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Quando falamos em preservação de fertilidade para oncologistas, de maneira geral, perce-

bemos grande resistência, já que, para pacientes com câncer — talvez mais do que para outras 

quaisquer —, o tempo seja sempre uma matéria escassa. E, naturalmente, para que se ofereçam 

estratégias de preservação da fertilidade, a medicina reprodutiva também precisa de tempo. 

Então, antes de mais nada, é preciso dizer que, quando se trata do assunto, infelizmente não se 

contemplam todos os casos.

O tema ganha importância quando encontra suporte na individualização e, se hoje vivemos 

a época da medicina humanizada, em que o respeito à autonomia da paciente e a preservação da 

qualidade de vida são vozes fortes em qualquer especialidade, torna-se imprescindível discuti-lo. 

Hoje, sob certo ponto de vista, podemos dizer que já viramos o jogo no combate ao câncer. 

De fato, encontramos, na literatura, a informação de que as taxas anuais de sobrevida à doença, 

de forma geral, já superam as taxas de sua incidência. Tal ascensão da sobrevida ao câncer nos 

faz pensar, cada vez mais, na oferta de qualidade de vida a essa população, o que inclui, entre 

inúmeros outros elementos, a possibilidade de retomada de uma vida normal e, dessa forma, 

com o implícito direito à procriação.

Há muito é sabido que os tratamentos anti-neoplásicos, de forma geral, levam a consequ-

ências negativas sobre a função reprodutiva. Os diversos esquemas possíveis de radioterapia e 

quimioterapia levam a índices variáveis de amenorréia, tanto maiores quanto mais avançada a 

idade em que a paciente se encontra à época do tratamento. Assim, mulheres com 30 a 39 anos 

de idade submetidas a quimioterapia podem evoluir com amenorréia em até 70% dos casos. 

Os agentes alquilantes são os que levam aos piores cenários, mas também taxanos e antracícli-

cos — utilizados modernamente —, têm sua parcela de contribuição deletéria1,2.

Esse cenário ocorre paralelamente a outro preocupante para a medicina reprodutiva, que é o 

da tendência da mulher moderna de adiar a procriação. Estatísticas norte-americanas mostram 

que a taxa anual de nascimentos em mulheres com 30 a 34 anos aumentou de cerca de 80 para 

cerca de 95 nascimentos por 1.000 mulheres entre 1990 e 2011. Da mesma forma, os partos em 

mulheres com 35 a 44 anos aumentaram de cerca de 35 para cerca de 55 a cada 1.000 mulheres 

no mesmo período naquele país3. No Brasil, embora menos evidentes, também já se percebem 

aumentos nas taxas de nascimentos na terceira e quarta décadas de vida, e diminuição das taxas 

em mulheres mais jovens4.
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Aparentemente, oncologistas encaram a infertilidade provocada pelos tratamentos 

antineoplásicos e a impossibilidade da maternidade biológica como assuntos de segunda 

importância. Isso é natural, pois estudam a doença a fundo e tendem a valorizar o seu 

potencial devastador, buscando invariavelmente a manutenção da vida. Entretanto, 

considerando-se que a incidência de muitos cânceres aumenta com o aumento da 

idade e pela junção dos cenários mencionados, pode-se dizer que teremos cada vez 

mais sobreviventes do câncer interessadas em ser mães — e que ainda não o foram 

antes da doença. 

Uma das formas de mudar a visão negativa sobre a oncofertilidade é ilustrar a quem 

beneficiamos. Estima-se que, aproximadamente, 10% dos casos de câncer acometam 

mulheres com menos de 45 anos de idade e que, dessas, cerca de 83% sobrevivam5. 

A partir de estatísticas anuais de câncer5-8, podemos deduzir, assim, que a oferta do 

aconselhamento para preservação de fertilidade poderia incrementar a qualidade 

da sobrevida de mais de 20 mil brasileiras, mais de 66 mil norte-americanas, mais de 

160 mil européias e mais de 500 mil mulheres em todo o mundo. 

As técnicas de preservação de fertilidade na mulher unanimemente aceitas para a 

prática, hoje, são a criopreservação de embriões e a criopreservação de oócitos maduros. 

Esta última, no caso de pacientes oncológicas para as quais não se pode excluir o risco 

de um desfecho letal, foi a mais recente e importante aquisição, reconhecida no último 

consenso da Sociedade Americana de Oncologia Clínica, em maio de 20139. Ocorre 

que, para execução de ambos os tratamentos, com melhores resultados, a indução de 

ovulação é mandatória e, com ela, incitam-se os riscos relacionados ao atraso para início 

do tratamento antineoplásico. Ainda, no caso dos tumores dependentes de estrogênio, 

há risco relacionado ao estímulo adverso do crescimento tumoral pelos níveis aumen-

tados daquele hormônio, em consequência dos ovários estimulados. 

Como dissemos no início do texto, as estratégias de preservação de fertilidade não 

contemplam a todas as pessoas e, para indicá-las, há de se adotar critérios rigorosos 

advindos do consenso entre oncologistas, infertileutas e a equipe multidisciplinar 

essencial para o atendimento a indivíduos com câncer. Além de nos sensibilizarmos 

pela vulnerabilidade e a imensa pressão psicoemocional geradas por um diagnóstico 

de câncer e sua interferência significativa na capacidade de compreensão e aceitação do 

paciente e seus familiares, concordamos, por fim, com a visão de Larcher10. Segundo 

o autor, a provisão de estratégias para preservar a fertilidade na vigência de qualquer 

tipo de tratamento que a possa afetar atinge patamar de obrigação moral, por respei-

tar a autonomia das escolhas, fundamento essencial para a sociedade livre. Assim, a 

preservação de fertilidade pré-tratamento antineoplásico transitaria entre a indicação 

médica — baseada na intenção de profilaxia — e a social — baseada no impacto 

biopsicossocial da incapacidade de procriar.

As diferenças de conceitos entre infertileutas e oncologistas ainda marcam os 

dias de hoje e, se o encaminhamento para orientação sobre a fertilidade pós-remissão 

existe, ele só ocorre durante ou depois de findados os ciclos de quimioterapia e/ou 

radioterapia, quando já não há nada — ou há muito pouco — a se fazer. A literatura 

atual não nos autoriza a preservar gametas supostamente agredidos pelo tratamento 

antineoplásico, ainda que a função gonadal aparente estar de volta. O que esperamos 

ver para um futuro breve é a inclusão do aconselhamento em oncofertilidade como 

etapa pré-terapêutica, a amenizar as sombras de um futuro indefinido pela perspectiva 

de uma sobrevida com qualidade. 
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