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41 anos da técnica de 
fertilização in vitro (FIV)
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Gestação :  um estado de reprodução que 
se inicia com a implantação embrionária em uma mulher

Embrião pré-implantação :  um embrião em estágio de desenvolvimento
que se inicia com a divisão do zigoto em duas células até o momento de sua implantação no útero



Na natureza Na fertilização in vitro
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"Mesmo em ótimas condições o máximo que se 

consegue detectar de gestação clínica em um 

ciclo menstrual chega a 30-40%”
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ETAPAS da FIV

BIÓPSIA EMBRIONÁRIA



INDICAÇÕES PARA COMPATIBILIZAÇÃO HLA EMBRIONÁRIO

Beta-talassemia

Síndrome de Wiskott-Aldrich 

Anemia de Fanconi 

Anemia falciforme 

Leucemia mielóide aguda

Leucemia linfoblástica aguda 

Glanzmann's thrombasthaenia, 

Diamond-Blackfan anaemia, 

X-linked adrenoleukodystrophy 

mucopolysaccharidosis type I 

• Anemia falciforme

• Talassemia

• Anemia de Fanconi

• Leucemia linfoblástica aguda

• Linfoma não-Hodgkin

• Aplasia medular

• Leucemia mielóide aguda

• Mastocitose sistêmica agressiva 

• Hemoglobina instável

• Hipoplasia de cartilagem cabelo

• Imunodeficiência combinada grave (SKID)

• Anemia de Diamond-Blackfan

Dados gentilmente oferecidos pelos



Compatibilização HLA: indicações

• Opção viável para cura de crianças com necessidade de 

células-tronco hematopoiéticas, sem doador compatível

• Possibilidade de irmão livre da doença além de HLA 

compatível

• Quando nascer, o sangue do cordão umbilical da 

placenta do irmão poderá ser usado para tratar o irmão 

afetado por doença grave



5o É permitida, para fins de pesquisa e terapia, a utilização de células-tronco embrionárias 

obtidas de embriões humanos produzidos por fertilização in vitro e não utilizados no respectivo 

procedimento, atendidas as seguintes condições: 

sejam embriões inviáveis ou 

sejam embriões congelados há 3 (três) anos ou mais, na data da publicação desta Lei, ou que

congelados na data da publicação desta Lei, depois de completarem 3 (três) anos, contados a 

partir da data de congelamento.

Em qualquer caso, é necessário o consentimento dos genitores. 

 Instituições de pesquisa e serviços de saúde que realizem pesquisa ou terapia com células

tronco embrionárias humanas deverão submeter seus projetos à apreciação e aprovação dos 

respectivos comitês de ética em pesquisa. 

 É vedada a comercialização do material biológico a que se refere este artigo e sua prática 

implica o crime tipificado no art. 15 da Lei no 9.434, de 4 de fevereiro de 1997. 

LEI DE BIOSSEGURANÇA



VI – DIAGNÓSTICO GENÉTICO PRÉ-IMPLANTACIONAL DE EMBRIÕES 

. As técnicas de RA também podem ser utilizadas para tipagem do sistema HLA 

do embrião, no intuito de selecionar embriões HLA-compatíveis com algum irmão já 

afetado pela doença e cujo tratamento efetivo seja o transplante de células-tronco, 

de acordo com a legislação vigente. 

RESOLUÇÃO CFM no 2.168/2017 

Publicada no D.O.U. de 10 nov. 2017, Seção I, p. 73 
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