
revisão

Resumo A transferência de embriões é considerada uma etapa fundamental nos 

ciclos de fertilização in vitro. Os resultados reprodutivos do tratamento são diretamente relacionados à técnica 

da transferência embrionária. Alguns trabalhos mostraram que o muco cervical poderia afetar os resultados 

da fertilização in vitro. A aspiração do muco cervical e a limpeza do canal cervical com jato de meio de cultivo 

foram incorporadas à prática dos serviços de reprodução assistida em todo o mundo. A presente revisão tem 

como objetivo esclarecer a verdadeira eficácia desses procedimentos no incremento das taxas de gravidez em 

ciclos de fertilização in vitro.

Abstract Embryo transfer is considered an essential stage for in-vitro fertilization 

cycles. Reproductive outcomes of treatment are directly related to embryo transfer technique. Some papers 

showed that cervical mucus could affect in-vitro fertilization outcomes. Aspiration of cervical mucus and flushing 

cervical canal with culture media were incorporated to practice in assisted reproduction technologies centers 

all over the world. This review aimed to make clear the true efficacy of these procedures with respect to the 

increase in pregnancy rates of in-vitro fertilization cycles. 
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Aspiração do muco cervical e infusão de jato 
com meio de cultivo no canal cervical antes 

da transferência embrionária e resultados de 
fertilização in vitro

Cervical mucus aspiration and flushing with culture medium cervical canal prior to embryo transfer 
and in vitro fertilization outcomes
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Introdução

A primeira fertilização in vitro (FIV) que culminou com o 

nascimento de uma criança foi realizada em 1978 por Steptoe 

e Edwards1. Desde então, muitas mudanças foram implemen-

tadas em todas as etapas do processo de FIV com o objetivo de 

melhorar os seus resultados. Novos medicamentos utilizados na 

estimulação ovariana e manutenção da fase lútea, assim como 

meios de manutenção dos gametas e embriões, equipamentos, 

modificações nos protocolos e nos procedimentos de captação 

oocitária e transferência embrionária trouxeram melhoras nas 

taxas de gravidez após tratamentos com FIV2-4(B).

Vários fatores têm sido propostos para explicar a disparidade 

entre o desenvolvimento embrionário e as taxas de gravidez. 

Defeitos na receptividade uterina e anormalidades genéticas 

podem estar implicados2(B). Entretanto, o insucesso da implan-

tação embrionária pode estar também relacionado às técnicas de 

transferência embrionária (TE). Contrações uterinas, expulsão 

dos embriões, sangue ou muco na ponta do cateter, contaminação 

bacteriana e retenção dos embriões no cateter têm sido associados 

com transferências embrionárias mal-sucedidas2(B).  

A transferência embrionária é considerada um evento extre-

mamente importante e que tem relação direta com os resultados 

reprodutivos da FIV. Cerca de 80% das pacientes submetidas à FIV 

tem seus embriões transferidos, mas somente pequena porção delas 

consegue engravidar3(B). A qualidade embrionária, a receptividade 

endometrial e a técnica de transferência são alguns dos fatores que 

interferem diretamente nas taxas de gravidez3(B).

Estudos prévios confirmaram a importância da técnica de 

transferência de embriões ao demonstrar diferentes taxas de 

gravidez após transferências embrionárias realizadas por dife-

rentes indivíduos de um mesmo serviço4,5(B). Foi estimado que 

transferências embrionárias realizadas com má técnica podem ser 

responsáveis por cerca de 30% de todas as falhas em reprodução 

assistida6(C). Portanto, milhares de casais podem ser afetados 

por deficiências no momento da transferência dos embriões para 

o interior da cavidade uterina.

Os principais aspectos da transferência embrionária com 

possibilidade de interferência nos resultados reprodutivos são a 

anatomia do canal cervical, o tipo de cateter e o teste utilizado, 

a distância entre o cateter e o fundo uterino, a transferência com 

ultrassonografia, presença de cólica ou contrações uterinas, a 

limpeza ou retirada do muco cervical, assepsia e repouso após a 

transferência, entre outros7(B). Na maioria dos eventos citados, 

alguns já têm sua eficácia cientificamente comprovada, porém 

outros ainda necessitam de estudos maiores para alicerçar nosso 

conhecimento, consolidando sua aplicação.

O muco cervical pode ser um obstáculo à deposição adequada 

do embrião na cavidade uterina. O muco pode aderir à ponta 

do cateter, dificultando a liberação dos embriões no interior do 

útero. Além disso, os embriões podem se fixar ao muco cervical 

aderido ao cateter e serem inadvertidamente trazidos para fora 

da cavidade uterina na sua retirada. O muco cervical também 

pode ser empurrado para a região corporal e/ou fúndica da ca-

vidade uterina e interferir na implantação dos embriões3,8(C). 

Nabi et al., analisando retrospectivamente 1.204 transferências 

embrionárias, demonstraram que os embriões apresentaram 

maior possibilidade de serem retidos quando os cateteres es-

tavam envolvidos por muco ou sangue. Entretanto, as taxas 

de gravidez não foram diferentes entre os grupos de embriões 

retidos e não retidos8(C).

Com o objetivo de analisar se a aspiração do muco cervical 

prévia à transferência embrionária melhora os resultados repro-

dutivos dos ciclos de fertilização in vitro, realizamos uma revisão 

sistemática sobre o tema. 

Metodologia

Para responder às questões acima, foram realizadas buscas nos 

seguintes bancos de dados: PubMed, Lilacs/SciELO e Biblioteca 

Cochrane no período de abril a junho de 2010. A revisão foi 

realizada sem determinação de limite do período nos bancos de 

dados pesquisados. Foram utilizadas combinações dos seguintes 

descritores para pesquisa na língua inglesa e portuguesa: “cervical 

mucus (MeSH Terms)”, “cervical flushing”, “cervical irrigation”, “in 

vitro fertilization” e “embryo transfer”. Foram incluídos na revisão 

apenas estudos prospectivos randomizados e meta-análises.

Foram lidos todos os resumos e selecionados os artigos que 

abordavam a retirada ou limpeza do muco cervical antes da 

transferência embrionária em pacientes submetidas à fertili-

zação in vitro com resultados reprodutivos, sendo encontrados 

inicialmente 97 artigos. Após leitura dos resumos desses artigos, 

foram selecionados apenas 11 deles para análise, sendo 6 estudos 

randomizados que abordaram a interferência do muco cervical 

nos resultados de fertilização in vitro. Os outros estudos foram 

excluídos por não estarem relacionados ao foco da revisão ou por 

não serem estudos prospectivos e/ou randomizados.

Discussão

Nas últimas duas décadas, várias publicações relacionarem a 

presença de muco cervical durante a transferência embrionária a 

piores resultados nas taxas de gravidez em ciclos de fertilização 

in vitro8-10(C)(C)(B). Com base nestes e em outros trabalhos com 
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baixa força de evidência, a conduta de aspiração do muco cervical 

e o uso de jato com meio de cultivo na cérvice foi praticamente 

padronizada em todo o mundo. Nos últimos anos, estudos com 

maior força de evidência têm tentado comprovar a real utilidade 

desses procedimentos.

Remoção do muco cervical e resultados reprodutivos em ciclos de FIV

Nesta revisão, foram encontrados apenas dois artigos pro-

venientes de estudos prospectivos controlados que comparam 

a remoção do muco cervical às taxas de gravidez em ciclos de 

fertilização in vitro11,12(B,A).

O primeiro estudo, publicado por Eskandar et al. em 2007, foi 

realizado de forma prospectiva e controlada entre janeiro e maio 

de 2006. Foram incluídas no estudo 286 pacientes submetidas à 

FIV e TE, que foram divididas em dois grupos, sendo grupo A as 

pacientes que tiveram muco cervical aspirado antes de TE e grupo 

B as pacientes que não tiveram o muco cervical aspirado antes da 

TE. Os grupos foram semelhantes em relação à idade, tempo de 

infertilidade, dosagem de FSH no terceiro dia e também quanto ao 

número de ampolas de gonadotrofinas, dias de estímulo, número 

de oócitos captados, injetados, fertilizados e oócitos MII, embriões 

produzidos, qualidade e número de embriões transferidos e tipo 

de cateter utilizado. O resultado reprodutivo avaliado foi a taxa de 

gravidez por paciente. Os resultados mostraram taxa de gravidez 

por paciente significativamente maior no grupo A (63/143) em 

relação ao grupo B (38/143) (p=0,003; Odds Ratio OR 2,18; 

IC95%: 1,32-3,58)11(B). Um ponto interessante avaliado neste 

estudo foi a taxa de embriões retidos, que foi significativamente 

maior no grupo A, com 10,5% (15/143), do que no grupo B, 

com 1,4% (2/143), (OR: 8,26; IC95%: 1,85-36,8), contrariando 

estudos anteriores de menor força de evidência11(B). Entretan-

to, esse estudo apresenta alguns pontos negativos. O primeiro 

ponto é que não foi descrita no artigo a forma de alocação das 

pacientes nos grupos A ou B, o que diminui a força de evidên-

cia quando comparado a estudo randomizado e impede seu uso 

em meta-análises. O segundo ponto diz respeito ao resultado 

avaliado como taxa de gravidez por paciente e não como taxa de 

gravidez por ciclo, pois é conhecido o fato de que pacientes que 

se submetem a ciclos repetidos de FIV tem melhores resultados 

em ciclos seguintes.

Ainda em 2007, Visschers et al. publicaram estudo randomi-

zado, cego e controlado comparando os resultados reprodutivos 

em pacientes submetidas ou não à aspiração do muco cervical 

prévia à TE. O estudo foi realizado em um período de 1 ano, 

entre abril de 2003 e março de 2004 nos Países Baixos. Foram 

incluídos 428 ciclos (317 pacientes), mas três pacientes foram 

perdidas no decorrer do estudo. A randomização foi realizada 

imediatamente antes da transferência embrionária por progra-

ma de computador. Os ciclos foram assim distribuídos: 220 

ciclos no grupo tratado (muco cervical aspirado) e 205 ciclos no 

grupo controle (muco cervical não aspirado). Os grupos foram 

semelhantes com relação a dados epidemiológicos, estimulação 

ovariana e características do ciclo. A remoção do muco cervical 

foi realizada com escova de coleta endocervical de colpocitológi-

co, e as pacientes do grupo controle tiveram uma simulação do 

mesmo procedimento com o toque da escova na parte externa 

do colo uterino. A taxa de gravidez clínica foi de 30% (65/220) 

para o grupo submetido à remoção do muco e de 31% (63/205) 

para o grupo controle (Risco relativo de 0,96%, Risco absoluto 

de 1%, OR: 0,94; IC95%: 7-10%). O estudo concluiu que a 

remoção do muco cervical prévia à transferência embrionária 

em ciclos de FIV não aumentou as taxas de gravidez quando 

comparado ao grupo controle12(A).

A Biblioteca Cochrane publicou em 2009 uma revisão 

sistemática sobre técnicas de preparação prévia à transferência 

de embriões13(A). A remoção do muco cervical e o jato de meio 

de cultivo na cérvice foram alguns dos pontos avaliados nesta 

revisão. O artigo de Ruhlman et al. publicado em 1999 citado 

nesta revisão da Cochrane não foi encontrado na extensa pesquisa 

realizada em nosso trabalho14. Segundo a Biblioteca Cochrane, 

trata-se de um estudo prospectivo, randomizado,que comparou 

taxas de gravidez por paciente em mulheres submetidas ou não 

à aspiração do muco cervical prévia à transferência embrionária. 

Os resultados relatados nesse estudo foram 16 casos de gravi-

dez em 48 mulheres submetidas à aspiração do muco cervical 

(33,3%) contra 16 casos de gravidez em 49 mulheres do grupo 

controle (32,6%) (OR: 0,97; IC95%: 0,42-2,25; p=0,94). Estes 

resultados corroboram os achados do estudo de Visschers et al., 

que não mostrou diferença significativa nas taxas de gravidez 

em pacientes submetidas à remoção do muco cervical compa-

radas com um grupo controle14(A). Segundo a Cochrane, não 

foi possível uma meta-análise com os dois estudos devido à 

divergência dos resultados avaliados, pois um estudo avaliou as 

taxas de gravidez por ciclo e outro avaliou as taxas de gravidez 

por paciente. A Biblioteca Cochrane concluiu que não existe 

benefício em remover muco cervical antes da transferência 

embrionária em pacientes de FIV13(A).

Jato de meio de cultivo na cérvice uterina e resultados reprodutivos

Somente três estudos avaliando e comparando os resultados 

reprodutivos em pacientes submetidas e não submetidas ao jato de 

meio de cultivo no colo uterino prévio à transferência embrionária 

em ciclos de FIV e TE foram encontrados na literatura15-17(A). 

Todos foram apresentados em forma de resumos em congressos 



Corrêa FJS, Costa RR, Vilela JR, Gomes JAS, Almeida DCNC, Silva BM

FEMINA | Janeiro 2011 | vol 39 | nº 112

1. Steptoe PC, Edwards RG. Birth after the reimplantation of a human embryo. 
Lancet. 1978;2(8085):366.

2. Schoolcraft WB, Surrey ES, Gardner DK. Embryo transfer: techniques and variables 
affecting success. Fertil Steril. 2001;76(5):863-70.

3. Mansour RT, Aboulghar MA. Techniques for Preparation Prior to Embryo Transfer. 
Hum Reprod. 2002;17(5):1149-53.

4. Karande VC, Morris R, Chapman C, Rinhart J, Gleicher N. Impact of the “Physician 
factor” on pregnancy rates in a large assisted reproductive technology program: 
do too many cooks spoil the broth? Fertil Steril. 1999;71(6):1001-9.

5. Hearns-Stokes RM, Miller BT, Scott L, Creuss D, Chakraborty PK, Segars JH. 
Pregnancy rates after embryo transfer depend on the provide at embryo transfer. 
Fertil Steril. 2000;74(1):80-6.

6. Cohen J. Embryo replacement technology. San Franscisco, 31 Annual postgraduate 
course. ASRM; 1998.

7. Frydman R. Impact of embryo transfer techniques on implantation rates. J 
Gynecol Obstet Biol Reprod (Paris). 2004;33(1 Pt 2):S36-9. Review.

8. Nabi A, Awonuga A, Birch H, Barlow S, Stewart B. Multiple attempts at embryo 
transfer: does this affect in-vitro fertilization treatment outcome? Hum Reprod.  
1997;12(6):1188-90.

9. Visser DS, Fourie FL, Kruger HF. Multiple attempts at embryo transfer: effects 
on pregnancy outcome in an in vitro fertilization and embryo transfer program. 
J Assist Reprod Genetics. 1993;10:37-43.

10. Mansour RT, Aboulghar MA, Serour GI, Amin YM. Dummy embryo transfer 
using methylene blue dye. Hum Reprod. 1994;9(7):1257-9.

Leituras suplementares

11. Eskandar MA, Abou-Setta AM, El-Amin M, Almushait MA, Sobande AA. 
Removal of cervical mucus prior to embryo transfer improves pregnancy 
rates in women undergoing assisted reproduction. Reprod Biomed Online. 
2007;14(3):308-13.

12. Visschers BA, Bots RS, Peeters MF, Mol BW, van Dessel HJ. Removal of 
cervical mucus: effect on pregnancy rates in IVF/ICSI. Reprod Biomed Online. 
2007;15(3):310-5.

13. Derks Roos S, Farquhar Cindy, Mol Ben Willem J, Buckingham K, Heineman 
MJ. Techniques for preparation prior to embryo transfer. Cochrane Database 
of Systematic Reviews. In: The Cochrane Library, Issue 4, Art. No. CD007682. 
DOI: 10.1002/14651858.CD007682.pub4.

14. Ruhlman C, Bisioli C, Terrado G, Rolla ED, Nicholson RE, Gnocchi D. The 
inefficacy of cervical mucus aspiration prior to embryo transfer. A prospective 
randomized trial. ASRM/CFAS Conjoint Annual Meeting. Fertil Steril. 1999;72 
Suppl 1:154.

15. Glass KB, Green CA, Fluker MR, Schoolcraft WB, McNamee PI, Meldrum DR. 
Multicenter randomized controlled trial of cervical irrigation at the time of 
embryo transfer. Fertil Steril. 2000;74 Suppl 1:S31.

16. Sallam H, Farrag A, Ezzeldin F, Agameya A, Sallam A. Vigorous flushing of the 
cervical canal prior to embryo transfer - a prospective randomized study (abstract). 
Gynecol Endocrinol. 2000;74 Suppl 1:S203.

17. Kyono K, Fukunaga N, Haigo K, Yoshida A, Tokuda S, Kamiyama H. A prospective 
randomized study of vigorous flushing of cervical canal with culture medium 
prior to embryo transfer. Fertil Steril. 2001;76 Suppl 1:S253. 

e publicados na revista Fertility and Sterility nesse mesmo for-

mato em edição suplementar. É interessante e ao mesmo tempo 

instigante notar que não há publicações de estudos completos 

com grande força de evidência especificamente sobre este tó-

pico. Seria importante que tais estudos pudessem ser avaliados 

profundamente de forma crítica em todos os aspectos.

Os três estudos foram realizados de forma prospectiva e 

randomizada. Os estudos de Glass et al. e de Kyono et al. foram 

multicêntricos e  o estudo de Sallam et al. foi realizado em um 

único centro. As pacientes foram alocadas em dois grupos sendo 

um grupo controle e um grupo em que foi realizado o jato de 

meio de cultivo no canal cervical com seringa tuberculina (1 

mL) cheia15-17(A). O resultado avaliado nos trabalhos foi a taxa 

de gravidez clínica após FIV e TE. 

Nenhum dos trabalhos mostrou diferença estatisticamente 

significante nas taxas de gravidez nos ciclos de FIV quando 

comparados pacientes submetidas ao jato de meio de cultivo 

com o grupo controle15-17(A). 

Em 2009, a Biblioteca Cochrane publicou revisão sistemá-

tica sobre técnicas de transferência de embrião em que um dos 

pontos avaliados foi a utilização do jato com meio de cultivo 

no canal cervical e resultados de gravidez em ciclos de FIV TE. 

Uma meta-análise sobre este tópico foi realizada e os autores 

concluíram que a utilização do jato de meio de cultivo no canal 

cervical prévio à transferência embrionária não melhora as taxas 

de gravidez em ciclos de FIV (OR: 1,14; IC95%: 0,80-1,62; 

p=0,48)13(A). 

Conclusões

Não há evidências que apoiem o uso da aspiração do muco 

cervical previamente à transferência embrionária para melhora 

das taxas de gravidez em pacientes submetidas a ciclos de fer-

tilização in vitro (A). A realização de mais estudos com maior 

número de pacientes seria importante para que uma meta-análise 

sobre o tema possa ser realizada.

Da mesma forma, não há evidências que apoiem o uso da 

infusão de meio de cultivo em jato no canal cervical para me-

lhorar as taxas de gravidez em pacientes submetidas a ciclos de 

fertilização in vitro (A).


