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Com o objetivo de reduzir as gestações múltiplas e a
conseqüente mortalidade neonatal, têm-se estabele-
cido, em fertilização “in vitro”, novos critérios de sele-
ção que permitem a transferência de menor número
de pré-embriões (PEs) para o útero, sem redução nas
taxas de gestação. Assim, 300 casais foram submeti-
dos à injeção intracitoplasmática de espermatozóides,
para se avaliar a influência, nas taxas de implantação,
da seleção de pré-embriões a partir do escore
morfológico obtido na fase de pró-nucleado somado ao
do terceiro dia de cultivo (D3). As mulheres foram dis-
tribuídas, 75 delas no subgrupo denominado A1, para
qual foram transferidos até quatro PEs selecionados
exclusivamente pela morfologia no D3; outras 75, no
subgrupo A2, com transferência de até dois PEs sele-
cionados da mesma forma.  Para o subgrupo B1, tam-
bém com 75 mulheres, foram transferidos até 4 PEs
selecionados pelo somatório do escore morfológico do
pró-nucleado com o obtido em D3. O mesmo critério
foi utilizado para o subgrupo B2, limitando-se a trans-
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ferência em até dois PEs. Na morfologia do pró-nucleado
foi avaliada a localização, tamanho e justaposição dos
pró-núcleos, distribuição e número dos corpúsculos
precursores dos nucléolos e, por fim, a presença de
halo citoplasmático. Encontramos taxas de implanta-
ção nos subgrupos A1, A2, e B1 de 17, 17 e 19% res-
pectivamente, as quais não apresentaram diferenças
estatísticas entre sí. Em contrapartida, no subgrupo
B2, a taxa de implantação foi significativamente supe-
rior, chegando a 27%. Quanto às taxas de gestação
clínica, não houve diferenças estatísticas entre os
quatro grupos (p = 0,429). Concluiu-se  que a seleção
de pré-embriões baseada na morfologia do pró-nucleado
associada a obtida após sua evolução até o terceiro
dia de cultivo promove um aumento das taxas de im-
plantação, devendo ser adotada como rotina nos cen-
tros de Reprodução Assistida.
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malignidade. Conclusão: a ultra-sonografia é um mé-
todo diagnóstico que pode ajudar na diferenciação de
tumores sólidos benignos e malignos. A presença de
contornos irregulares, ecos internos heterogêneos, li-
gamentos de Cooper espessados e aumento do diâme-
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tro ântero-posterior podem indicar maior probabilida-
de de malignidade nos nódulos sólidos da mama.
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