
Imunoterapia com linfócitos melhora índices de gravidez 

Estudo publicado em edição recente de uma das mais prestigiadas revistas científicas de Ginecologia e 
Obstetrícia, Clinical and Experimental Obstetrics and Gynecology , demonstra o papel decisivo da Imunoterapia 
com linfócitos para ampliar as chances de manutenção da gravidez até o seu termo em mulheres submetidas à 

transferência de embriões com histórico anterior de perdas. 
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Lymphocyte immunotherapy can improve pregnancy outcome following embryo transfer (ET) in 

patients failing to conceive after two previous ET 
(Imunoterapia com linfócito pode melhorar resultado de gravidez após transferência de embrião em pacientes 

com perdas recorrentes após duas transferências prévias)  
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OBJETIVO 
O objetivo deste estudo foi avaliar em que medida a Imunoterapia com linfócitos pode melhorar o resultado de 
fertilização em mulheres submetidas à transferência do embrião, com histórico prévio de duas perdas após tal 

procedimento.  

MÉTODOS 
Foram selecionadas mulheres com perdas durante dois ciclos anteriores de transferência de embriões em um 
centro de Fertilização in vitro (FIV) e de outros centros, independentemente de fracasso prévio, às quais foi 

oferecida a Imunoterapia com linfócitos. Este grupo foi comparado com mulheres também submetidas à 
transferência de embriões, às quais não foi administrado o linfócito. Os critérios de seleção consideraram 

também mulheres que nunca antes haviam feito uso dessa alternativa de tratamento, além dos parâmetros de 
faixa etária, número prévio de fracassos gestacionais, tipo de embrião transferido (fresco ou congelado) e 

nível laboratorial do Hormônio Folículo Estimulante (FSH).  
Os índices obtidos de gravidez clínica e de gravidez viável chegaram respectivamente a 70.3% e 51.3% para o 
grupo tratado com Imunoterapia com linfócitos, enquanto no grupo-controle, que não utilizou a terapêutica, os 

resultados foram 45.9% e 16.2%.  

CONCLUSÕES 
A Imunoterapia com linfócitos pode ajudar a melhorar os resultados obtidos com a transferência de embriões 

em mulheres com história de fracassos prévios. Os dados deste estudo devem encorajar um estudo 
multicêntrico mais aprofundado acerca do potencial desta modalidade de tratamento em mulheres com 

dificuldades para levar as gestações a termo em programas de fertilização assistida. 

 


