mesma técnica de reprodução por doação de oócitos. Além disso, o 
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risco de abortamento foi associado à idade do doador, principalmente nos maiores 

de 30 anos e à falência ovariana, mas não se encontrou associação de abortamento 

com a idade do útero materno. A incidência de sangramento vaginal foi de 12% no 

primeiro trimestre, 1-5% no segundo trimestre e 2% no terceiro trimestre. A 

incidência de hemorragia pós- parto foi de 12%. 

Paulson et al (2002) observaram uma alta incidência de gestações múltiplas e 

altas taxas de parto cesáreo (100%) em mulheres fertilizadas por doação de oócito. 

Henne et al (2007) compararam gestações de mulheres que conceberam após FIV e 

gestações concebidas de modo espontâneo em mulheres jovens e observaram o 

dobro da incidência de parto cesárea nas pacientes fertilizadas. A média da idade 

gestacional para gestações de feto único, gemelares e trigemelares foi de 38.4 

semanas, 35.8 semanas e 32.2 semanas respectivamente. 

Chibber et al (2005) relataram os resultados obstétricos de 59 mulheres na 

faixa etária de 50 a 55 anos, sem doenças crônicas pré-existentes no primeiro 

trimestre da gravidez. 49 destas gravidezes foram resultados de técnicas de FIV por 

doação de oócitos. 10 destas mulheres tiveram abortamento espontâneo no primeiro 

trimestre e foram excluídas do estudo. O grupo controle foi de 60 mulheres sem 

doenças crônicas pré-existentes, com idade entre 20 e 29 anos. Entre as 49 

mulheres com idade superior a 50 anos, três receberam transfusão sanguínea. Duas 

por hemorragia pós-parto e uma por placenta prévia. Houve um total de 58 bebês 

vivos. Dos 58 nascidos vivos de 49 gravidezes, 41 foram de fetos únicos, 7 

gemelares e 1 gravidez de trigêmeos. 73% (36/49) de todos os partos foram por 

parto cesáreo. Dos 41 partos de feto único, 68% foram partos cesáreos, 12 % foram 

partos normais assistidos (fórceps/ vaccum) e 19,5% por parto normal espontâneo. 

Das gestações múltiplas, 100 % foram por parto cesáreo. Taxas de partos 

cesáreos e partos vaginais assistidos por fórceps/vaccum foram significativamente 

maiores em mulheres nulíparas com idade superior a 50 anos, comparadas com 

multíparas do mesmo grupo etário. Este significativo aumento de parto cesáreo se 

deve principalmente às complicações pré-partos e idade avançada associada à 

longa história de infertilidade.  A taxa de parto cesáreo nas mulheres com idade 

superior a 50 anos foi de 54.2 %, quatro vezes maior do que a taxa correspondente 

ao grupo controle e quase duas vezes maior nas mulheres multíparas do mesmo 

grupo. 
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O estudo de Wiggins et al (2005) comparou 50 pacientes tratados por FIV 

standard (30-45 anos, com média de idade de 37.7 anos ±3.6) com 50 pacientes 

tratados por FIV por doação de oócitos (31 a 50 anos, com média de idade de 41.9 

anos ± 5.1). No grupo de mulheres de FIV por doação de oócitos, 11 pacientes 

tinham falência ovariana prematura, 23 tinham diminuição da reserva ovariana e o 

restante tinha múltipla falência por FIV, utilizando os próprios gametas. 

No grupo de FIV standard, 21 pacientes tinham diminuição da reserva 

ovariana, 05 pacientes tinham doença tubária e o fator masculino afetou 23 dos 

casais. Não houve diferença nos resultados obstétricos e perinatais quanto à função 

ovariana.  

As taxas idênticas de nuliparidade e gestações múltiplas entre os dois grupos 

estudados permitiram concluir que a hipertensão induzida pela gravidez foi 

significativamente aumentada nas mulheres nulíparas. 

O estudo analisou dois grupos com faixas etárias muito similares (37.7 e 41.9 

anos) mas com resultados significativamente diferentes. Trabalhos anteriores de 

doação de oócitos em mulheres com idade superior a 45 anos relataram altas taxas 

de sucesso na gravidez, frequentemente associadas a elevadas taxas de 

complicações. O achado mais importante do estudo foi que fatores como paridade, 

pluralidade e a doação de oócitos são os mais importantes fatores de risco.  

Sinchem et al (2006) analisaram 123 mulheres divididas em dois grupos: o 

grupo 1 com idade de 45 a 49 anos e o grupo 2, com idade superior a 50 anos (50-

64). O grupo controle era composto de 5162 mulheres com média de idade de 

30.3±5.1 anos O estudo investigou se havia diferença de riscos específicos na idade 

materna avançada e determinar a natureza dos mesmos. A taxa total de gestação 

multifetal foi de 23 % (27 gemelares e 1 trigemelar) comparada com 3 % de gravidez 

multifetal na população em geral(p<0.01). 20% e 33 % das mulheres do grupo 1 e 2 

respectivamente, tiveram gestação múltipla. A idade gestacional no momento do 

parto do grupo 2 foi significativamente mais precoce do que as do grupo 1 (média de 

idade gestacional de 36.3±2.4 versus 37.9±2.6 semanas, p==. 006). Esta diferença 

persistiu mesmo quando as gravidezes de feto único e múltiplas foram analisadas 

separadamente. A idade média gestacional no parto do grupo 2 foi inferior ao grupo 

1 (idade gestacional de feto único,  36.9 semanas versus 38.4 semanas, p== 005; 

idade gestacional de múltiplos 35.1 versus 36.4, respectivamente, p=. 01). Mais 

mulheres do grupo com idade superior a 50 anos foram hospitalizadas (63% versus 
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22%, p<. 001) e as indicações incluíram o sangramento vaginal e contrações 

prematuras. Grande parte destas hospitalizações também se deu por stress físico e 

mental das pacientes. A maioria das mulheres do coorte teve resultados bons com 

boa tolerância na gravidez. 

Em 2009, Sinchem et al analisaram 125 mulheres de 40 a 65 anos, 

fertilizadas por doação de oócitos. O grupo controle envolveu 417 mulheres que 

tiveram gestações gemelares no ano de 2007. Das 125 mulheres, 83 tiveram 

gravidez de feto único (nascidos vivos) e 42, gravidez gemelar, totalizando 83 fetos 

nascidos vivos (perda de 01 feto gemelar) A idade gestacional na época do parto foi 

ligeiramente menor e significativamente precoce nas mulheres do grupo estudado 

em comparação com o grupo controle (35.19±2.3 semanas versus 35.68±2.6 

respectivamente, p=0.039). Mais mulheres no grupo de estudo deram a luz antes 

das 34 semanas de gestação. O risco de parto antes das 34 semanas foi quase 

duas vezes maior no grupo de idade avançada (35.7% ou 15/42 versus 21.8% ou 

91/417,p=0,06). Das 42 mulheres que tiveram gestação gemelar, 60% necessitaram 

de hospitalização e 98 % tiveram partos cesáreos. 

No estudo de Yogev et al (2010), a maioria das gestações múltiplas foi 

resultante de doações de oócitos. Possivelmente, o útero de uma mulher com idade 

mais avançada é menos adequado para transportar uma gravidez multifetal. A taxa 

de parto prematuro (≤37, <34 e <32 semanas de gestação) foi maior no grupo 

estudado em comparação com os grupos controles. Além disso, a taxa de parto 

cesárea foi significativamente maior do que nos grupos controles (78.5% versus 

28.9%; p<. 001). A taxa de placenta prévia em mulheres ≥ 45 anos foi de 5.6 % 

versus 0.2% em mulheres de 20-29 anos (p<0.001). 

No mesmo grupo, a taxa de hemorragia pós-parto, a necessidade de 

transfusão sanguínea, complicações febris e hospitalização prolongada foram 

elevadas. O fato de uma mulher em idade avançada receber um oócito mais jovem 

não garante isoladamente um aumento das taxas de gravidez. Adicionalmente, as 

elevadas taxas de gestação múltipla, em decorrência das técnicas de reprodução 

assistida, explicam em parte as maiores taxas de parto prematuro e partos cesáreos 

(80%) nestas mulheres com idade superior a 45 anos. Isto se deu em decorrência 

das complicações como placenta prévia, apresentação pélvica e pré-eclâmpsia. Este 

fenômeno já foi descrito por outros autores (Sinchem, 2006), e provavelmente está 

associado à idade avançada, primiparidade e ao tratamento da infertilidade. 
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Yaniv et al (2011) encontraram uma significativa associação linear entre idade 

materna avançada e morbidades gestacionais e maternas (diabetes tipo 1 e tipo 2, 

pré-eclâmpsia suave, pré-eclâmpsia severa, hipertensão gestacional, placenta 

prévia, parto cesárea, parto prematuro. O estudo demonstrou que estes resultados 

adversos são progressivos com a idade.  

O estudo de Glasser et al (2011) incluíram 131 primíparas com idade superior 

a 45 anos. Todas apresentavam problemas de infertilidade, com reserva ovariana 

diminuída como causa primária. Foram analisados o estado marital, doenças 

crônicas prévias, história obstétrica, avaliação pré-natal e todas as complicações 

decorrentes da gravidez. A idade variou de 45 a 65 anos (48.3±3.3). 

De todos os partos, 93.9% foram cesáreos. 100% das mulheres com idade 

superior a 50 anos estão incluídas neste grupo. 1/3 dos partos foram prematuros 

(<37 semanas; 33.8%), 10 partos (7.7%) ≤32 semanas de gestação. A Taxa de parto 

prematuro foi de 26% para gravidez de feto único e 60% para gestação multifetal. 

(p=0.0006) e foi maior no grupo de mulheres com idade superior a 50 anos. Os 

achados do estudo ressaltam os vários fatores de risco envolvidos na fertilização in 

vitro destas mulheres em idade avançada e destacam que a primiparidade pode ser 

um fator de risco específico para este grupo. Outros autores também encontraram 

resultados semelhantes (YOGEV, 2010; SAUER, 1996). 

Le Ray et al (2012) observaram uma forte associação de FIV por doação de 

oócitos com partos prematuros. Do total de mulheres que desenvolveram pré-

eclâmpsia (33/380), 8 mulheres tiveram parto prematuro antes das 34 semanas de 

gestação. Entre as gestações gemelares, todas as mulheres que realizaram FIV com 

doação de oócitos desenvolveram pré-eclâmpsia. Não houve evento nos outros 

grupos (p< 0.001). O risco de pré-eclâmpsia severa associado com o parto 

prematuro antes das 34 semanas parece ser maior nas mulheres que realizaram FIV 

por doação de oócitos. 

 O parto prematuro variou conforme o modo de concepção (1.3% sem FIV; 

0% com FIV sem doação de oócito e 4.8% com FIV com doação de oócito). No 

entanto, após análise multivariada, não se encontrou associação significativa da FIV 

por doação de oócito com o parto prematuro. O único fator significativamente 

associado com o parto prematuro foi gestação gemelar. 

Kort et al(2012) relataram resultados positivos nas taxas de gravidez em 

mulheres com idade superior a 50 anos. O autor comparou seus resultados aos de 
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Paulson(2002) e Sinchem(2006). Neste estudo não houve diferença estatisticamente 

significante nas complicações maternas entre o grupo de mulheres com idade 

superior a 50 anos e o grupo controle com idade inferior a 42 anos. Um pequeno 

número de pacientes acima de 50 anos apresentou restrição de crescimento uterino 

(3.0%), placenta prévia (2.0%) e parto prematuro por ruptura de membrana (8.9%). 

A taxa total de parto cesárea foi 81% para fetos únicos e 100 % para as gestações 

múltiplas. 

 

 

6.1 Gestações espontâneas e suas complicações 

 

 

As mulheres na sexta década de vida estão usualmente no período da peri 

menopausa. A média de idade da menopausa na América Latina está entre 49.5 ± 

5.5 anos. O decréscimo da fertilidade no climatério é consequência da redução da 

reserva ovariana, da frequência e eficiência da ovulação e da atividade sexual. 

Apesar disso, algumas mulheres na perimenopausa mantêm o potencial reprodutivo 

e podem conceber espontaneamente. 

O estudo de Carolan et al (2013) demonstraram que a maioria das mulheres 

tinha baixo nível de doenças pré-existentes e 72% delas conceberam naturalmente. 

Semelhante a outros estudos, as mulheres com idade superior a 45 anos 

caracterizaram-se com uma maior incidência de complicações obstétricas como pré-

eclâmpsia, hemorragia pós-parto, e parto cesárea. Entretanto, as taxas de 

complicações foram significativamente inferiores em comparação a outros estudos, 

como o de Glasser (2011) e Yogev (2010). Quase 2/3 das mulheres, em ambos os 

grupos, eram multíparas. A taxa de parto cesáreo foi de 55.3% e foi coincidente com 

os resultados na Austrália, onde 45-57% das mulheres com idade superior a 40 anos 

realizaram parto cesáreo. As taxas de parto cesáreo nos estudos de Yogev (2010) e 

Glasser (2011) demonstraram taxas de 78.5% e 93.95 respectivamente. As 

mulheres em ambos os estudos eram predominantemente primíparas, com idade 

extremamente avançada e com elevada taxa de utilização de TRA.  

Donoso et al (2008) publicaram um amplo estudo retrospectivo de 539 

gestações de mulheres com idade superior a 50 anos que conceberam 

espontaneamente. O autor teve como meta avaliar a morbidade e a mortalidade 
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perinatal e infantil das crianças nascidas por concepção espontânea. Houve 

significativo aumento do risco fetal (OR: 3.7; CI 95%: 1.2-10.5), neonatal (OR: 10.4; 

CI95%%: 5.7-18.7), pós-natal (OR: 9.5; CI95%%: 4.6-19.1) e infantil (OR: 10.5; 

CI95%%: 6.6-16.7). Não houve diferença na incidência de baixo peso e de muito 

baixo peso no nascimento entre os grupos. 

Já o estudo descrito por Salihu et al (2003), descreveram resultados de 

gravidez em mulheres com idade superior a 50 anos com menor risco de 

mortalidade fetal (OR: 2.2; CI 95%: 1.01-4.75). Esse estudo demonstrou significativo 

aumento de risco para baixo peso ao nascimento, prematuridade e restrição de 

crescimento uterino, mas não analisou a mortalidade neonatal. A diferença do 

resultado encontrado talvez seja explicada por melhor vigilância pré-natal, exclusão 

de embriões comprometidos e utilização de técnicas de reprodução assistida por 

doação de oócitos. Muitas destas mulheres em idade avançada apresentam 

doenças pré-existentes como hipertensão arterial e diabetes, obesidade e podem 

desenvolver complicações induzidas pela gravidez como pré-eclâmpsia, placenta 

rota e placenta prévia. Consequentemente, os fetos podem ter um maior risco de 

hipóxia, restrição de crescimento uterino, prematuridade e baixo peso ao 

nascimento. Além disso, a mortalidade infantil foi 10 vezes maior nestas mulheres 

com idade superior a 50 anos que conceberam espontaneamente. O elevado risco 

de morte infantil pode ser devido à prematuridade ou por problemas congênitos (más 

formações congênitas e aneuploidias). 

 

A morte materna é definida pela Organização Mundial de Saúde (OMS) como 

a morte de uma mulher durante o período da gravidez ou no prazo de até 42 dias 

após o término da gravidez, por qualquer causa relacionada ou agravada pela 

mesma. Morte materna tardia foi definida como morte de uma mulher por causa 

obstétrica direta ou indireta após 42 dias até 1 ano após o término da gravidez. A 

taxa de mortalidade materna (TMM) foi definida como o número de mortes maternas 

diretas e indiretas por 100000 nascidos vivos até 42 dias após a interrupção da 

gravidez. 

Braat et al (2010) avaliaram as mortes maternas relacionadas à FIV na 

Holanda no período de 1984 a 2008. O Comitê de Mortalidade Materna (MMC) da 

Sociedade de Obstetrícia e Ginecologia da Holanda avalia os casos de morte 

materna do país, relatados pelos ginecologistas, obstetras, clínicos e parteiras. Os 
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casos foram divididos em três categorias: diretamente relacionados com a FIV, 

diretamente relacionados à gravidez por FIV e não relacionados com a FIV e/ou 

gravidez por FIV. Seis mortes maternas foram relacionadas diretamente ao 

tratamento de FIV e 11 mortes maternas relacionadas à gravidez por FIV (figura 4). 

 

 

 

A Holanda não possui o número exato de mulheres que foram tratadas por 

FIV no país no período estudado e estima que 100.000 mulheres realizaram 

tratamento de FIV no período de 1984 a 2008. A mortalidade relacionada com a FIV 

foi de 6 por 100.000 nascidos vivos. As causas de morte foram eclâmpsia com 

hemorragia cerebral (quatro casos), sepse (dois casos), dissecção vascular (dois 

casos), embolia pulmonar (dois casos), falência hepática (dois casos, um por 

esteatose hepática aguda da gravidez), hipertensão portal (abusos de álcool, só 

revelado após a morte, um caso), doenças de pequenos vasos (um caso), meningite 

tuberculosa (um caso), suicídio relacionado com depressão pós-parto (um caso), 

embolia amniótica (um caso). Oito dessas 17 gestações (47%) foram gemelares. A 

idade média global de mulheres que morreram como resultado de complicações 

obstétricas no decurso da gravidez foi de 36,4 anos (28-50 anos). Como 
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mencionado anteriormente, supondo que 100.000 mulheres fertilizaram no período 

estudado, a taxa global de gravidez foi de 40% e o número de mulheres grávidas foi 

de 40.000. A mortalidade materna calculada foi de 42,5 por 100000 gravidezes por 

FIV (17 em 40000).  

Este estudo ilustra a dificuldade de coleta de dados sobre desfechos fatais 

relacionados à FIV e a dificuldade de extração de conclusões válidas a partir de um 

estudo sobre as mortes relacionadas a ela. Os dados gerais da literatura são 

escassos. Os autores estimam que pelo fato de apenas algumas mortes terem sido 

relatadas na literatura e pelo número de seis mortes encontradas em seu estudo, 

que não deva haver muitos casos em todo o mundo. 

Braat et al (2010) destacaram que os riscos de complicações resultantes do 

tratamento de FIV ou da gravidez por FIV realçam a importância do aconselhamento 

sobre os riscos de gestações múltiplas. Enfatizaram a obrigatoriedade de 

acompanhamento intensivo por parte de obstetras e centros de reprodução assistida 

especializados.  

Braat et al (2010) enfatizaram a importância do registro de mortes maternas 

relacionadas à FIV por parte dos profissionais de todo o mundo, independentemente 

da causa da morte. Estes dados podem contribuir no esclarecimento de possíveis 

mecanismos envolvidos nas complicações resultantes de FIV. 

 

 

6.2 Resultados perinatais  

 

 

Sauer et al (1996) avaliaram os efeitos da idade, paridade e estado ovariano 

em bebês com baixo peso para idade gestacional, em mulheres com idade entre 45 

e 69 anos que conceberam através de FIV por doação de oócitos. As gestações 

múltiplas foram frequentes (n=29; 39.2% das gestações) e incluíram 20 gemelares, 7 

trigemelares e 2 quadrigemelares. Duas gestações de trigêmeos e as gestações de 

quadrigêmeos foram reduzidas para gestações gemelares. As gestações de feto 

único foram de 38.3 ± 1.3 semanas (intervalo de 35-41 semanas), com peso ao 

nascimento de 3218 ± 513 g (média de 1870-4775g). As gemelares, 35.9 ± 2.0 

semanas (intervalo de 32-39 semanas), com peso ao nascimento de 2558±497 g 

(intervalo de 1700-3450g). As de trigêmeos, 33.5 ± 0.7 semanas (intervalo 32-34 



46 
 

semanas), peso ao nascimento de 1775±190 g (intervalo de 1550-2100 g). 4.6 % 

dos nascidos vivos tiveram complicações perinatais (5%), incluindo retardo do 

crescimento intrauterino (n=2), trissomia do 21 (n=1), defeito de septo 

interventricular (n=1) e obstrução de intestino delgado (n=1). Não houve morte 

neonatal. As mulheres com falência ovariana tinham uma maior incidência de 

abortamento comparada às mulheres com ovários funcionastes.  

Além disso, os autores observaram que a idade uterina não exerce um papel 

substancial na eficiência do tratamento por doação de oócitos. Isto sugere que a 

receptividade do endométrio é inalterada pela idade, desde que haja uma adequada 

reposição de hormônios esteroides, sendo capaz de suportar uma gravidez a termo. 

Entretanto, controvérsias persistem se nascidos de FIV têm um maior risco de partos 

prematuros e baixo peso ao nascimento. 

Abdalla et al (1998) analisaram 151 gestações, sendo 106 com feto único, 32 

gemelares e 3 trigemelares. 2105 embriões foram transferidos e 284 sacos 

gestacionais identificados, resultando numa taxa de implantação de 13 %. 

A taxa de nascidos vivos foi de 20%. Os autores concluíram que o maior risco 

para o retardo de crescimento intra-uterino se deu em mulheres com falência 

ovariana, com 13% de bebês prematuros nas gestações de feto único, 56%, nas 

gestações gemelares e 100 % nas de trigêmeos. A frequência de peso ao 

nascimento < 2500 g foi de 18 % (feto único), 52% (gêmeos), e 100% (trigêmeos). O 

retardo de crescimento uterino foi de 15% para fetos únicos, 31% para gêmeos e 

78% para trigêmeos. 

Söderström-Anttila et al (2001) citaram os trabalhos de Sauer (1996) e 

Abdalla (1998) e destacaram a associação da fertilização in vitro por doação de 

oócitos com uma maior frequência de complicações perinatais (partos prematuros) e 

baixo peso ao nascimento. Os fatores responsáveis por estes achados foram a alta 

incidência de gestações múltiplas, a idade avançada e as desordens imunes 

específicas das gestações por doações de oócitos. Foi observado que para se 

evitarem a prematuridade, o baixo peso ao nascimento bem como o retardo de 

crescimento uterino, o número de embriões transferidos deveria ser reduzido e 

considerado a implantação de um único embrião. Destacaram a importância da 

qualidade embrionária e da idade do doador como fatores importantes para a 

redução dos riscos obstétricos e perinatais.  
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Paulson et al (2002) descreveram os resultados perinatais de 77 mulheres de 

50 a 63 anos que engravidaram por FIV com doação de oócitos. Estas mulheres 

passaram por uma avaliação médica criteriosa, através de exames laboratoriais e de 

imagem antes da fertilização. A taxa de gravidez foi de 45.5 % (55/77) e a de 

nascidos vivos 37.2%.  Dos 45 nascidos vivos, 31 foram de gestações de feto único, 

12 de gestações gemelares e 2 de gestações de trigêmeos. O peso ao nascimento 

foi de 3039 g(703 g), 2254 g(581 g), e 1913 g. Os valores de Apgar de 1 min e 5 min 

foram 8.2 (intervalo de 6-10) e 9.1 (intervalo de 8-10), respectivamente. 

Chibber et al (2005) observaram que a idade materna não afeta o peso ao 

nascimento. A média de idade gestacional no momento do parto foi de 38,1 

semanas ± 0,4; 36.2 semanas± 0,1 e 34,1 semanas respectivamente para os partos 

de feto único, gemelares e triplos. E o peso ao nascimento foi 3,201 g ± 10; 2,252g± 

4 e 1,998 g ± 95. Dos 58 nascidos vivos, a taxa de gestação múltipla foi de 16.3% 

(8/49). A média do score de Apgar do 1º ao 5 º minuto foi de 9.2±0,8 e 8.8± 0,6 

respectivamente. Os resultados encontrados neste estudo foram similares a dois 

estudos conduzidos por Paulson (2002) e Sauer (1995). Estas duas séries e o 

presente trabalho demonstraram resultados positivos sem mortes perinatais e 

maternas. 

No estudo de Soares et al (2005), as mulheres com gestação de feto único 

obtiveram uma maior taxa de partos prematuros, com menor idade gestacional e 

menor peso ao nascimento. Os fatores que podem ter influenciado este resultado 

neonatal foram hipertensão, proteinúria, ruptura prematura de membrana e 

hemorragia no segundo e terceiro trimestre da gravidez. 

Sinchem et al (2006) analisaram os resultados perinatais e perinatais em 123 

mulheres com idade superior a 45 anos. As variáveis foram: idade materna, 

paridade, idade gestacional no parto, modo de concepção, peso ao nascimento, 

percentil de peso ao nascimento e necessidade de hospitalização. Os dados foram 

colhidos de forma prospectiva de julho a dezembro de 2003, incluindo dados 

demográficos, história obstétrica, eventos durante a gravidez e parto e resultados 

perinatais imediatos. 

O grupo controle incluiu mulheres de 45 a 49 anos e o grupo de estudo de 

mulheres acima de 50 anos. Este grupo foi composto de 123 mulheres com média 

de idade de 47.6±3.8 anos (45-64 anos) e o grupo controle de 5162 mulheres com 

média de idade de 30.3±5.1 anos. 
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A média de idade gestacional no parto foi de 37.6±2.6 semanas (28 a 42 

semanas) comparado ao grupo controle com 39.5±2.0 semanas. 

O peso médio ao nascimento foi 2.684±754 g, comparado com 3, 175±571 g 

da população em geral. Todas estas diferenças foram estatisticamente importantes. 

Das 123 mulheres estudadas, 23 % tiveram gravidez multifetal (27 gemelares 

e 1 trigemelar), comparadas à taxa de 3% de gravidez multifetal na população geral 

(p<0,01). 

A taxa de parto prematuro no grupo estudado também foi elevada com 14% 

das gestações com duração menor que 34 semanas e 5% antes das 32 semanas, 

comparadas com 3% e 1% na população respectivamente (p< 0,01). 

Para uma melhor análise das complicações oriundas da gravidez em idade 

materna avançada, o presente trabalho dividiu o estudo coorte em 2 grupos. O grupo 

1 representou as mulheres de 45 a 49 anos e o grupo 2, as mulheres com idade 

superior a 50 anos. 

Das 123 mulheres com idade superior a 45 anos, 99 tinham entre 45 e 49 

anos de idade e destas, 50 eram nulíparas. Do grupo 1, 43 mulheres conceberam 

por FIV, sendo que 13 delas por doação de oócitos. Do grupo 2, 24 das 123 

mulheres tinham mais de 50 anos (50-64 anos), com média de idade de 52 anos. 

Deste grupo, todas as mulheres realizaram FIV por doação de oócitos e 17 das 24 

mulheres (71%) eram nulíparas. 

Os resultados perinatais foram bons no grupo de mulheres com idade 

superior a 45 anos. Não houve complicações significantes, com exceção de uma 

morte intrauterina por um severo retardo de crescimento de uma gestação gemelar 

no grupo 1. 

Além disso, bebês nascidos de mulheres com idade superior a 50 anos (grupo 

2) foram significativamente menores do que os do grupo 1 (peso ao nascimento 2, 

324±589 g versus 2, 784 ±766 g respectivamente, p=. 002). E ainda, mulheres com 

idade superior a 50 anos deram a luz a bebês com peso ao nascimento 

significativamente inferior (peso ao nascer < 2500 g) (61% no grupo 2 versus 32% 

no grupo 1, p=. 002). As diferenças observadas no peso ao nascimento persistiram 

mesmo ao analisar separadamente as gestações de feto único e múltiplas (peso ao 

nascer do grupo 2 de feto único 2, 692g versus 3, 027 g no grupo 1, p=. 019; peso 

ao nascer de gestações múltiplas do grupo 2 1, 976 g versus 2, 310 g no grupo 1, 

p=. 0, 38, respectivamente). 



49 
 

Das mulheres que completaram o primeiro trimestre, a taxa de nascimento 

prematuro foi extremamente alta, com 14 % das mulheres dando a luz antes das 34 

semanas de gestação. No entanto, não houve casos de extrema prematuridade e a 

idade média gestacional aproximou-se da idade a termo. 

O parto prematuro em mulheres com idade superior a 50 anos foi quase duas 

vezes maior que o das mulheres de 45 a 49 anos, embora não tenha sido 

estatisticamente importante. Os resultados das gravidezes em mulheres com idade 

avançada foram bons. A maioria das mulheres tolerou bem a gravidez, embora mais 

de 30% delas necessitaram de hospitalização. A taxa de hospitalização foi maior no 

grupo de mulheres com idade superior a 50 anos e grande parte destas se deu por 

estresse físico e mental das pacientes. 

Em outro estudo de 2009, Sinchem et al mostraram que a gravidez gemelar 

em mulheres em idade avançada está associada a maiores complicações maternas 

e fetais e ao elevado risco de prematuridade e baixo peso ao nascimento. A gravidez 

multifetal tem um papel adicional nas mulheres em idade avançada. O maior risco de 

hospitalização deveria ser mencionado, especialmente quando se tem a 

possibilidade de uma gestação gemelar. 

Sinchem et al (2009) demonstraram que a gravidez multifetal é um fator de 

risco independente para complicações perinatais, incluindo morte perinatal, 

anormalidades do crescimento fetal e parto prematuro associado a essas 

complicações. As mulheres em idade avançada, com gestações gemelares por 

doação de oócitos apresentaram um risco duas vezes maior para partos prematuros, 

com bebês com baixo peso ao nascimento e 1/3 destas gestações terminaram antes 

das 34 semanas. Estes piores resultados podem ter sido decorrentes de uma 

disfunção uteroplacentária. 

Yogev et al (2010) compararam os resultados perinatais de mulheres com 

idade entre 45 e 49 anos, maiores de 50 anos e um grupo controle de mulheres de 

20 a 44 anos. As taxas de baixo peso ao nascimento (<2500 g) foram maiores no 

grupo cohort. Mas a taxa de muito baixo peso ao nascimento (< 1500 g), bebês 

pequenos para a idade gestacional, Apgar no 5º minuto e necessidade de cuidados 

em unidade de terapia intensiva foram similares entre os grupos. As maiores taxas 

de partos prematuros ocorreram nas gestações < 34 e <37 semanas. Embora a 

prematuridade excessiva (<32 semanas de gestação) não tenha sido 

relevantemente elevada no grupo estudado, os autores encontraram taxas elevadas 
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de complicações perinatais (hospitalizações prolongadas e complicações 

metabólicas). Isto nos faz concluir que gestações entre 32 a 37 semanas 

possibilitam riscos relevantes maiores para complicações perinatais. 

O estudo de Yaniv et al (2011) tiveram como objetivo investigar os resultados 

perinatais em mulheres nulíparas em idade avançada. O autor analisou 1036 

mulheres com gestações de feto único, com idade acima de 35 anos, sendo 188 

mulheres com idade acima de 40 anos. A população estudada foi dividida em três 

grupos: um grupo controle com mulheres abaixo de 35 anos, um grupo de 35 a 40 

anos e um terceiro com mulheres acima de 40 anos.  

Houve uma significativa associação linear entre idade materna avançada e 

resultados perinatais adversos como restrição de crescimento uterino, baixo peso ao 

nascimento, má formação congênita e mortalidade perinatal. O estudo demonstrou 

que estes resultados adversos são progressivos com a idade. Porém, através de um 

modelo de regressão logística múltipla, correlacionando as variáveis de idade 

gestacional, retardo do crescimento intrauterino e má formação congênita, a idade 

materna avançada não foi considerada um fator de risco independente para a 

mortalidade perinatal. 

A taxa de parto prematuro foi de 26% para gravidez de feto único e 60% para 

gestação multifetal. (p=0.0006). 1/3 dos partos prematuros (33.8%) foi antes das 37 

semanas de gestação e 10 partos (7.7%) antes das 32 semanas de gestação. A taxa 

de baixo peso ao nascimento (<2500 g) aumentou com a idade materna de 34.9% 

no grupo de 45-49 anos para 68.5% entre o grupo de 50-65 anos, tanto para 

gestação única como multifetal (p=0.004). 47 bebês (29.2%) foram pequenos para a 

idade gestacional, com o aumento da elevação da taxa proporcional ao aumento da 

idade materna (p=0.04). 

O estudo de Le Ray et al (2012 objetivaram avaliar a associação entre FIV, 

com e sem doação de oócitos, e resultados maternos e perinatais em uma 

população em mulheres acima de 43 anos. Das 380 mulheres incluídas no estudo, 

40 realizaram FIV sem doação de oócitos, 104 FIV com doação de oócitos e 236, 

sem FIV. A paciente mais velha, de 60 anos teve sua gravidez através de FIV com 

doação de oócitos. 

Poucos estudos têm analisado os efeitos do modo de concepção nas 

complicações maternas e perinatais em mulheres em idade avançada. Os que 
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investigaram possuem uma amostra populacional pequena sem um grupo controle 

de gravidez espontânea na mesma faixa etária. 

As mulheres que realizaram FIV com doação de oócitos tinham idade mais 

avançada, eram mais frequentemente nulíparas. As gestações gemelares foram 

mais frequentes e apresentaram taxas significativas de parto prematuro e baixo peso 

ao nascimento (2500 g). 

No total, foram 326 gestações de feto único e 54 gestações múltiplas. A taxa 

de parto prematuro antes das 37 semanas de gestação foi de 20.2% e as de menos 

de 33 semanas, 8.2%. A taxa de gestações gemelares foi significativamente maior 

no grupo de FIV com doação de oócitos (39.4 versus 15% com FIV e 2.5% sem FIV, 

p<0.001). O único fator relevante associado ao parto prematuro foi gestação gemelar 

(OR=8.9(4.0-19.9).  

Le Ray et al (2012) relataram que o estudo de Yogev (2010) analisou 

resultados maternos e perinatais em função da idade materna e encontrou, entre as 

mulheres acima de 45 anos, taxas de 21.5 % para parto prematuro, 78.5% para 

parto cesárea, 4% para hemorragia pós parto e 11.3% para peso ao nascimento 

abaixo do percentil 10, com todos os modos de concepção combinados. 

Le Ray et al (2012) destacaram que a originalidade do estudo se deu em 

decorrência de uma homogeneidade da população estudada. Os autores analisaram 

apenas mulheres acima de 43 anos. A maioria dos estudos inclui mulheres jovens 

sem reserva ovariana como o trabalho de Wiggins em 2005. Este estudo foi o único 

que comparou três modos de concepção (sem FIV, FIV com doação de oócitos e 

FIV sem doação de oócitos).  

Kort et al (2012) analisaram 101 mulheres com idade superior a 50 anos (50-

59 anos), e compararam com um grupo de mulheres com idade inferior a 42 anos. 

Eles encontraram uma taxa total de 81 % para gestações de feto único e de 100 % 

para as gestações múltiplas. Na comparação entre os grupos de mulheres jovens e 

mulheres com idade superior a 50 anos, ambos tiveram taxas similares de ruptura 

prematura de membrana/parto prematuro (8.9% versus 14.3%), OR 0.59 (0.18 a 1.9) 

respectivamente. Um pequeno número de pacientes com idade superior a 50 anos 

apresentou restrição de crescimento uterino e placenta prévia.  

No grupo de mulheres ≥ 50 anos, a média de idade gestacional para 

gestações de feto único, gemelares e trigemelares foi 37.0±2.9 semanas, 35.5±3.1 

semanas e 30.3±3.8 semanas, respectivamente. O peso médio ao nascimento para 
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fetos únicos, gêmeos e trigêmeos foi 3029.4±604 g, 2362.5±108.4 g e 1356.6±520.8 

g. Os resultados perinatais foram excelentes e semelhantes entre os dois grupos. 

Kort et al(2012) encontraram resultados semelhantes nos estudos de Sinchem(2006) 

e Paulson(2002). 

Carolan et al (2013) analisaram 217 mulheres com idade superior a 45 anos e 

compararam com um grupo de 48.909 mulheres de 30 a 34 anos. O grupo de 

mulheres com idade superior a 45 anos apresentou uma baixa incidência de 

doenças pré- existentes em comparação a outros estudos. A maioria das mulheres 

(72.2%) concebeu naturalmente, sem nenhuma técnica de reprodução assistida.  

Esta baixa incidência de doenças pré-existentes pode estar associada ao nível 

socioeconômico australiano e às boas condições gerais de saúde da população. 

 Os autores encontraram taxas maiores de complicações maternas e 

perinatais em mulheres com idade superior a 45 anos, quando comparado às 

mulheres de 30-34 anos. No grupo coorte foram incluídas cinco mulheres com idade 

superior a 50 anos. As mulheres com idade superior a 45 anos tiveram mais partos 

cesáreos (55.3%), gestações múltiplas (6%) e placenta prévia (4.6%).  

A taxa de parto cesáreo foi de 55.3% e é consistente com os resultados da 

Austrália, onde 45-57% das mulheres com idade superior a 40 anos realizam parto 

cesáreo. As taxas de parto cesáreo nos estudos de Yogev et al e Glasser et al 

demonstraram taxas de 78.5% e 93.95% respectivamente. As mulheres em ambos 

os estudos eram predominantemente nulíparas, de idade extremamente avançada e 

possuíam elevadas taxas de utilização de TRA. 

Os resultados perinatais adversos como parto prematuro de 32 a 36 

semanas, baixo peso ao nascimento, baixo peso abaixo de 10 percentis foram 1.5 a 

2 vezes maiores em mulheres com idade superior a 45 anos e o aumento foi mais 

evidente entre as primíparas, embora o parto prematuro tenha sido mais frequente 

nas mulheres multíparas. 

A taxa total de partos prematuros foi de 17.5%, e menor do que as taxas de 

18.3% e 29.8%, relatadas por Glasser et al (2011) e Yogev et al (2010) 

respectivamente. Os autores encontraram uma taxa de parto prematuro em 

gestações abaixo de 32 semanas de 2.3%, semelhante ao resultado de Yogev et al 

(2010) de 2.2%. A taxa de baixo peso ao nascimento de 12.6% foi inferior à 

encontrada por Glasser et al (27. 8%). 
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A taxa de baixo peso para a idade gestacional foi de 13.8% versus 11.3 %, 

25% e 30 % dos estudos de Yogev et al, Glasser et al e Sinchem et al, 

respectivamente. O baixo peso para a idade gestacional foi significativamente 

associado ao primeiro parto (OR 3.90; 955 CI 2.3,6. 6), enquanto o parto prematuro 

foi mais comum tanto na primeira gestação (OR 3.13; 95 % CI 1.8,5. 3) como nas 

gestações subsequentes (OR 2.08; 95 % CI 1.2, 3.5), nas gestações de feto único 

(OR 2.11; 95 % CI 1.3,3. 4) e nas mulheres que não realizaram técnica de 

reprodução assistida (OR 2.10; 95 % CI 1.3,3. 4). 

As novas oportunidades de gravidez em mulheres após a menopausa através 

da Fertilização in vitro têm gerado profundas influências no planejamento familiar, 

bem como na dinâmica populacional. Aumentaram-se as chances de casais inférteis 

vivenciarem a maternidade, além do período da idade reprodutiva feminina.  

A média de idade de expectativa de vida aumentou nas últimas décadas. Nos 

países desenvolvidos a expectativa de vida está em torno dos 80 anos. Em princípio, 

poderia se estabelecer a idade de 60 anos como a idade limite superior para 

reprodução nas mulheres em idade avançada. Este aumento do limite superior de 

idade para a fertilização in vitro poderia contribuir para normalização da distribuição 

da pirâmide etária da população em países desenvolvidos que vêm vivenciando o 

contínuo decréscimo nas taxas de natalidade. Como a tendência é pelo maior 

número de fertilizações na sexta década de vida, é importante evidenciar as 

possíveis complicações clínicas, obstétricas, perinatais, psicossociais e éticas da FIV 

nesta idade. Tem havido um extenso debate sobre o limite superior de idade para 

realização de fertilização in vitro e os riscos e complicações que a técnica pode 

acarretar para estas mulheres com idade superior a 50 anos (PAULSON, 1997, Le 

Ray, 2012; KORT, 2012).  

Além do mais, há uma grande disparidade entre as indicações médicas e as 

possibilidades de reprodução e a aceitabilidade ética e legal por parte de diferentes 

países. Embora a doação de embriões tenha algo em comum com a adoção de um 

bebê, ela é essencialmente distinta pela ligação biológica intrauterina que se 

estabelece entre mãe e filho. Neste sentido, a fertilização é emocionalmente menos 

resistente do que a adoção (MORI, 1995; BARBOSA, 2007). 

Apesar das técnicas de reprodução assistida por doação de oócitos terem 

alcançado taxas mais elevadas de gravidez e parto para muitas mulheres na quinta 
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e sexta décadas de vida, estes procedimentos estão associados a problemas 

culturais, religiosos, éticos e legais.  

As técnicas de reprodução assistida criaram uma grande expectativa para 

muitas pessoas afetadas pela infertilidade gerando intensos debates sociais, legais e 

éticos. A medicina reprodutiva representa um novo campo em constante evolução. 

Tem gerado inúmeros questionamentos por parte de toda sociedade e envolve todos 

os seus níveis: cultural, religioso, social, médico e legislativo. Provoca diferentes 

tomadas de decisões por parte de órgãos legislativos de inúmeros países e tem 

requisitado o apoio e a contribuição de organizações de direitos humanos e 

representantes da classe feminina (BUSARDÒ, 2014). 

Diante dos fatos e na ausência de um consenso natural em relação aos 

problemas éticos surgidos com a prática de reprodução assistida, muitos países 

iniciaram a normatização da reprodução assistida através de leis ou guias de 

referência. Nesse cenário, em 1984, a Austrália foi o primeiro país a propor uma 

legislação para o funcionamento de TRA. Em 1987, a Igreja católica foi a primeira 

religião a se manifestar e declarou todos os procedimentos em reprodução assistida 

ilícitos, através do documento Donum Vitae. Em 2010, a International Federation of 

Fertility Societies (IFFS) fez uma pesquisa sobre presença ou ausência de legislação 

específica para reprodução assistida envolvendo 103 países. Dentre eles, 35 países 

(35%) operavam sem nenhuma lei ou instrução, 42 (40,7%) responderam existir 

legislação específica, 26 (25,2%) possuíam guias de referências ou leis não 

específicas (resoluções, recomendações, situações previstas na Constituição). As 

legislações são abrangentes ou são adaptáveis à prática da técnica de reprodução 

assistida. Em alguns casos, mesmo inespecíficas, as leis modulam a sua prática de 

alguma forma (LEITE, 2014). 

Busardò et al (2014) publicaram revisão sobre a evolução da legislação no 

campo da medicina reprodutiva e pesquisa de células tronco nos 28 membros da 

União Europeia. Muitos países como Alemanha, Itália, Áustria, França, Bélgica e 

Brasil restringem a Fertilização in vitro por doação de oócitos em mulheres com 

idade superior a 50 anos. Por outro lado, países como Inglaterra, Espanha, Grécia, e 

Israel aprovam a doação de ovócitos em mulheres nesta faixa etária (anexo B). 

Em 2010, Israel aprovou a Lei de Doação de Oócitos que estendeu o direito 

da mulher de engravidar de 51 para 54 anos (GLASSER, 2011). 
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Embora as mulheres possuam a liberdade de planejar e desejar um bebê, 

vários comitês de todo o mundo vêm recomendando critérios para inclusão e 

exclusão de mulheres em idade avançada no tratamento de FIV por doação de 

oócitos. Europa, Estados Unidos e Brasil vêm emitindo opiniões sobre a doação de 

oócitos e embriões para mulheres climatéricas. O Conselho Federal de Medicina no 

Brasil estabeleceu a idade de 50 anos como idade máxima para realização de 

reprodução assistida (Resolução CFM 2013/2013). O Comitê Ético da Sociedade 

Americana de Reprodução Assistida defendeu como máxima a idade de 55 anos. No 

Brasil, vários artigos da Constituição dispõem ao contrário da Resolução do 

Conselho Federal de Medicina. 

A Constituição Federal de 1988, artigo 196 declara que “a saúde é direito de 

todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas, que 

visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e 

igualitário às ações e serviços para a sua promoção, proteção e recuperação”. O 

artigo 5º declara que “todos são iguais perante a lei, garantindo-se aos brasileiros e 

aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à 

igualdade, à segurança e à propriedade. No inciso IX, a lei assegura que é livre a 

expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, 

independentemente de censura ou licença”. 

 O Art.226 da Constituição Federal de 1988, parágrafo 7 declara que: “A 

família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado. Fundado nos 

princípios da dignidade da pessoa humana e da paternidade responsável, o 

planejamento familiar é livre decisão do casal, competindo ao Estado propiciar 

recursos educacionais e científicos para o exercício desse direito, vedadas a 

qualquer forma coercitiva por parte de instituições oficiais ou privadas”. 

A Lei Nº 9263/1996, Art. 9º declara: “Para o exercício do direito ao 

planejamento familiar, serão oferecidos todos os métodos e técnicas de concepção e 

contracepção cientificamente aceitas e que não coloquem em risco a vida e a saúde 

das pessoas, garantida a liberdade de opção”. 

Sendo assim, o estabelecimento da idade máxima de 50 anos para que as 

mulheres possam se submeter ao tratamento e fertilização in vitro no Brasil não 

pode ser considerado constitucional. Afronta o livre planejamento familiar (Lei nº 

9263/1996). Abre questionamentos jurídicos que devem ser mais amplamente 
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discutidos no tocante à idade da mulher estar apta e capaz de gerar não somente do 

ponto de vista biológico, mas também psicológico. 

No Brasil, a idade média da menopausa ocorre aos 51 anos. A expectativa de 

vida para uma mulher brasileira nesta faixa etária é de viver mais 28,4 anos. Com a 

idade de 68 anos, uma mulher pode esperar viver por mais 15,5 anos. 

Teoricamente, mulheres em boas condições de saúde física e mental poderiam 

conviver com seus filhos até a idade de 28 anos. Já para aquelas com idade bem 

mais avançada (acima de 60 anos), poder-se-ia esperar que não conseguissem ver 

seus filhos atingirem a maioridade, como em muitos países como o Brasil ocorre aos 

18 anos (IBGE, 2011).  

Uma avaliação detalhada das condições de saúde física e mental dos pais, 

bem como suas taxas de expectativa de vida devem ser consideradas. Os 

especialistas em medicina reprodutiva devem avaliar os recursos financeiros dos 

pais e sistemas de apoio futuro a filhos oriundos da fertilização. 

A atenção da mídia sobre os recentes casos de uma mulher solteira da 

Califórnia, de 66 anos que faleceu três anos após conceber dois filhos por doação 

de oócitos e de uma mulher indiana de 70 anos que deu à luz dois filhos gêmeos, 

provocou um debate ético sobre as restrições da idade para o acesso ao tratamento 

de infertilidade.  Alguns autores defendem que estas mulheres mais velhas, sendo 

fisicamente e psicologicamente saudáveis, têm o direito irrestrito de cuidar de seus 

filhos. Estas preocupações para a mãe idosa, embora adequadas, violam sua 

liberdade reprodutiva e impõe um duplo padrão. Alguns argumentam que a atenção 

é menos negativa para homens que concebem filhos numa idade avançada 

comparada a mulheres da mesma idade. Os endocrinologistas reprodutivos 

precisam ser seletivos e diligentes, buscando avaliar os potenciais problemas de 

saúde destas mulheres, os riscos obstétricos, a estrutura familiar e os melhores 

interesses da futura criança (BANH, 2010; ZWEIFEL, 2011). 

Outros autores sugerem um rigoroso e criterioso julgamento sobre a 

adequação de um novo mecanismo reprodutivo e a garantia da continuidade da 

criação dos filhos gerados por essa nova forma de reprodução.  

Um ponto que não pode ser ignorado e que ainda é pouco discutido é o bem 

estar e os interesses das crianças nascidas por FIV. Uma atenção especial deve ser 

dada à questão da responsabilidade dos pais na criação dos filhos até que os 
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mesmos sejam capazes de viver de forma independente. E com isto se abre a 

discussão da limitação da idade da mulher na recepção de oócitos doados.   

O Comitê da Sociedade Americana de Reprodução Assistida declarou que a 

parentalidade é uma experiência emocionalmente e fisicamente estressante e 

mulheres em idade avançada e seus parceiros podem não ser capazes de prover as 

necessidades para o desenvolvimento de uma criança e de manter esta relação 

parental por um tempo mais prolongado. Entretanto, os estudos que abordaram esta 

questão concluíram que as mulheres que conceberam após os 35 anos relataram 

menos insatisfação e estresse com as crianças e criaram um ambiente familiar 

eficaz. Mulheres que fertilizaram através da doação de oócitos têm mostrado de 

forma positiva um maior envolvimento emocional na relação com os filhos. Paulson 

et al (2002) evidenciaram melhor equilíbrio mental e menores níveis de estresse em 

pais com idade superior a 50 anos que se submeteram à FIV com doação de 

oócitos. Em famílias onde as crianças alcançaram os 2 anos de idade, os resultados 

em termos de relacionamento e controle do nível de estresse físico e mental foram 

semelhantes às famílias de mulheres com idade inferior a 35 anos. As mulheres com 

idade superior a 35 anos mostraram menores taxas de habilidades, expectativas e 

satisfação em relação às crianças. (USTA, 2008).  

Apesar de todos os aspectos éticos envolvidos na doação de oócitos e na 

expectativa de vida de mulheres com idade superior a 50 anos, Paulson et al 

relataram um caso de uma mulher de 63 anos que deu à luz uma menina, com 38 

semanas de gestação e que dizia se sentir 10 anos mais jovem. Isto mostra a 

dificuldade de se regular e definir a idade uterina para recepção de oócitos. 

Desde o nascimento do primeiro bebê por FIV em 1978, mais de 4,5 milhões 

de crianças já nasceram através de técnicas de reprodução assistida (TRA). Estudos 

têm sugerido que a FIV por doação de oócitos pode trazer conseqüências negativas 

do ponto de vista psicológico, resultantes da ausência genética da mãe ou de ambos 

os pais ou por decorrência do sigilo sobre a origem biológica da criança. No entanto, 

outros tipos de famílias, em que a parentalidade social está desassociada da 

parentalidade biológica, como no caso das famílias adotivas, também foram 

observados taxas elevadas de problemas psicológicos nas crianças. Isto se deve, 

em grande parte, a experiências de maus tratos, negligência e abuso sexual  

sofridos pelas crianças e não só dos problemas decorrentes da ausência de um 

vínculo biológico entre eles. No que diz respeito ao sigilo, Golombok et al (1996 e 
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2002) analisaram 100 famílias que realizaram FIV por doação de oócitos. A maioria 

dos pais não relatou a seus filhos sua origem genética e menos de 10 % o fizeram 

até a adolescência. Os dois estudos realizados por Golombok et al (1996 e 2002) 

não encontraram problemas de origem emocional e comportamental em crianças 

nascidas por FIV em comparação com crianças adotadas e concebidas 

espontaneamente(GOLOMBOK et al, 2013). 

Golombok et al (2013) realizaram um estudo longitudinal prospectivo com o 

objetivo de analisar a qualidade da infância, as responsabilidades parentais, o 

ajustamento psicológico e as conseqüências do sigilo em famílias criadas por FIV 

por doação de oócitos, inseminação artificial e útero de substituição. O estudo gerou 

uma seqüência de publicações de diferentes fases da vida das crianças. A fase 1 

abrangeu crianças até 1 ano, a fase 2 até dois anos, a fase 3 até 3 anos, a fase 4 

até os 7 anos e a fase 5  até a idade de 10 anos.  

Golombok et al (2013) objetivaram analisar o ajustamento psicológico das 

crianças nas idades de 3, 7 e 10 anos. As hipóteses eram se as crianças nascidas 

por FIV por doação de oócitos apresentavam níveis mais elevados de problemas 

psicológicos do que crianças concebidas espontaneamente,  sejam pela ausência de 

ligação genética e/ou gestacional, pela não divulgação da origem biológica ou por 

problemas negativos parentais. Das 96 mães do estudo, 51 (53%) relataram aos 

filhos sobre a origem biológica (30 mães de útero de substituição, 11 mães de FIV 

por doação de oócitos e 10 por outros tipos de inseminação) contra 45 (47%) que 

não relataram a origem biológica (20 mães por FIV com doação de oócitos e 25 por 

inseminação).  A maioria dos pais divulgou a origem biológica de seus filhos antes 

dos 4 anos de idade. 

Embora as crianças nascidas por FIV ou de forma espontânea não tenham 

apresentado diferença no ajuste psicológico e comportamental, as crianças nascidas 

por útero de substituição mostraram maiores problemas de ajustamento familiar na 

faixa etária de 7 anos, sugerindo que a falta de uma conexão gestacional entre os 

pais e as crianças possa ser mais problemática do que a ausência de uma conexão 

genética. A hipótese de que as crianças que não sabiam das suas origens biológicas 

pudesse gerar problemas de ajustamento não foi apoiada pelo estudo. Ao contrário 

das expectativas, as crianças cientes das circunstâncias de sua origem 

apresentavam maiores dificuldades de adaptação frente aos problemas emocionais 

e de habilidades especificas de suas mães. Portanto, os resultados do estudo até o 
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presente momento sugerem que o parentesco biológico entre pais e filhos não é 

essencial para uma adaptação positiva da criança. 

As TRA se mostraram eficazes para tratar a infertilidade. No entanto, a 

segurança nas avaliações dos resultados de TRA e seus efeitos adversos sobre a 

saúde das crianças ainda são limitados. Embora as taxas de sucesso de FIV sejam 

mais avaliadas através de gestação e taxas de nascidos vivos, existem dúvidas 

persistentes com relação à segurança de FIV, pelo fato desta técnica envolverem 

várias fases como a estimulação hormonal, a recuperação de oócitos, fertilização, 

cultura de embriões e transferência de embrião intrauterino. A programação das 

fases germinativa e embrionária pode ser alterada por fatores genéticos, 

epigenéticos e ambientais, afetando o crescimento e o desenvolvimento da prole.  

Apesar do esforço concentrado da maioria dos países para redução do 

número de embriões transferidos por ciclo de fertilização in vitro, na maioria das 

fertilizações a transferência de embriões múltiplos resulta num aumento da 

probabilidade de gêmeos e trigêmeos (BEYDOUN et al 2010). 

Resultados adversos de FIV como parto prematuro, baixo peso ao nascer 

(BPN) e restrição de crescimento fetal podem, parcialmente, ser decorrentes da 

gemelaridade. O bem estar físico e psicossocial da prole resultante de FIV também 

pode ser influenciado por questões subjacentes à subfertilidade dos pais, estresse 

parental, relação pais/filho e outros aspectos como sigilo e divulgação da TRA 

realizada.  

Kupka et al (2014) relataram que a maioria das morbidades perinatais está 

associada à FIV e à concepção de gestações múltiplas. Os dados publicados pela 

Assisted Reproductive Technology Report em 2014 mostraram 29% de incidência de 

gestações gemelares e 3.7% de gestações trigemelares por FIV, com aumento de 

14 a 54 vezes comparado à gestação espontânea respectivamente. Mais de 60% 

dos partos gemelares são prematuros e mais de 50% são de baixo peso ao 

nascimento, comparado com 14% e 9% das gestações múltiplas.  

Os autores ainda discutem sobre a complexidade da FIV e seu papel na 

incidência de riscos obstétricos e perinatais. Ainda não está claro se o risco está 

associado às medicações e procedimentos cirúrgicos, cultura e manipulação de 

gametas e embriões, às alterações de meio ambiente durante a implantação ou à 

combinação destes fatores. Além disso, é fundamental determinar quais os aspectos 

do tratamento são modificáveis para a redução dos riscos.  
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São grandes os esforços no sentido de desembaraçar os respectivos papéis 

do procedimento (FIV), da pluralidade e outras explicações alternativas. Além disto, 

correlacionar estes papéis com as manifestações que ocorrem durante a infância, 

adolescência e início da fase adulta. Vários estudos avaliam os resultados 

perinatais, más formações congênitas e defeitos epigenéticos de crianças nascidas 

por FIV. Os poucos trabalhos que comparam os resultados de desenvolvimento 

motor, neurológico, cognitivo e socioemocional de crianças nascidas por FIV com 

crianças concebidas espontaneamente apresentam resultados inconsistentes 

(BEYDOUN et al 2011).  

Um número limitado de trabalhos tem acompanhado os resultados de 

crianças concebidas por FIV durante a adolescência. As alterações que ocorrem no 

início da puberdade recebem influências de fatores genéticos e nutricionais. A 

puberdade precoce tem sido atribuída à crescente prevalência de obesidade infantil 

e autores têm sugerido a possibilidade de ser uma manifestação decorrente de 

efeitos da idade materna e de resultados perinatais adversos como estresse 

perinatal, parto prematuro, gemelaridade, baixo peso ao nascer, restrição de 

crescimento fetal, que poderiam levar a uma aceleração do desenvolvimento. Como 

consequência desse desenvolvimento precoce observamos a baixa estatura, maior 

risco de obesidade, hiperinsulinemia, diabetes tipo 2, doenças cardiovasculares e 

numa fase mais tardia, o surgimento de neoplasias do sistema reprodutivo 

(BEYDOUN et al 2011).  

Beydoun et al (2010) realizaram um estudo transversal, através de aplicação 

de um questionário autoadministrado em 173 adultos jovens de 18 a 26 anos (média 

de idade de 21.2 anos) concebidos por fertilização padrão in vitro entre 1981 e 1990. 

Foram utilizados indicadores de saúde física, mental, psicológica e comportamental 

para a medição dos resultados. O estudo objetivou analisar a qualidade de vida e a 

susceptibilidade para o desenvolvimento de doenças crônicas nos adultos jovens 

concebidos por FIV nos Estados Unidos.  

As taxas de prevalência de sobrepeso e obesidade foram de 35% e 10% 

respectivamente. Mais de 65% dos entrevistados tinham diagnósticos de doenças 

crônicas (respiratórias, oculares, psiquiátricas e cardiometabólicas). Quase 40 % dos 

jovens eram fumantes crônicos, 62% relataram consumo excessivo de álcool no ano 

anterior e 90% eram fisicamente ativos. O grupo de estudo foi comparado a uma 

subamostra populacional de Exame Nacional de Saúde e Nutrição no período de 
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1999-2004. Os resultados demonstraram que os adultos jovens apresentavam um 

comportamento bem ajustado e estavam em boas condições de saúde. No entanto, 

a preponderância de problemas de ordem psicológica requer uma investigação mais 

aprofundada. 

Boivin et al (2009) buscaram analisar os efeitos da idade materna e 

parentalidade tardia comparando famílias de mães que deram a luz antes dos 31 

anos (21-31 anos), entre 31 e 38 anos (32-37 anos) e após os 38 anos (38-50 anos). 

As crianças tinham idade entre 4 e 11 anos e todas foram concebidas através de 

TRA.  

Os resultados demonstraram que a parentalidade via reprodução assistida no 

final do ciclo de vida reprodutiva não gera um impacto negativo no bem estar da 

criança. Apesar das diferenças na idade materna, características demográficas 

(educação, renda) e reprodutivas (sangramento durante a gravidez, taxa de 

cesariana, amamentação), os sintomas depressivos, o bem estar infantil e da 

expressão de sentimentos (envolvimento parental, interação pais-filho, dedicação, 

ambiente familiar) foram semelhantes entre os grupos.  

As diferenças demográficas e médicas observadas entre os grupos de 

mulheres mais jovens e de idade avançada refletem as vantagens e desvantagens 

de uma maternidade tardia. Por um lado, as mães de idade mais avançada 

apresentam melhor estabilidade econômica e maior nível educacional e tiveram 

menores taxas de risco no período perinatal (menor propensão ao fumo e maior 

propensão à amamentação). Por outro lado, a menor capacidade reprodutiva gerou 

mais complicações obstétricas (sangramento vaginal e parto cesáreo) e custos mais 

elevados com a gestação, que foram linearmente relacionados com a idade. Do 

ponto de vista psicológico, devemos considerar os aspectos positivos e negativos 

decorrentes do relacionamento de crianças com pais mais velhos. Do lado positivo, 

os casais mais velhos são mais experientes, tolerantes e financeiramente mais 

estáveis, o que os torna mais motivados para a parentalidade. Do lado negativo, os 

pais, por serem mais velhos, podem representar um estigma social pela 

possibilidade de não viver tempo suficiente para criá-los até a idade adulta e não ter 

resistência física e energia para acompanhá-los nas atividades do cotidiano. 

Wilson et al (2013) realizaram uma revisão da literatura e encontraram nove 

coortes de pessoas jovens concebidas por técnicas de reprodução assistida com 

idade igual e superior a 12 anos onde foram avaliadas as condições de bem estar 



62 
 

físico e psicossocial destes indivíduos. A maioria dos estudos apresentava amostras 

menores que 300 participantes e a metodologia aplicada variava entre os diferentes 

estudos. 

No geral, os estudos psicossociais de jovens concebidos por técnicas de 

reprodução assistida indicam que suas funções cognitivas e psicológicas são 

idênticas aos dos grupos controles. As informações sobre a saúde física, 

crescimento e desenvolvimento, doenças crônicas e riscos de câncer nas crianças 

nascidas por FIV ainda são limitadas e a significância clínica dos achados ainda 

permanece inconclusiva. São necessárias mais pesquisas com foco em resultados 

de desenvolvimento neurológico (WILSON, 2013, WAGENAAR, 2008). 

Middelburg et al(2008) realizaram uma revisão sistemática sobre os 

resultados no desenvolvimento neuromotor, cognitivo, da fala, da linguagem e  do 

comportamento de crianças nascidas por  FIV através da injeção intracitoplasmática 

de espermatozóides (ICSI). O grupo controle foi composto de crianças nascidas por 

concepção espontânea. Dos 59 estudos analisados, 23 foram incluídos por boa 

qualidade metodológica. Os estudos que cumpriram os critérios de qualidade 

metodológica concluíram que a FIV/ICSI não aumentou o risco de comprometimento 

cognitivo grave (retardo mental), ou deficiência neuromotora tal como a paralisia 

cerebral. Entretanto, a maioria acompanhou o desenvolvimento das crianças apenas 

durante a infância, impossibilitando assim conclusões sobre o risco de outros 

distúrbios do desenvolvimento neurolinguístico que pudessem se expressar em 

idades mais avançadas, como a dislexia. Os dados indicam que a FIV por ICSI não 

aumenta o risco para a paralisia cerebral. O aumento de risco para paralisia cerebral 

é induzido pela associação de TRA com outros fatores de risco como parto 

prematuro, baixo peso ao nascimento e gestação múltipla. A prematuridade e a 

gestação múltipla têm associação indireta ao risco de paralisia cerebral. Esta revisão 

demonstrou uma clara necessidade de estudos prospectivos de boa qualidade 

metodológica em crianças nascidas por FIV desde a infância até a vida adulta. 

Lu et al (2013) realizaram uma extensa revisão sobre as condições de saúde 

a longo prazo de crianças concebidas por TRA e descreveram os resultados 

perinatais, físicos, psicológicos e neurológicos. Analisaram também as 

anormalidades epigenéticos, as patologias congênitas e o risco de câncer. Com 

relação ao desenvolvimento psicossocial, os autores descrevem o estudo de 

Wagenaar et al (2009) que analisaram o comportamento e o funcionamento 
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socioemocional de crianças de 9 a 18 anos de idade concebidas por TRA, através 

de avaliações de pais e professores. Havia uma maior tendência de internalização e 

sintomas depressivos nestas crianças. No entanto, não foram encontradas 

diferenças estatisticamente significativas. Os autores concluíram que a maioria das 

crianças nascidas por TRA são saudáveis. Os principais riscos para estas crianças 

são os defeitos congênitos, as desordens epigenéticas e as complicações perinatais. 

Porém, ainda não se sabe se estas mudanças são em decorrência dos 

procedimentos de TRA ou da própria subfertilidade. Pelas inúmeras perguntas sem 

resposta, torna-se fundamental a elaboração de estudos bem detalhados e de 

qualidade metodológica na tentativa de responder às condições de saúde da 

próxima geração de crianças concebidas pelas técnicas de reprodução assistida. 
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7. DISCUSSÃO  

 

 

A taxa de sucesso de nascidos vivos e saudáveis em mulheres fertilizadas em 

idade avançada decorre da recepção de oócitos de mulheres mais jovens, com 

idade entre 20 e 30 anos. O risco de abortamento e anomalias cromossômicas são 

mínimos. Tudo isto tem como base a idade do doador e não a idade uterina do 

receptor. No entanto, oócitos doados de uma mulher jovem não previnem as 

complicações na gestação. Os estudos em mulheres com idade superior a 50 anos 

têm demonstrado taxas de até 35% de hipertensão gestacional, além de 

prematuridade, baixo peso ao nascimento (BPN) e natimortalidade (GREENFELD, 

2011). 

As consequências clínicas e obstétricas observadas na FIV com ou sem 

doação de oócitos em mulheres em idade avançada requerem avaliações 

específicas e apropriadas, diferentemente das mulheres que realizam concepção 

espontânea da mesma faixa etária (RAY, 2012).  

 Uma avaliação detalhada das condições de saúde física e mental dos pais, 

bem como suas taxas de expectativa de vida deve ser considerada. Os especialistas 

em medicina reprodutiva devem analisar os recursos financeiros dos pais e sistemas 

de apoio futuro a estes filhos oriundos da fertilização. A avaliação física e 

psicossocial de todos os casais que procuram realizar FIV por doação de oócitos é 

recomendada para determinar se os participantes estão física e emocionalmente 

preparados para realização da TRA e se apresentam complicações de ordem social, 

psiquiátrica ou marital que possam interferir na criação dos filhos.  

Debates têm sido realizados sobre o impacto da idade materna e paterna na 

educação e no acompanhamento do crescimento e desenvolvimento dos filhos. No 

centro destes debates estão os interesses da criança. São levantadas questões 

sobre a resistência e energia maternas no cuidado das mesmas, entre outras. 

(GREENFELD, 2011). 

A concepção utilizando as tecnologias de reprodução assistida (TRA) envolve 

um número de processos que são muito diferentes das de uma concepção 

espontânea, como manipulação física dos gametas e exposição de embriões aos 

hormônios e ao meio de cultura. Consequentemente, há uma maior chance de 

ocorrência de distúrbios nos processos iniciais do desenvolvimento normal. Os 
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pesquisadores e clínicos questionam se os resultados das condições de saúde de 

crianças e adultos jovens concebidos por técnicas de reprodução assistida são 

idênticas às da população em geral (WILSON, 2013; WAGENAAR, 2008). 

Comprovadas por diversos estudos descritos detalhadamente neste trabalho, 

as complicações obstétricas e perinatais são mais frequentes em mulheres com 

idade reprodutiva avançada, tanto espontânea quanto assistida. Em 1996, Sauer et 

al descreveram um estudo retrospectivo sobre mulheres com idade entre 45 e 59 

anos de idade submetidas ao tratamento de Fertilização in vitro através da doação 

de oócitos. O estudo demonstrou que embora as gestações fossem de alto risco, a 

maioria das complicações obstétricas eram tratáveis. Resultados similares de taxas 

de sucesso foram observados em outros estudos (SAUER, 1993; SAUER, 1996; 

SAUER 1998; PAULSON, 2002; SINCHEM, 2006), demonstrando que a gravidez e 

o parto bem sucedido podem ser alcançados em mulheres saudáveis com idade 

superior a 50 anos. 

A incidência de hipertensão, diabetes tipo 2, câncer e outras doenças 

crônicas aumentam com a idade. Cada uma dessas doenças gera risco na gestação 

e aumenta a morbidade e mortalidade materna e neonatal. Portanto, é de 

fundamental importância uma anamnese e exame físico completos com atenção nos 

sinais e sintomas de doenças crônicas prévias e testes diagnósticos antes da 

concepção (SALMEEN, 2011).  

As mulheres grávidas em idade avançada sem doenças crônicas de base 

podem não ter um risco aumentado para complicações obstétricas. Acredita-se que 

doenças cardiovasculares, diabetes, ruptura de placenta, complicações relacionadas 

ao parto cesáreo e multiparidade contribuem para o aumento da mortalidade 

materna relacionado à idade avançada (USTA, 2008). 

Chibber et al (2005) fizeram uma discussão sobre estudos retrospectivos de 

base populacional que demonstravam pobres resultados nas gestações em idade 

avançada. Os autores destacaram uma maior incidência de doenças médicas de 

base, decréscimo na reserva cardiovascular e menor habilidade na adaptação às 

condições de estresse físico associados à idade materna avançada gerando um 

aumento na morbidade e mortalidade. A inconsistência na vigilância pré-natal, as 

condições médicas pré-existentes e o inapropriado acesso aos cuidados de saúde 

confundem as conclusões de diferentes estudos. Os autores analisaram mulheres 

com idade superior a 50 anos que se submeteram à FIV por doação de oócitos e 
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concluíram não haver razões definitivas para excluí-las do tratamento. Sugeriram 

que mulheres desta faixa etária devam ser aconselhadas a buscarem centros de 

cuidados terciários e serem informadas sobre os riscos obstétricos e perinatais. 

Kort et al (2012) sugeriram que os elevados riscos obstétricos vistos em 

mulheres com idade superior a 50 anos poderiam ser parcialmente decorrentes de 

fatores como infertilidade, fertilização in vitro, idade do doador. Não teriam relação 

com a idade cronológica. Outros estudos (Wiggins et al(2005), Glasser et al(2011), 

Yaniv et al (2011) evidenciaram conclusões semelhantes, onde as maiores taxas de 

parto prematuro, parto cesáreo e baixo peso ao nascimento estão associadas à 

gestação múltipla. Os autores concluíram que a paridade, pluralidade associada à 

doação de oócitos são fatores de risco mais importantes do que a idade materna. 

A maioria dos autores supracitados recomenda uma extensiva avaliação 

médica antes da realização de um programa de FIV por doação de oócitos e uma 

seleção cuidadosa de pacientes sem severas comorbidades, para obtenção de 

melhores resultados na gravidez e menores taxas de complicações maternas e 

perinatais. 

Desde a década de 90, esforços têm sido feitos para o avanço nas técnicas 

de diagnóstico genético pré-implantação (PGD) de embriões e na melhoria da 

eficiência de técnicas de reprodução assistida (TRA) como a criopreservação de 

embriões e transplante de tecido ovariano. Apesar de mais de três décadas de 

avanços tecnológicos, permanecem as buscas por resultados de longo prazo dos 

impactos na saúde materna e neonatal. São necessários contínuos investimentos 

em estudos bem conduzidos de meta-análise, multicêntricos, de poder estatístico. A 

busca pelas descobertas das associações entre as complicações e doenças 

decorrentes das técnicas de reprodução assistida é fundamental. Assim, novas 

tecnologias poderão ser utilizadas para mulheres inférteis alcançarem, sem dano, a 

maternidade. 

O Comitê da Sociedade Americana de Reprodução Assistida (2013) 

recomenda que a doação de embriões e oócitos deve ser fortemente desencorajada 

nas mulheres com severos problemas médicos de base, para prevenção de 

elevados riscos obstétricos e perinatais. 

Por outro lado, a concepção espontânea em mulheres com idade superior a 

50 anos é um evento raro e de extremo risco materno e neonatal. É importante a 

orientação materna sobre as possibilidades de tratamento através das técnicas de 
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reprodução assistida, propiciando mais segurança, eficácia e melhores resultados 

obstétricos e perinatais (CAROLAN, 2013). 

A maioria dos estudos sobre os resultados da gravidez entre mulheres na 

quinta e sexta década de vida tem foco nos resultados perinatais e nas condições 

maternas comuns como diabetes e hipertensão. Os estudos que relatam 

complicações maternas e perinatais não são multicêntricos e englobam pequenas 

séries de casos. A maioria deles não tem dados suficientes para avaliar resultados 

relativos à morte materna e morbidade materna grave na gravidez em idade 

avançada (GROTEGUT, 2014). 

A comissão de ética da Sociedade Americana de Medicina Reprodutiva 

(2013) descreve argumentos contra a FIV em mulheres em idade avançada, 

evidenciando os riscos obstétricos e perinatais. A parentalidade pode gerar uma 

experiência tanto física como emocionalmente estressante. Mulheres e seus 

parceiros em idade avançada podem ser incapazes de satisfazer as necessidades 

de uma criança em crescimento e manter um relacionamento até o alcance da idade 

adulta. Os resultados perinatais e obstétricos em mulheres com idade superior a 50 

anos são escassos. Levantam dúvidas sobre os riscos para a mãe e para a criança 

quanto ao fornecimento de oócitos para este grupo de mulheres. Opositores deste 

procedimento argumentam que a FIV para mulheres nesta faixa etária não servem 

aos interesses nem da mãe nem da prole.  

Em contrapartida, a Comissão ressalta pontos positivos a favor da doação de 

oócitos nestas mulheres idosas baseados nas práticas sociais, na igualdade de 

gênero e na liberdade reprodutiva. Destacam que não é incomum crianças serem 

criadas por avós que assumem o papel da parentalidade e muitas trazem a 

estabilidade econômica, responsabilidade parental e maturidade para a unidade 

familiar. Com base nestes argumentos, não se pode impedir que as mulheres 

procriem ou afirmar que elas e seus parceiros não tenham resistência física e 

psicológica para dar continuidade à educação de seus filhos. Em todo o mundo, não 

há restrições para que homens mais velhos possam gerar filhos, negando às 

mulheres da mesma faixa etária a mesma possibilidade de sucesso para a 

reprodução. Outro aspecto lembrado é a permissão de doação de oócitos para 

mulheres mais jovens, mesmo na presença de doenças malignas e crônicas de 

baixa expectativa de vida. 
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A sociedade americana permite à mulher liberdade de se reproduzir 

naturalmente com direito à assistência reprodutiva. A menos que os pais mais 

velhos sejam física e psicologicamente impróprios, o direito do cuidado à prole é 

irrestrito. As preocupações com a autonomia da mulher na sua capacidade 

reprodutiva e com os direitos da criança nascida neste contexto impõem um duplo 

padrão ético. A escolha da procriação em idade avançada não deve ficar restrita 

apenas a padrões éticos, a menos que haja uma justificativa sólida para fazê-la 

(BAHN, 2010).  

No Brasil, a Lei de Planejamento Familiar (Lei n° 9263/1996) permite à 

mulher, liberdade de escolha com relação à reprodução. A Constituição Federal de 

1988, no seu artigo 226, declara que o planejamento familiar é livre decisão do casal 

e que o Estado deve prover os recursos educacionais e científicos para o exercício 

deste direito (métodos e técnicas de reprodução e contracepção) e assim garantir a 

vida e saúde integral feminina. 

Na contramão destas leis, o Conselho Federal de Medicina restringe a idade 

limite de 50 anos para a reprodução feminina através da Resolução 2013/2013, 

gerando conflito que envolve aspectos éticos, legais e sociais. 

Nosso país não possui legislação própria que regulamente as técnicas e 

procedimentos em Saúde Reprodutiva. Esta ausência abre questionamentos pela 

sociedade médica e civil quanto aos argumentos contra e a favor da FIV em 

mulheres com idade superior a 50 anos.  
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8. CONCLUSÃO 

 

 

Em todo o mundo, há uma tendência ao adiamento da maternidade, 

observada principalmente nos países mais desenvolvidos.  

A idade materna avançada está significativamente associada a complicações 

clínicas (hipertensão gestacional, diabetes gestacional, pré-eclampsia, eclampsia, 

hemorragia intra e pós-parto), obstétricas (parto prematuro, parto cesáreo, placenta 

previa) e perinatais (baixo peso ao nascer, restrição de crescimento uterino, 

neomortalidade).  

A maior incidência destas complicações é dependente das condições de 

saúde materna e comorbidades pré-existentes (obesidade, diabetes e hipertensão 

arterial). 

O aumento de parto cesáreo observado nas mulheres submetidas á 

fertilização in vitro com óvulos doados se deve principalmente às gestações 

múltiplas, complicações pré-partos e idade avançada associada à longa história de 

infertilidade. 

Os estudos que demonstraram melhores resultados são compostos por 

grupos de mulheres com adequada vigilância pré-natal, que optaram pelo método de 

fertilização in vitro com doação de oócitos e exclusão de embriões comprometidos. 

Consequentemente, os fetos apresentaram menor restrição de crescimento uterino, 

prematuridade e baixo peso ao nascimento.  

As mulheres com idade superior a 50 anos, pela falência da reserva ovariana, 

têm a fertilização in vitro como única chance de reprodução. O útero mantém a 

capacidade de prover uma gravidez com um adequado suporte hormonal. A 

fertilização in vitro por doação de oócitos é um método eficaz e seguro. 

Não há evidências que justifiquem a proibição para a realização de 

Fertilização in Vitro em mulheres com idade superior a 50 anos. 
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ANEXO A (continuação) 
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ANEXO B 
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ANEXO C 

 

 

Variação das incidências das diversas alterações clínicas e obstétricas em gestantes com idade superior a 50 anos 

Faixa etária 

Hipertensão Gestacional Parto Cesáreo 

Gestação única Gemelar Trigemelar Gestação única Gemelar    Trigemelar 

Min Máx Min Máx Min Máx Min Máx Min Máx Min Máx 

20 - 29 
      

21 39 
 

 
  

30 - 35 
      

31.3 
  

 
  

36 - 40 0.0 8.3 3.0 18.5 0.0 
 

   
 

  
41 - 45 0.0 26.1 5.4 26.1 58.3 

 

60.8 68 6.7 

 

32.43 
 

46 - 50 0.0 37.1 22.0 50.0 100.0 
 

17 70.4 3 

 

4 
 

51 - 55 
      

  
0 

 

1 
 

56 - 60 
      

  
 

   

  
Nota: todos os resultados são estatisticamente significantes com p < 
0,02 
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ANEXO C (continuação) 

 

 

Variação das incidências das diversas alterações clínicas e obstétricas em gestantes com idade superior a 50 anos 

 

Baixo peso ao nascer (menor  2500 gr) 
Peso ao nascer Neomortalidade 

Faixa etária Gest única Gest única Gemelar Gemelar Trigemelar Trigemelar 

  Min Máx Min Máx Min Máx Min Máx Min Máx 

20 – 29 3306 3328 
    

  
5.7 

 30 – 35 2604 3746 
      

1.3 6.2 

36 – 40 
        

3.2 
 41 – 45 

      
3078.7±628.2 

 
3.2 7.1 

46 – 50 2288 3766 1733 2887 1994 2002 2578.3±845.3 2784±766 7.4 11.3 

51 – 55 2195 3193 1534 2418 
  

2324±589 
   56 – 60 2336 3742 1913 2196 2312 

       Nota: todos os resultados são estatisticamente significantes com p < 0,02         
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ANEXO C (continuação) 

 

 

Variação das incidências das diversas alterações clínicas e obstétricas em gestantes com idade superior a 50 anos 

 

Baixo peso ao nascer (menor  2500 gr) 
Peso ao nascer Neomortalidade 

Faixa etária Gest única Gest única Gemelar Gemelar Trigemelar Trigemelar 

  Min Máx Min Máx Min Máx Min Máx Min Máx 

46 – 50 2288 3766 1733 2887 1994 2002 2578.3±845.3 2784±766 7.4 11.3 

51 – 55 2195 3193 1534 2418 
  

2324±589 
    

56 – 60 2336 3742 1913 2196 2312 
       Nota: todos os resultados são estatisticamente significantes com p < 0,02         
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ANEXO C ( continuação) 

 

 

Variação das incidências das diversas alterações clínicas e obstétricas em gestantes com idade superior a 50 anos 

Faixa 
etária 

HAS Gest HAS Gest Pré-eclâmpsia 
Placenta 

prévia 

P.Prem
at. < 37 
sem. 

P.Prem
at. < 37 
sem. 

P.Prem
at. < 34 
sem. 

P.Prem
at. < 34 
sem. 

Gest. 
Mult. 

Gest. 
Mult. 

Gest. 
Mult. 

Gest. 
Mult. 

Min Máx Min Máx Min Máx Min Máx Min Máx Min Max Min Max 

20 - 29 

 
2 

  
0,2 

 
7,7 

 
1,6 

 
2,3 3,1 2,3 3,1 

30 - 35 9,1 10,3 0,7 
 

0,2 1 9,4 
 

2,8 9,4 2,3 3,6 2,3 3,6 

36 - 40 2,3 33,3 0,6 2,5 0,6 1,6 6,1 35,7 2,9 16,7 26 41,2 26 41,2 

41 - 45 3,2 27 1,5 13,6 0 1,6 11 29,7 3,6 19,1 6,8 33 6,8 33 

46 - 50 3,2 25 2,4 19,2 4,6 5,6 14,3 6,2 16 66,6 13,7 47,1 13,7 47,1 

51 - 55 6,9 68,2 4,6 34,8 1 4,5 3,7 6 2 22,2 23 34,6 23 34,6 

56 - 60 0,0 0,0 2,7 60 
          

  
Nota: todos os resultados são estatisticamente significantes 
com p < 0,02 
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ANEXO C (continuação) 

 

 

Variação das incidências das diversas alterações clínicas e obstétricas em gestantes com idade superior a 50 anos 

Faixa 
etária 

HAS Gest HAS Gest 
BPN 

(< 2,5 kg) 
BPN 

(< 2,5 kg) 
BPN 

(< 1 Kg) 

BPN 
(< 1 
Kg) 

Part 
Ces. 

Part 
Ces. 

Diabetes 
gestacional 

Taxa de 
abortamento 

Gest. 
Mult. 

Gest. 
Mult. 

  Min Máx Min Máx Min Máx Min Máx Min Máx Min Max 

20 - 29 
 

2 8,7 
 

1 
 

15,7 
 

1,4 5 
  

2,3 3,1 

30 - 35 9,1 10,3 11,3 
 

1,8 
 

13,6 
 

0,5 4,0 9,0 2,3 3,6 

36 - 40 2,3 33,3 6,1 77,1 2 7,2 23,3 38,2 4,0 15,6 15,3 26 41,2 

41 - 45 3,2 27 12,7 38 2 6 42,9 63,3 7,0 23,9 19,0 6,8 33 

46 - 50 3,2 25 12,6 27,8 1,7 7,1 64,8 92,4 1,4 42,3 22,0 13,7 47,1 

51 - 55 6,9 68,2 57,1 
 

3,7 11,4 68 100 19,5 42,9 35,3 23 34,6 

56 - 60 
         

42,3 
    

  
Nota: todos os resultados são estatisticamente significantes 
com p < 0,02 
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ANEXO C (continuação) 

 

 

Variação das incidências das diversas alterações clínicas e obstétricas em gestantes com idade superior a 50 anos 

Faixa etária 
Peso ao nascer 

Baixo peso ao nascer 
 (menor  2,5 kg) 

Baixo peso ao nascer 
(menor  1000 gr) 

Restrição de crescimento  
 intra-uterino 

Min Máx Min Máx Min Máx Min Máx 

20 - 29 
  

8.7 
 

1 
 

10.7 
 

30 - 35 
  

11.3 
 

1.8 
 

3.4 10.7 

36 - 40 3017±788 
 

6.1 77.1 2.0 7.2 4.2 16.9 

41 - 45 3044±751 
 

12.7 38 2.0 6 6.9 35 

46 - 50 2784±766 
 

12.6 27.8 1.7 7.1 10.7 15 

51 - 55 2324±589 
 

57.1 
 

3.7 11.4 16 
 

56 - 60 
        

 
Nota: todos os resultados são estatisticamente significantes com p < 0,02 
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ANEXO C (continuação) 

 

 

Variação das incidências das diversas alterações clínicas e obstétricas em gestantes com idade superior a 50 anos 

Faixa etária 

Parto prematuro 
(menor 37 semanas) 

Parto prematuro 
(menor 34 semanas) 

Hemorragia  
pós-parto 

Parto cesárea 

Min Máx Min Máx Min Máx Min Máx 

20 – 29 7.7 
 

1.6 
 

1 
 

15.7 
 30 – 35 9.4 

 
2.8 5.4 0.6 

 
13.6 

 36 – 40 6.1 35.7 2.9 5.9 0.4 1.2 23.3 38.2 

41 – 45 11 29.7 3.6 12.9 0.5 1.7 42.9 63.3 

46 – 50 14.3 6.2 55.7 66.6 4 12 64.8 92.4 

51 – 55 3.7 6 2 22.2 0 
 

78.5 100.0 

56 – 60 
          Nota: todos os resultados são estatisticamente significantes com p < 0,02   

 

 


