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Criopreservação 

Criopreservação de sémen 
 
Criopreservação de oócitos 
 
Criopreservação de embriões 
 
Criopreservação de tecido ovárico/testicular 

O que congelar??? 

Onde armazenar??? 



Criopreservação 

Congelamento lento Vitrificação Vs 

• Técnica de congelação 
química cuja alta velocidade de 
refrigeração evita a formação de 
cristais de gelo 

• Técnica de congelação através da 
diminuição gradual da temperatura. 

Como Criopreservar ? 



Criopreservação 

Em que situações??? 

• Criopreservação de embriões excedentes dos ciclos de FIV. 
 

• Criopreservação de oócitos em situações de excesso de oócitos 
recolhidos. 
 

• Criação de pools de sémen como reserva para utilização em ciclos de FIV. 
 
• Criopreservação de gâmetas femininos e masculinos com o propósito de 

Preservação da Fertilidade. 



Preservação da Fertilidade 

Evolução dos 

tratamentos oncológicos 

Aumento da taxa de 

sobrevida dos pacientes 

Procura de solução para melhoria da qualidade de vida  

Preservação da Fertilidade 

Século XXI: a Preservação da Fertilidade passa a ser dirigida também  a pessoas que por 

razões sociais, económicas , profissionais ou pessoais, adiam  o projeto de criar 

descendência. 



Preservação da Fertilidade 

• Crianças e jovens adultos em idade reprodutiva a quem seja diagnosticado cancro, 
doenças auto-imunes ou que sejam submetidas a transplante de medula óssea e 
cujos tratamentos sejam potencialmente gonadotóxicos 

 
• Pessoas/Casais que por razões profissionais e/ou económicas adiam a possibilidade 

de criar descendência. 
 
• Mulheres solteiras ou com parceiro mas sem desejo imediato de criar descendência 

Elevada falta de informação acerca das possibilidades de prevenção da fertilidade. 
Necessidade urgente de informar atempadamente os pacientes das opções que 
possuem. 

A quem se dirige? 

Obstáculos… 



Preservação da Fertilidade 

Preservação da fertilidade feminina 

Preservação da fertilidade masculina 

• Criopreservação de sémen 

• Criopreservação de tecido testicular 

• Associada a técnicas de extracção de espermatozóides do epidídimo ou testículo  

• Criopreservação de embriões 

• Criopreservação de oócitos 

• Criopreservação de tecido ovárico 

• Transposição ovárica 

• Supressão da função ovárica  



Preservação da Fertilidade 

http://www.savemyfertility.org/pocket-guides/fertility-preservation-children-diagnosed-cancer 

http://www.savemyfertility.org/pocket-guides/fertility-preservation-children-diagnosed-cancer


Preservação da Fertilidade 

Limitações e desvantagens… 

• Diminuição da qualidade dos embriões congelados pós descongelamento. 

• Criopreservação de sémen diminui a motilidade e vitalidade dos 

espermatozóides 

• Elevado custo de tratamento e manutenção das amostras criopreservadas   

• Probabilidade de gestação baixa 

• Vários procedimentos ainda em fase experimental  



DGPI 



DGPI 



DGPI 



PGS 



DGPI 



DGPI 



DGPI 



Análise genética 



Análise genética 



DGPI 



DGPI 



Obrigado! 
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