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Punção Folicular, 
Denudação e 

Classificação Oocitária

PUNÇÃO FOLICULAR

• Inicialmente, os oócitos eram obtidos,
individualmente, por via laparoscópica, porém
este tipo de procedimento exige anestesia geral e
um aparato de suporte considerável.

• A partir de 1981, o uso de agulha de punção
acoplada a um transdutor ultrassonográfico,
passou a ser a técnica mais utilizada, por
utilizar sedação leve (suficiente para o
procedimento) e poder ser realizada em regime
ambulatorial, permitindo rápida recuperação.
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PUNÇÃO FOLICULAR

• Os oócitos são coletados no interior
dos folículos ovarianos, 34-36 horas
após a administração do hCG, em
pacientes submetidas à estimulação
ovariana.

PUNÇÃO FOLICULAR
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PUNÇÃO FOLICULAR

CHECAGEM DO LÍQUIDO FOLICULAR E 
IDENTIFICAÇÃO DOS OÓCITOS
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Classificação do Complexo 
cumulus-Corona

• Células do cúmulus: nutrição do oócito 
durante seu crescimento

• Corona: camada mais interna - padrão 
expandido em oócitos maduros

Complexo cumulus-Corona
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Classificação do Complexo 
cumulus-Corona

Grau I – uma a três camadas 
de células fortemente aderidas

Classificação do Complexo 
cumulus-Corona

Grau II – células do cumulus densas e 
fortemente aderidas



6

Classificação do Complexo 
cumulus-Corona

Grau III – células expandidas e frouxamente 
aderidas

Classificação do Complexo 
cumulus-Corona

Grau IV – células muito expandidas e frouxas
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Classificação cumulus-corona X 
Classificação maturação oocitária

%
nº ciclos 163

idade média 34.8 (4.5)

nº folículos 3006

nº oocitos 2028 67,47

Classe I 191 9,42

Classe II 289 14,25

Classe III 1500 73,96

Classe IV 45 2,22

roto 3 0,15

PI 280 13,81

MI 140 6,91

MII 1508 74,35

degenerado 100 4,93

Fertility – Centro de Fertilização Assistida

Vídeo
Punção
IVI
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Vídeo
Punção
Fertility

DENUDAÇÃO

• Quando denudar???

• Por que denudar???
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FERTILIZAÇÃO IN VITRO CLÁSSICA

FERTILIZAÇÃO IN VITRO CLÁSSICA

• As células que rodeiam o oócito liberam sinais 
químicos que atraem os espermatozóides

• Os envoltórios do oócito adquiridos durante a 
foliculogênese são de extrema importância para 
o processo de fertilização
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FERTILIZAÇÃO IN VITRO CLÁSSICA

REAÇÃO ACROSSÔMICA

Exocitose do conteúdo 
do acrossoma

Enzimas auxiliam na 
degradação da ZP e 
penetração do 
espermatozóide no 
óvulo
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FERTILIZAÇÃO IN VITRO - ICSI

• Etapa enzimática 

– Hialuronidase

– Pipetagem – movimento rápido – 30 segundos

• Etapa mecânica
– Pipetagem delicada

– Uso de pipetas com diâmetros decrescentes 
(movimento de subida e descida)  

– Completa extração das células da granulosa

– Avaliar o grau de maturação nuclear do oócito

VÍDEO
Denudação oocitária

IVI
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DENUDAÇÃO

Quando denudar???

• FIV CLÁSSICA – NÃO

• FIV COM ICSI – SIM

DENUDAÇÃO

Por que denudar???

• AVALIAÇÃO DA MATURIDADE 
NUCLEAR DO OÓCITO

• POSICIONAMENTO DO CP
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CLASSIFICAÇÃO 
OOCITÁRIA

Oogênese

• Nascimento: os ovários contêm cerca de 4 
milhões de oócitos primários

• Oócitos primários: primeira divisão 
meiótica - parada meiótica até puberdade

• Dos 4 milhões de oócitos primários  -
cerca de 400 terminarão o seu 
desenvolvimento – demais atresia
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Grau de Maturação Nuclear Oocitária

• 2n – 46 cromossomos

• Presença de Vesícula Gerrminativa

Normalmente:

• Forma irregular

• Centro escuro

• Ooplasma granular

Prófase I

Grau de Maturação Nuclear Oocitária

• Ausência de vesícula
germinativa e de corpúsculo
polar

• Metáfase da primeira
divisão meiótica

• Cromossomos maternos e 
paternos randomicamente 
alinhados

Metáfase  I
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Grau de Maturação Nuclear Oocitária

• Presença do 1º  corpúsculo 
polar

• Cromossomos dividos entre 
o oócito (23) e o corpúsculo 
polar (23)

Metáfase II

Meiose I / Meiose II



17



18

Oócito maduro

Zona 
pelúcida

Ooplasma

Oolema

Corpúsculo 
polar

Espaço 
perivitelínico

Oócito normal

• Forma esférica

• 1° CP intacto

• Espaço perivitelínico pequeno

• Zona Pelúcida clara

• Citoplasma transparente, homogêneo e sem 
inclusões
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Anormalidades do Oócito

• As anormalidades do oócito podem ser:

– Extra-citoplasmáticas
– Citoplasmáticas

• Causas: multifatorias

– Estimulação ovariana – assincronia da 
maturação nuclear e citoplasmática

• Maturação nuclear - 1° corpúsculo

• Maturação citoplasmática - ????

Anormalidades do Oócito

Possíveis fatores capazes de induzir tais alterações:

•Estimulação ovariana controlada e resposta
ovariana

�doses gonadotrofinas

�alterações no microambiente folicular

�seleção não fisiológica dos folículos recrutados

Ciclos estimulados – 60-70% dos oócitos apresentam 
alterações morfológicas
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Possíveis consequências de tais alterações:

• Falha fertilização

• Aneuploidias

• Comprometimento do desenvolvimento 
embrionário

Anormalidades do Oócito

Anormalidades Extra-citoplasmáticas

• Alteração de forma
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Anormalidades Extra-citoplasmáticas

• Alteração de Corpúsculo Polar

Anormalidades Extra-citoplasmáticas

• Alteração de Zona Pelúcida

� Variação de espessura e /ou coloração
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Anormalidades Extra-citoplasmáticas

• Alteração de Espaço 
Perivitelínico

• Pequeno – imaturidade

• Grande – alterações na zona pelúcida

• Presença de debris / granulações

ALTERAÇÕES EXTRACITOPLASMÁTICAS

CORPÚSCULO 
FRAGMENTADO

DEBRIS NO EP

EP AUMENTADO

FORMA
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Alterações Citoplasmáticas

• Presença de Vacúolos

• Variam de tamanho e número

• Consituição: igual a do espaço 
perivitelínico

• Fusão de vesículas do REL ou 
Complexo de Golgi

• Instabilidade do oolema

• Maior problema: deslocam os 
fusos meióticos

Alterações Citoplasmáticas

• Ooplasma granular

• Granulação central – imaturidade

• Excesso – necrose/degeneração
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Alterações Citoplasmáticas

• Agregados de Retículo 
Endoplasmático 

• Estruturas dentro do 
citoplasma sem etiologia ou 
consequências definidas

• Corpos Refráteis 

ALTERAÇÕES CITOPLASMÁTICAS

GRANULOSIDADE 
CITOPLASMÁTICA

VACÚOLOS

RE Agregado
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FOTOS
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Revisão literatura

• MORFOLOGIA DO PRIMEIRO 
CORPÚSCULO POLAR

• Fragmentação e tamanho afetam RA: diminui fertilização e 
potencial de desenvolvimento embrionário

• Variação no tamanho do 1° CP: diminui fertilização e 
aumenta triploidias

• Morfologia do 1º CP: não é indicativa de potencial de 
desenvolvimento embrionário

Revisão literatura

• MORFOLOGIA DA ZONA PELÚCIDA

• Fraturas – efeitos negativos nas taxas fertilização

• ZP escura – afeta fertilização, qualidade embrionária, 
implantação

• ZP escura e espessa – afeta gravidez
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Revisão literatura

• MORFOLOGIA DO ESPAÇO 
PERIVITELÍNICO

• Grânulos – diminui implantação e gravidez

• EP aumentado – diminui fertilização e qualidade embrionária

• EP aumentado – NÃO diminui fertilização, qualidade 
embrionária e gestação

Revisão literatura

• ANORMALIDADES CITOPLASMÁTICAS

– Vacúolos, citoplasma escuro e fragmentos –
diminui qualidade embrionária e gravidez

Morfologia Oocitária Taxa de 
gravidez

Oócito com alterações 
citoplasmáticas

5,5%

Oócito sem alterações 
citoplasmáticas

29,4%
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Revisão literatura

• VACÚOLOS CITOPLASMÁTICOS

– Deslocam fusos meioticos de suas posições –
falha de fertilização e clivagem

<20% oócitos com
grandes vacúolos são fertilizados

Revisão literatura

• GRANULAÇÕES CITOPLASMÁTICAS

– Granulações heterogêneas – degeneração –
falha fertilização e diminui potencial de 
desenvolvimento

– Granulações heterogêneas – imaturidade 
oócitaria – degeneração – diminui 
implantação e gravidez, aumenta nº 
embriões aneuplóides
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Revisão literatura

• CORPOS REFRÁTEIS

– Pobre prognóstico para fertilização


