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Resumo 
 
A infertilidade é reconhecida, pela organização mundial de saúde (OMS) como um problema de saúde 

pública e, afeta mais do que 80 milhões de pessoas por todo o mundo. O aumento da prevalência da 

infertilidade tem conduzido a um acréscimo da procura pela procriação medicamente assistida (PMA).  

Contudo, as técnicas de PMA apresentam taxas de sucesso que não chegam aos 50%, e alguns efeitos 

adversos, como é o caso da gravidez múltipla, que deve ser evitada.  

A análise de decisão multicritério (MCDA) pretende intervir na decisão do número e estadio dos 

embriões a transferir, de forma a que a gravidez seja atingida e, a gravidez múltipla seja minimizada. 

O método de MCDA aplicado foi o ELECTRE TRI-nC, um método de classificação ordinal. O modelo 

construído fez recomendações, afetando cada casal a uma das categorias, definidas de acordo com o 

número e estadios dos embriões. A afetação pressupõe uma avaliação dos casais, segundo uma 

família de critérios, estipulada com os decisores.   

O modelo obtido é útil e, uma vez que teve em consideração a forma de como os dados dos casais 

são registados em uma clínica, torna-se muito direto de preencher e simples de utilizar.  

Os resultados demonstraram 88% e 84% dos casais afetados a uma categoria, dependendo dos 

pesos atribuídos aos critérios, o que revela um modelo fiável. 

Finalmente, as recomendações feitas pelo modelo foram o expectável em 48% dos casos, o que 

indica que algumas melhorias poderão ser realizadas, mas o trabalho encontra-se em um bom caminho.  
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Abstract 
 
Infertility has been recognized as a public health issue by the World Health Organization (WHO), 

affecting more than 80 million people worldwide. Infertility is growing its prevalence, leading to an 

increase of seeking medical assistance for this kind of conditions. Over the years assisted reproduction 

techniques (ART) are visibly increasing its demand. However, ART have success rates below 50% and 

some adverse effects, like multiple pregnancy, which must be avoided.  

By applying multiple criteria decision analysis (MCDA), this project seeks to help in the decision of 

how many and in which stage embryos should be transferred, in order for a couple to achieve pregnancy 

and minimize the risk of multiple pregnancy. This was done by resorting to ELECTRE TRI-nC, an 

outranking method that helps the decision, assigning a couple (action) to one amongst four possible 

categories. These categories were characterized by the number and stage of embryos for transference. 

These couples were evaluated through a set of criteria, defined in interaction with the decision- maker. 

The final model is useful, very direct and simple to use because it took into consideration the way 

that couple’s data are registered in a clinic.  

Regarding the assignments, in general, around 88% and 84 of the couples were affected to only one 

category, considering different criteria’s weights. The results showed that the model recommended the 

expected in around 48% of the cases. 

In conclusion, there is still some work to be done, but the direction to achieve a reliable model with 

good assignment recommendations, is the right one.  
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1. Introdução 

Este capítulo encontra-se dividido em quatro secções: a secção 1.1 explica a motivação para o 

problema da presente dissertação, a secção 1.2 apresenta os objetivos a alcançar neste trabalho, a 

secção 1.3 esclarece a metodologia a utilizar na resolução do problema da dissertação e, por último, a 

secção 1.4 contem a estrutura deste documento. 

 

 Motivação 

A alusão à reprodução e fertilidade está presente ao longo de toda a história da Humanidade. Já, desde 

a pré-história, que pinturas nas cavernas e esculturas associavam a procriação à prosperidade. 

Contudo, a intenção de garantir descendência, apesar de ser um dos grandes desejos das populações 

e, fundamental para a sobrevivência destas, pode não se concretizar (Vayena et al., 2002; Boivin et al., 

2007). A infertilidade é considerada, pela OMS, um problema de saúde pública e definida, por esta 

mesma organização, como “a incapacidade de um casal para alcançar a conceção ou levar uma 

conceção a termo após um ano ou mais de relações sexuais regulares, sem proteção contracetiva”. 

Em Portugal, estudos de 2009 estimaram que cerca de 8% das mulheres enfrentavam a infertilidade 

ao longo da vida  (Carvalho & Santos, 2009).  

O aparecimento das técnicas de PMA veio tentar contornar o significado de infertilidade, a 

impossibilidade de procriação. Desde o nascimento do primeiro “bebé proveta”, em 1978, que as 

técnicas de PMA têm como propósito, assistir casais inférteis na reprodução. O principal objetivo destas 

práticas é o nascimento de um bebé saudável. Porém, estas apresentam certas limitações, uma das 

mais comuns é a elevada ocorrência de gravidez múltipla (Morin et al., 2014). A gravidez múltipla 

advém, maioritariamente, devido à transferência de múltiplos embriões durante os tratamentos de 

PMAs (Ledger et al., 2011). A múltipla gestação está associada a complicações clínicas maternas, 

perinatais e neonatais, à probabilidade de parto prematuro e, a um aumento da mortalidade neonatal, 

que é quatro vezes mais prevalente entre estas, comparativamente, às gravidezes únicas. Para além 

das adversidades clínicas, esta situação reflete-se, também, no casal em consequências a nível 

emocional, social e financeiro (Wang et al., 2010; Aurell et al., 2006). 

A crescente procura pelas técnicas de PMA, tem incitado avanços neste campo, de forma a oferecer 

aos casais, considerados inférteis, maiores possibilidades de engravidar e, baixa incidência de gravidez 

múltipla (Morin et al., 2014). Surgem novas técnicas como, a transferência de embriões criopreservados 

(TEC), que vêm ultrapassar certas condições médicas não resolvidas, pelas transferências a fresco. 

Examinam-se os efeitos de transferir embriões em diferentes estadios, avaliam-se os fatores clínicos e 

laboratoriais que poderão influenciar o sucesso destas técnicas e, levantam-se questões, acerca da 

quantidade de embriões a transferir. É neste seguimento, que vários estudos têm sido publicados. 

Neste sentido, surge o presente trabalho, numa tentativa de analisar qual deverá ser o número e o 

estadio dos embriões a transferir, tendo em conta as técnicas utilizadas e os fatores considerados 

importantes, para um tratamento de PMA bem-sucedido. 
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 Objetivos 

Este trabalho pretende contribuir para o apoio à tomada de decisão acerca do número de embriões a 

transferir para o útero da mulher, em um procedimento de PMA. O estudo é suportado por um modelo 

multicritério de análise à decisão. O problema descrito é de natureza multicritério com afetação ordinal, 

onde o objeto de decisão é o casal. O casal será caracterizado de acordo com um conjunto de critérios, 

anteriormente, definidos.  Posteriormente, o casal será afetado a uma das categorias estipuladas. As 

categorias estão definidas segundo o número de embriões a transferir e o estadio dos mesmos. Estas 

categorias encontram-se ordenadas da pior para a melhor, isto é, da que tem maior risco de uma 

gravidez múltipla, para a que tem menor risco. 

Esta dissertação terá como base, um estudo, previamente, realizado em transferências de embriões 

a fresco onde, mediante os critérios que os clínicos consideraram importantes, se construiu um modelo 

de apoio à decisão para averiguar a quantidade de embriões transferidos. Assim, considerando que, a 

utilização de embriões criopreservados é cada vez mais significativa nas técnicas de PMA, pretende-

se analisar este ciclo de transferência de embriões. 

Desta forma, os objetivos que se pretendem alcançar neste trabalho são: 

 Compreender os conceitos acerca de toda esta temática das técnicas que visam o combate à 

infertilidade. 

 Analisar as técnicas correntes e as estratégias que têm sido empregues nas PMAs. 

 Identificar e caracterizar os fatores considerados importantes no sucesso das transferências de 

embriões criopreservados. 

 Compreender e esclarecer todos os conceitos assentes em problemas de análise de decisão 

multicritério. 

 Descrever o método utilizado para resolver o problema em estudo. 

 Desenvolver um modelo de análise de multicritério para o problema em estudo. 

 Aplicar o modelo desenvolvido e analisar os resultados obtidos.  

 

 Metodologia  

No esquema da Figura 1 está apresentada a metodologia que será utilizada na presente dissertação 

de mestrado.  

 

Figura 1. Fases sequenciais a cumprir no desenvolvimento da dissertação. 

Na definição do problema serão abordados e contextualizados alguns conceitos importantes para a 

compreensão e definição do problema central desta dissertação. 

A revisão da literatura, vai discutir o estado da arte referente à PMA, de forma a dar uma base 

científica ao posterior trabalho. 

A construção do modelo, será dividido em duas fases, a metodologia segundo a qual a dissertação 

foi desenvolvida e a construção do modelo. 

Definição do 
problema

Revisão da 
literatura

Construção do 
modelo

Aplicação do 
modelo

Discussão dos 
resultados 
obtidos no 
modelo
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A aplicação do modelo construído na etapa anterior irá recorrer a uma base de dados de diferentes 

casais que se submeteram a tratamentos de PMA, com a finalidade de validar e avaliar o modelo. 

Na última etapa da dissertação, a discussão dos resultados obtidos pelo modelo será realizada. As 

conclusões destes resultados serão retiradas, bem como, a realização de propostas para futuros 

trabalhos. 

 

 Estrutura da dissertação 

A presente dissertação encontra-se dividido em oito capítulo. O presente capítulo é o primeiro do 

documento. Os seguintes capítulos serão aqui apresentados e, incluem as outras etapas do trabalho: 

 Definição do problema, neste segundo capítulo encontram-se as definições dos conceitos 

importantes para entender e definir o problema que se pretende abordar na dissertação de 

mestrado.   

 Revisão da literatura, neste terceiro capítulo são analisadas as correntes práticas da PMA, os 

fatores que influenciam estas técnicas e as estratégias que podem melhorar o sucesso da PMA. 

 Metodologia, neste quarto capítulo está incluída uma breve introdução ao campo da análise de 

decisão multicritério, posteriormente, é descrito o método ELECTRE TRI-nC, que será aplicado no 

problema em estudo, desta dissertação. 

 Identificação e estruturação do problema, neste quinto capítulo o problema é identificado e 

estruturado, do ponto de vista da análise multicritério. Definem-se todas as variáveis necessárias 

para uma posterior construção do modelo bem-sucedida.  

 Construção do modelo, o sexto capítulo desta dissertação apresenta a construção do modelo, 

onde são estabelecidos os parâmetros necessários, de forma a que o modelo fique finalizado.  

 Discussão dos resultados e recomendações, neste sétimo capítulo são apresentados os 

resultados obtidos a partir da aplicação do método ELECTRE TRI-nC, assim como, a sua análise.  

 Conclusões e trabalhos futuros, este último capítulo incluiu as conclusões da presente 

dissertação e a recomendação de alguns trabalhos futuros. 
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 Definição do problema 

Este segundo capítulo é consagrado à definição do problema. Num primeiro momento, começa-se por 

definir a infertilidade, a incidência e os tipos, particularizando as causas da mesma e o método para o 

diagnóstico de casal. Depois, descrevem-se as técnicas de PMA como uma solução à infertilidade, 

detalhando as técnicas mais frequentemente utilizadas, as taxas de sucesso e, por fim, o efeito 

acessório mais comum da sua utilização: a gravidez múltipla. Finalmente detalham-se as principais 

conclusões do capítulo. 

 

 A infertilidade  

A parentalidade é um desejo quase universal da fase adulta dado que ter filhos está incluído na maior 

parte dos planos de vida dos casais. No entanto, alguns desses casais poderão não conseguir alcançar 

a gravidez pela forma natural de conceção (Boivin et al., 2007). Considerada um problema de extrema 

relevância pela OMS, a infertilidade é uma componente crítica da saúde reprodutiva.  Pode ser definida, 

de modo geral, como a incapacidade de obtenção de gravidez após 12 meses de relações sexuais na 

ausência de contraceção (Brugo-Olmedo et al., 2001). Estima-se que, a nível mundial, afeta cerca de 

50 a 80 milhões de pessoas na idade reprodutiva (Vayena et al., 2002).   

Esta incapacidade pode ser classificada como primária ou secundária. A infertilidade primária é o 

termo clínico usado para um casal infértil sem gravidezes, prévia ao diagnóstico. Em contraste, quando 

este já teve gravidezes anteriores, assume-se que o casal padece de infertilidade secundária (WHO; 

Healy et al., 1994).  Estes dois tipos de infertilidade, têm diferentes incidências consoante as regiões 

do mundo, tal como é possível observar na Figura 2. 

 

 

Figura 2. A-Prevalência da infertilidade primária entre mulheres em 2010; B- Prevalência da infertilidade secundária entre 
mulheres em 2010 (retirado de: http://globalfertilitymap.com/). 

Em países desenvolvidos, a infertilidade primária afeta cerca de 3-5% da população (Lunenfeld & 

Steirteghem, 2004). A prevalência deste tipo de infertilidade tem aumentado devido à tendência 

verificada, nos últimos anos, de os casais adiarem constituir família. Atualmente, segundo a base de 

dados Portugal contemporâneo (PORDATA), as mulheres engravidam do primeiro filho, por volta dos 

30 anos, isto é, 5 anos mais tarde, do que em 1960. Outros fatores como a qualidade do esperma ou 

a alteração do comportamento sexual na sociedade, poderão também contribuir para maior 

percentagem da infertilidade (Brugo-Olmedo et al., 2001). Já nos países em desenvolvimento, em 14 

dos 23 países da África subsariana estudados, aferiu-se que mais de 25% dos casais sofriam de 

infertilidade secundária. As principais razões para esta alta incidência são as doenças sexualmente 

A B 

http://globalfertilitymap.com/
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transmissíveis e a intervenção médica sob condições pouco higiénicas, particularmente em situações 

após o parto (Lunenfeld & Steirteghem, 2004).  

 

 Causas de infertilidade 

As causas de infertilidade podem ser divididas em fatores femininos, fatores masculinos ou infertilidade 

idiopática. Nos Estados Unidos um relatório acerca das taxas de sucesso das técnicas de PMA, 

considerou a divisão dos fatores femininos em (CDC et al., 2016): 

 Baixa reserva ovárica. Este fator é comum em mulheres na faixa dos 40 anos, visto que o aumento 

da idade resulta em uma diminuição dos oócitos disponíveis, bem como em uma deterioração da 

qualidade destes. No entanto, pode, também relacionar-se com uma falha prematura do ovário, 

que ocorre em cerca de 1% das mulheres com idades inferiores aos 40 anos (Healy et al., 1994; 

NICE, 2013).   

  Perturbações ovulatórias. A ausência da ovulação é a causa mais comum de infertilidade e pode 

ser provocada por várias razões. São exemplos: a alterações nos sinais químicos no hipotálamo, 

a síndrome dos ovários policísticos e a hiperprolactinemia, que causam desequilíbrios hormonais 

(Gardner et al., 2009; Healy et al., 1994). 

 Fator tubário. As trompas de Falópio podem encontra-se alteradas anatomicamente ou 

funcionalmente e, assim, dificultam ou impedem a fertilização, bem como a trajetória que o embrião, 

em desenvolvimento, deve concretizar até ao útero (Brugo-Olmedo et al., 2001). 

 Fator uterino. As perturbações estruturais ou funcionais no útero resultam na redução da fertilidade. 

Há um largo espectro de malformações uterinas congénitas ou adquiridas, que são responsáveis 

pela dificuldade de fertilização do oócito, bem como pelas frequentes interrupções involuntárias da 

gravidez (Brugo-Olmedo et al., 2001). 

 Endometriose. Ocorre quando células características do endométrio se encontram fora da sua 

localização normal, como nos ovários e na bexiga. A sua origem é controversa, mas tem sido 

explicada por alterações anatómicas, pela ausência de ovulação ou por alterações na fase luteínica 

e, pode afetar tanto a fertilização como a implantação do embrião (Brugo-Olmedo et al., 2001; Healy 

et al., 1994). 

 Múltiplos fatores femininos. Quando o diagnóstico provem de mais do que um fator feminino.  

Quanto aos fatores masculinos, sustentado por estudos de Irvine (1998), Brugo-Olmedo et al. (2001)   

e Baird et al. (2004), as causas masculinas foram divididas em: 

 Disfunção ejaculatória. São diversos os tipos de alterações na ejaculação, desde a ausência desta, 

até à ejaculação retrógrada. Estas situações podem ter uma origem traumática, iatrogénica, 

farmacológica, metabólica ou psicológica. Também se inclui nesta categoria a ejaculação precoce, 

que pode resultar de inflamações em órgãos reprodutores masculinos, ou advir de perturbações 

psicológicas (Brugo-Olmedo et al., 2001).   

 Varicocelo. É a dilatação anormal das veias do plexo pampiniforme testicular. Esta patologia é 

frequente e pode estar relacionada com parâmetros anormais no sémen, pois pode afetar a 

espermatogénese. Vários trabalhos evidenciaram que o varicocelo causa um dano progressivo no 

testículo (Irvine, 1998). Outros defendem que não há ligação entre esta patologia e a infertilidade, 
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revelando que não há provas de que o tratamento do varicocelo melhore as taxas de conceção (De 

Sutter, 2006). 

 Infeção das glândulas acessórias masculinas (próstata, vesicula seminal) e epidídimo. Infeções 

nestes órgãos podem levar à presença de mais leucócitos e de menos espermatozoides viáveis no 

esperma (Irvine, 1998; Brugo-Olmedo et al., 2001).  

 Outras causas. Sistémicas e/ou iatrogénicas associadas direta ou indiretamente a distúrbios 

médicos, a intervenções cirúrgicas ou a medicamentos, que afetam a fertilidade; ocupacionais e 

ambientais referem-se à exposição a altas temperaturas e radiação, que pode levar a falhas 

testiculares. Por fim as genéticas, quando a esterilidade do homem provem de perturbações 

genéticas (Irvine, 1998).   

Há situações em que os fatores que levam à infertilidade provem de ambos os cônjuges, neste caso 

a infertilidade é mista, masculina e feminina. Quando há infertilidade, mas os seus fatores não são 

identificáveis, está-se perante uma infertilidade idiopática (Brugo-Olmedo et al., 2001).  

 

 A procura pelo diagnóstico correto 

É considerado uma boa prática clínica estabelecer primeiramente um diagnóstico antes de ser efetuada 

uma terapia (De Sutter, 2006). Tal como em qualquer outro campo da medicina, para que tratamento 

da infertilidade de um casal seja eficiente, deve ser realizado um reconhecimento apropriado das 

causas que levam ao problema. Na maioria das vezes, dá-se início à avaliação do casal após cerca de 

um ano de infertilidade involuntária (Gardner et al., 2009). O processo para o apuramento das causas 

da infertilidade, está representado na Figura 3 e passa por, necessária recolha da história clínica do 

casal, exames de diagnóstico clínico e outras investigações que sejam pertinentes (Gardner et al., 

2009).  

 
Figura 3. Esquema das fases do processo para o procura do diagnóstico correto. 

O historial clínico é a primeira etapa da avaliação que, apesar de ser considerado ligeiramente 

subjetivo, é importante, pois pode dar algumas indicações do diagnóstico do casal (De Sutter, 2006). 

Relativamente ao historial médico da mulher, os detalhes com mais interesse nesta área são: a duração 

da infertilidade, historial menstrual, gravidezes, doenças ou cirurgias anteriores e tratamentos ou 

investigações da fertilização feitas previamente. Quanto ao historial do homem, são relevantes aspetos 

como: anteriores gravidezes, problemas de funcionamento sexual, impotência ou perturbações na 

ejaculação e infeções geniturinárias. Alguns medicamentos prescritos afetam a fertilidade masculina 

quer, na produção de sémen, quer, na função ejaculatória, pelo que é necessário dar o conhecimento 

de algum que esteja a ser utilizado pelo homem (Gardner et al., 2009). 

De seguida o casal parte para a realização de vários exames fisiológicos. A descrição detalhada de 

situações físicas normais e anormais dos exames ginecológicos e andrológicos vai permitir decidir quais 

serão as investigações a proceder para a descoberta do correto diagnóstico (De Sutter, 2006; Gardner 

et al., 2009).   

História do casal
Exames 

fisiológicos
Investigações 
necessárias

Apuramento 
das causas de 
infertilidade 

Alternativas de 
tratamento 

disponíveis para 
o casal
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Quando é confirmado o diagnóstico de infertilidade, associa-se a este, uma certa instabilidade tanto 

a nível emocional e psicológico como social, que pode refletir-se na relação conjugal, na diminuição da 

produtividade do casal e no isolamento (Vayena et al., 2002). O passo seguinte ao estabelecimento de 

um diagnóstico é o estudo das soluções que poderão auxiliar o casal a ultrapassar a infertilidade 

(Kamel, 2010). 

 

 Procriação medicamente assistida: como ultrapassar a infertilidade 

A PMA engloba o conjunto de técnicas de tratamento para situações de infertilidade conjugal com apoio 

laboratorial, de acordo com a definição do Conselho Nacional Práticas Medicamente Assistidas 

(CNPMA). Segundo o glossário de 2009 elaborado pela OMS, esse apoio laboratorial passa pela 

manipulação in vitro tanto de gâmetas como de embriões, com o propósito de se alcançar a gravidez 

(Zegers-Hochschild et al., 2009). 

O marco que revolucionou o campo das PMAs foi o nascimento em 1978 de Louise Brown no Reino 

Unido, o primeiro ser humano resultante da utilização destas técnicas. Desde então, já cerca de 5 

milhões de bebés nasceram por todo mundo com o auxílio destes tratamentos (Bhattacharya & Kamath, 

2014). 

Relativamente, à dimensão da procura por estas técnicas, estimou-se que, em países europeus, 

dentro da porção de casais com infertilidade, cerca de metade procuram a ajuda das técnicas de PMA 

numa tentativa de ultrapassarem o seu problema (Boivin et al., 2007). 

A utilização da PMA tem vindo a aumentar. Esta tendência pode ser explicada pela redução da taxa 

de fertilidade, expressa em número de filhos por mulher, de 5 em 1960 para 2,4 em 2015 

(http://www.worldbank.org/). Os relatórios da organização Centers of Disease Control and Prevention 

(CDC) relativamente às clínicas de PMA nos Estados Unidos, corroboram este crescimento. Em 2010, 

foram realizados 169 568 procedimentos de PMA, destes 56 028 resultaram em nascimentos e 68 782 

recém-nascidos (CDC et al., 2013). Já no ano de 2014 registaram-se, também pela CDC, cerca de 

208 604 ciclos de PMA realizados em 458 clínicas (CDC et al., 2016).  

Segundo o relatório da CNPMA de 2014, em Portugal, o número total de ciclo das técnicas de PMA 

foi 6,8%, superior ao alcançado no ano anterior. Em 2014, registaram-se 8 305 ciclos de PMA (CNPMA, 

2016). 

Um estudo de Kocourkova et al. (2014) acerca da PMA pela Europa teve como objetivo principal 

avaliar a relação entre o aumento do uso destas técnicas com as tendências da fertilidade. Este trabalho 

explorou as tendências da utilização da PMA e concluiu que, entre 1997 e 2007, de uma forma geral 

os países estudados experienciaram um aumento contínuo na taxa de live birth por PMA. Na Figura 4, 

está representado o histograma dos países em função da percentagem de nascimentos por PMA. Já 

mais do que 3% de bebés nasceram através da utilização das técnicas de PMA em países do norte da 

Europa, na Bélgica, na República Checa e na Eslovénia. De facto, o maior número de ciclos de 

tratamento entre 1997 e 2007 coincide com aumento da procura pela PMA.  

 

http://www.worldbank.org/
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Figura 4. Tendência em percentagem de nascimentos de PMA entre 1997 e 2007, nos países europeus selecionados (retirado 

de: Kocourkova et al., 2014). 

Apesar destas técnicas terem sido desenvolvidas para auxiliar os casais heterossexuais com 

infertilidade a ultrapassar esta condição, em 2016, a legislação em Portugal foi alterada para que se 

alargassem os beneficiários das técnicas de PMA. Neste seguimento, as técnicas de PMA passam a 

estar disponíveis para todas as mulheres independentemente do diagnóstico de infertilidade, do estado 

civil e da orientação sexual (Lei n. º17/2016, de 20 de junho).  

Quando um casal opta por recorrer à PMA, é necessário fazer um estudo para a escolha do método 

mais apropriado, à situação corrente. 

 

 Técnicas utilizadas em PMA  

As técnicas de PMA são utilizadas como tratamento para as causas de infertilidade, sendo as mais 

frequentes (Balen, 2014): 

 Inseminação intrauterina (IUI): caracteriza-se pela inseminação de uma amostra, previamente 

preparada, de sémen na cavidade uterina, por volta da altura da ovulação da mulher. Esta técnica 

pode ser realizada durante o ciclo ovárico natural da mulher ou em combinação com a indução da 

ovulação, se a mulher tem um ciclo irregular.  

 Fertilização in vitro (IVF): a fertilização dos oócitos com espermatozoides ocorre em laboratório e, 

posteriormente, transferem-se os embriões resultantes para o útero a mulher. Este tratamento pode 

usar gâmetas do próprio casal ou de doadores. Esta técnica permite o estudo da fertilização e a 

seleção dos “top-embryos” para a maximização do sucesso da IVF. A probabilidade de gravidez 

após um ciclo de IVF é aproximadamente 30%. 

 Injeção intracitoplasmática (ICSI): é uma das técnicas de micromanipulação e é, normalmente 

utilizada, quando o IVF não resultou. Neste caso, há a injeção de um espermatozoide selecionado 

no citoplasma do oócito, seguindo-se a transferência do embrião resultante para o útero da mulher. 

A taxa de fertilização do ICSI é entre 60% e 70%, as taxas de gravidez são idênticas à IVF. 

 Transferência de embriões criopreservados (TEC): esta técnica surge como uma alternativa à 

transferência de embriões a fresco, quando as mulheres desenvolvem a síndrome de 

hiperestimulação dos ovários (SHO), e a transferência dos embriões é adiada. SHO consiste no 
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desencadeamento de uma resposta excessiva à estimulação controlada, caracterizando-se pela 

dilatação cística dos ovários. A TEC também é utilizada quando a quantidade de embriões viáveis 

para a transferência é elevada e não se pretende utilizá-los todos, em uma só tentativa (Capítulo 

3). 

A técnica de PMA é escolhida consoante o diagnóstico do casal.  Assim a Tabela 2, pretende-se, 

de forma sucinta, indicar as técnicas que podem ser aplicadas, a exemplo de algumas causas de 

infertilidade numa primeira tentativa de tratamento (Balen, 2014).  

Tabela 1. Exemplos de causas de infertilidade e respetivos tratamentos, que poderão ser aconselhados. 

Causa de infertilidade Tratamento de PMA aconselhado 

Diminuição da reserva ovárica Fertilização in vitro com oócitos doados 

Fatores tubários Fertilização in vitro 

Fatores uterinos Inseminação intrauterina 

Endometriose Fertilização in vitro 

Infertilidade causada pelo fator masculino Injeção intracitoplasmática 

Infertilidade idiopática Fertilização in vitro / Inseminação intrauterina 

 

 Taxas de sucesso das técnicas de procriação medicamente assistida 

O nascimento de um bebé saudável é o principal resultado esperado pelos casais, quando recorrem às 

técnicas de PMA. Assim, torna-se útil, que a taxa de sucesso destes procedimentos, seja a 

percentagem de ciclos de PMA que, teve como fim, o nascimento de bebés, mais especificamente, 

apenas de um bebé saudável (Society For Assisted Reprodutive Technology, SART). 

Apesar de os nascimentos por ciclo de PMA serem a forma mais correta de exprimir o sucesso das 

técnicas usadas, também a percentagem de ciclos que resulta em gravidez é usualmente referida como 

medida para avaliar o sucesso da PMA. No entanto, nem todas as gravidezes originárias por estas 

terapêuticas terminam em nascimentos (CDC et al., 2016).  

No anexo 1, são apresentadas as taxas de sucesso das técnicas de PMA em 2014, em Portugal. 

As taxas estão expressas em função da idade da mulher e são discriminadas mediante o tipo de ciclo 

usado: embriões da própria a fresco, a criopreservados, doação de oócitos e de embriões. As taxas 

consideradas neste relatório incluem a percentagem de transferências que resultou em gravidezes e 

as percentagens de ciclos ou de transferências que resultaram em partos de recém-nascidos vivos. A 

partir da análise do Anexo 1, percebe-se que independentemente, da técnica usada, o sucesso destes 

tratamentos nunca chega aos 50% (CNPMA, 2014).  

Estas taxas de sucesso dos tratamentos de PMA colocam muita pressão tanto, nas clínicas como, 

nos casais diagnosticados como inférteis. Tanto os clínicos como os casais desejam um aumento da 

taxa de sucesso das PMAs de forma rápida e eficaz. Assim, de modo a que as clínicas de fertilidade 

obtenham taxas de sucesso mais elevadas, é frequente a transferência de mais do que embrião por 

cada ciclo de transferência, para a maximização da probabilidade de obter uma gravidez. Esta atitude 

é também suportada pelos casais que estão dispostos a maximizar as suas possibilidades de 

engravidar, permitindo, assim, a transferência de mais do que embrião, de modo a atingirem a família 

desejável mais rapidamente (Ledger et al., 2011). 
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 A gravidez múltipla como efeito adverso da PMA e as suas consequências 

A gravidez múltipla é uma das consequências adversas mais comuns, resultantes da prática da PMA  

(Maheshwari et al., 2011; Blennborn et al., 2005). 

As gravidezes múltiplas estão associadas a implicações psicológicas, clínicas e económicas para o 

casal. A nível psicológico, os desafios de uma gravidez múltipla continuam após o nascimento. Mães 

de filhos resultantes de uma gravidez múltipla têm mais tendência para sofrer de fadiga e de depressão. 

São igualmente comuns a dificuldade de ligação maternal, o isolamento social e a destabilização 

conjugal. Mesmo 4 anos após o parto, mães de trigémeos reportam stress emocional e dificuldades em 

relacionar-se com os filhos (Lunenfeld & Steirteghem, 2004; Vayena et al., 2002). 

Relativamente às complicações clínicas, para a mãe, muitos dos sintomas observados em 

gravidezes singulares são acentuados nas gravidezes múltiplas, como exemplo, a tendência para a 

anemia e o risco de hipertensão induzida pela gravidez (Bhattacharya & Kamath, 2014). Para além 

disso, a prevalência de diabetes em gravidezes de gémeos é cerca de 5-8%, e mais do que 10%, 

quando há uma gravidez tripla. A mortalidade maternal é maior nestas gravidezes de ordem múltipla 

do que nas singulares (Ombelet et al., 2005). Também as possibilidades de aborto e de um parto 

prematuro (<37 semanas) aumentam com o número de fetos presentes no útero. O nascimento 

prematuro é, frequentemente, acompanhado por uma estadia prolongada na unidade de cuidados 

intensivos (Ledger et al., 2011). Em vários estudos semelhantes, taxas de parto prematuro foram 

reportadas: em gémeos a incidência é cerca de 41%-50%, em trigémeos e em quadrigémeos dos 75%-

95% (Vayena et al., 2002). A gravidez múltipla também aumenta a probabilidade de os recém-nascidos 

nascerem com baixos pesos (<2500 g), o que se repercute em riscos de curto e longo prazo. A 

indecência de recém-nascidos com pesos inferiores a 1500 gramas é 5% maior em gravidezes duplas 

e 17% maior em triplos, do que em gravidezes singulares. Tanto o baixo peso à nascença, como o 

parto prematuro são fatores que impulsionam o excesso de mortalidade perinatal e morbilidade, nas 

gravidezes múltiplas. Assim, o risco de mortalidade em gémeos é de 6,6%, em trigémeos, quase triplica 

para os 19,4% (Ombelet et al., 2005).  

Segundo estatísticas de 2010, nos Estados Unidos, 46,4% das crianças nascidas por técnicas de 

PMA, surgiram de gravidez múltipla (CDC). No Reino Unido, em 2009, 25,4% dos procedimentos de 

PMA bem sucedidos resultaram em gravidez múltipla enquanto que em 2010, reduziu para 22,2%  

(Bhattacharya & Kamath 2014). De acoro com o Relatório da CNPMA, de 2014, em Portugal, a taxa de 

partos múltiplos, tendo em conta todas as técnicas de PMA, foi de 20,4% (CNPMA, 2016). 

A razão principal por detrás desta situação é a estratégia de transferir mais do que um embrião de 

cada vez, com o objetivo de maximizar as taxas de gravidez (Bhattacharya & Kamath, 2014). A redução 

para um, do número de embriões transferidos em cada ciclo, seria a solução mais efetiva para a 

eliminação da taxa de gravidez múltipla. Contudo, esta alternativa pode ir contra o desejo dos pacientes 

de alcançar um resultado bem sucedido, quando recorrem às praticas de PMA (Blennborn et al., 2005). 

Devido a todos os riscos associados, mulheres com gravidezes múltiplas precisam de mais 

monitorização e um contacto com os profissionais de saúde, durante a gravidez, redobrado. Esta 

acrescida supervisão, irá aumentar os custos financeiros necessários para o acompanhamento da 
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gravidez. Este esforço financeiro não termina no nascimento, muito pelo contrário, o custo para 

sustentar mais do que uma criança é sempre acrescido. Com os riscos que bebés de gravidezes 

múltiplas podem acarretar, é importante que a família tenha esse suporte financeiro (Ledger et al., 

2011). 

 

 Conclusões do capítulo 

De forma a que seja entendido o problema desenvolvido ao longo desta dissertação foi necessária uma 

definição deste. Assim, num primeiro momento é introduzida a infertilidade, que está a aumentar e, 

que, principalmente, nos países desenvolvidos, é explicada maioritariamente, por um atraso nos planos 

de constituição de família, por parte dos casais.  

As alternativas que estes casais têm para ultrapassar esta infertilidade passa, muitas vezes, pela 

utilização das técnicas de PMA. Os tratamentos a que podem recorrer são vários e vão depender de 

vários fatores, como o diagnóstico.  

No entanto, estas terapêuticas apresentam taxas de sucesso relativamente baixas. Devido aos 

efeitos adversos que a gravidez múltipla causa, tanto a nível maternal como perinatal e neonatal, 

pretende-se diminuir a incidência desta na prática das PMAs.  Assim, nos últimos anos, a PMA tem 

sido extensamente estudada, no sentido de se diminuir a taxa de gravidez múltipla, mantendo ou 

melhorando a taxa de sucesso das PMAs. Neste contexto é útil uma revisão acerca dos fatores que 

condicionam o sucesso dos tratamentos de PMA. Para além disso, tem sido dado bastante enfâse à 

fase da transferência de embriões, com o objetivo de perceber quais os estadios e a quantidade de 

embriões, que parecem resultar em taxas de sucesso mais elevadas. É, em parte, neste seguimento 

que surge o capítulo 3, para uma abordagem mais profunda aos fatores condicionantes da transferência 

de embriões.  
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 Revisão da literatura 

A revisão da literatura está contida neste capítulo 3. O primeiro ponto deste capítulo é a exploração dos 

fatores gerais que condicionam o sucesso da transferência de embriões. Em seguida, analisam-se os 

fatores específicos que condicionam o sucesso destas transferências, divididos em 3 partes: a 

qualidade embrionária, que relaciona os estádios e as suas características, com a possibilidade de 

sucesso de tratamento; o número de embriões transferidos, onde são estudadas as estratégias 

correntes, mais utilizadas; e o ciclo de transferência, que caracteriza e compara, em termos de 

resultados, a transferência a fresco e a TEC. Por último, encontra-se a conclusão deste capítulo.  

 

 Fatores gerais que condicionam a transferência de embriões 

O sucesso dos tratamentos de PMA não está garantido, assim, os casais devem ter noção das 

possibilidades de obterem um filho saudável. Neste contexto, surgem os estudos onde são explorados 

os fatores que, possam prever o sucesso da transferência de embriões, em termos de gravidez ou de 

live birth (Dhillon et al., 2016). O estudo de Templeton et al. (1996) procurou examinar os fatores que 

afetavam o tratamento das PMAs, a partir de dados recolhidos pela Human Fertilisation and Embryology 

Authority (HFEA), de transferência de embriões a fresco. Da análise desses dados concluiu-se que, a 

idade da mulher é um dos principais fatores que influenciam o sucesso das PMAs, sendo que a taxa 

de live birth é mais elevada, entre os 25-30 anos. As mulheres mais velhas apresentam uma diminuição 

acentuada, não se tendo verificado gravidezes, em mulheres com idades superiores aos 45 anos. No 

entanto, o efeito da idade pode ser ultrapassado com o uso de oócitos doados, resultando em taxas de 

live birth mais elevadas. As mulheres que tiveram gravidezes anteriores apresentaram taxas de live 

birth superiores. Os tratamentos de PMA antecedentes têm grande influência no resultado do ciclo 

presente. A taxa de live birth é a mais elevada, na primeira tentativa e, vai diminuindo com o aumento 

do número de tratamentos realizados sem sucesso.  

Também, Bhattacharya et al. (2013) propôs analisar dados de HFEA entre 2000 e 2007, de mulheres 

que estariam no seu primeiro ciclo a fresco, para investigar a possibilidade de o tratamento falhar. Desta 

análise percebeu-se que o aumento da idade e ausência de gravidezes anteriores estavam associados 

a falhas no tratamento. Fatores como a causa da infertilidade, o número de oócitos recolhidos e o 

número de embriões, também condicionaram os resultados. Relativamente, à recolha de oócitos, foi 

fortemente ligada à idade da mulher, sendo que, mulheres mais velhas apresentavam menos oócitos 

recolhidos. A colheita de menos oócitos aumentou a probabilidade de o ciclo falhar. Quando, menos de 

50% dos embriões gerados estavam em condições para transferir ou criopreservar, a possibilidade de 

tratamentos sem sucesso aumentava, considerando mulheres com, pelo menos, um embrião 

transferido. 

A idade da mulher, a resposta do ovário e o número de tentativas de tratamento anteriores foram 

apresentados por Gatimel et al. (2017), como fatores condicionantes ao sucesso das PMAs. O estudo 

apresentou como um dos objetivos, estabelecer uma classificação prognóstica, para a previsão das 

taxas de implantação, de acordo com fatores clínicos e biológicos. A partir dos resultados obtidos 

observa-se que, a taxa de implantação diminui com a idade, sendo que é muito próxima de 1% para 



14 
 

mulheres com 42 anos, Figura 5. Para além disso, a taxa de implantação diminui com o número de 

tentativas de tratamento, sendo que para o primeiro tratamento, a taxa de implantação é de 16% e 

passa para 11% após, pelo menos, duas tentativas. Adicionalmente, verificou-se que, uma maior 

resposta à estimulação hormonal, aumenta o número de oócitos recolhidos e a taxa de implantação, 

passando de 8% em casos de baixa resposta, para 21%, quando a resposta à estimulação é alta. 

 

 

Figura 5. Gráfico da taxa de implantação em função da idade da mulher (retirado de: Gatimel et al., 2017). 

A relação entre a espessura do endométrio e o resultado da transferência de embriões foi estudada 

por Zhang et al. (2005). As pacientes tinham entre os 23 e os 44 anos. As transferências foram divididas 

de acordo com a idade. Neste estudo, verificou-se que um aumento na espessura do endométrio está 

correlacionado com melhores resultados de tratamento, para pacientes mais novas. 

Independentemente, da espessura do endométrio, em mulheres mais velhas, a taxa de gravidez foi 

menor. Sugerindo que fatores associados a um pobre prognóstico, como o aumento da idade, não 

conseguem ser compensados por um ótimo desenvolvimento do endométrio. Em conclusão, a 

espessura do endométrio parece ter algum valor preditivo, mas apenas, em mulheres mais novas. 

Quanto aos fatores masculinos que possam influenciar os tratamentos, Balaban et al. (2001) 

comparou os resultados entre a utilização de esperma ejaculado e testicular. Segundo os resultados 

obtidos, as taxas de implantação foram mais elevadas, quando o esperma era ejaculado. No grupo em 

que o esperma foi de origem testicular verificaram-se taxas de perda de gravidez mais elevadas. O 

estudo demonstrou claramente que há um efeito paterno, no resultado dos tratamentos. Buffat et al. 

(2006) realizou um estudo que incluía como um dos objetivos avaliar o estado do esperma nos 

resultados de tratamento. Relativamente ao estado do sémen, concluiu que a criopreservação de 

esperma, não afeta a fertilização, a divisão celular do embrião, nem as taxas de gravidez, 

comparativamente com sémen fresco. Finalmente, Loutradi et al. (2006) realizou um estudo com o 

objetivo de explorar uma possível relação entre a qualidade do esperma e o desenvolvimento 

embrionário. Os casais que integraram este estudo foram classificados em 5 grupos de acordo com os 

parâmetros do esperma: concentração, mobilidade, morfologia e tipo de extração. Loutradi verificou 

que a redução de fertilização e das taxas de clivagem estavam associadas a pobres parâmetros do 

esperma, sugerindo um efeito parental no desenvolvimento do embrião. O desenvolvimento do embrião 

pode ser influenciado pela qualidade do DNA do esperma, e a maior incidência de DNA fragmentado 

foi encontrado em amostras com baixas concentração de esperma. Adicionalmente, o autor também 
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observou uma baixa taxa de fertilização e baixa qualidade embrionária quando o esperma utilizado era 

de origem testicular.    

 

 Fatores específicos que condicionam a transferência de embriões 

A crescente tendência de se transferir um número de embriões reduzido por cada tentativa, tem gerado 

mais atenção à etapa de transferência dos embriões, no sentido de melhorar as taxas de implantação. 

Nesta secção serão estudados os diferentes fatores que podem ser considerados para a transferência 

de embriões e, averiguar qual o efeito destes, no resultado final do tratamento: a qualidade embrionária, 

o número de embriões e o ciclo de transferência. 

 Qualidade embrionária 

Assim que o oócito é fertilizado por um espermatozoide, há a transformação do oócito para o zigoto, 

este ultimo apresenta 2 pronúcleos (2PN) e cada núcleo contem o material genético de cada um dos 

progenitores, Figura 6A. A partir do momento em que ocorre a primeira divisão celular, alcança-se o 

estadio de clivagem. Na Figura 6B, está apresentado um embrião clivado com 4 células, designadas 

de blastómeros. As consecutivas divisões celulares continuam até o embrião atingir aproximadamente 

os 16 blastómeros, onde passa ao estadio de morula, Figura 6C. O embrião alcança o estadio de 

blastocisto com a formação do blastocélio (cavidade do blastocisto). Neste estadio, uma camada de 

células exteriores (trofoblastos) rodeia um pequeno grupo de células (massa celular interna), Figura 6D 

(European Society of Human Reproduction & Embryology, ESHRE). 

 

 
Figura 6.A- zigoto com 2 PN; B- Embrião em estadio de clivagem com 4 blastómeros; C- Embrião em estadio de morula; D- 

Embrião em estadio de blastocisto. (adaptado de:  http://atlas.eshre.eu). 

O sucesso da implantação, para além de depender, em grande parte, da sincronização entre o 

tecido embrionário e endometrial, é também condicionado pela qualidade do embrião (Achache & 

Revel, 2006). Assim, torna-se importante o desenvolvimento de métodos que permitam escolher os 

embriões, com o melhor potencial de implantação (Tsai et al., 2002). A avaliação das características 

morfológicas é a técnica corrente mais utilizada, para a seleção dos embriões. Rienzi et al. (2005) 

defende que não existe um critério que seja ideal para a avaliação dos embriões, é a combinação de 

vários critérios morfológicos, que podem prever quais os embriões com qualidade e maior potencial de 

implantação. 

Tradicionalmente, os embriões têm sido transferidos em um estadio de clivagem, 2-3 dias após a 

recolha dos oócitos (Johnson et al., 2007), pelo que é importante averiguar, quais as características 

morfológicas deste estadio, que resultam em uma melhor implantação. Segundo Royen et al. (1999), a 

seleção de embriões em um estadio, mais cedo, poderia ser conveniente. Para o autor, a prática de 

transferir embriões com 3 dias de cultura é menos dispendiosa, implica um tempo mais reduzido de 

cultura e elimina o risco de não haver blastocistos disponíveis para transferir. Assim, neste trabalho 

B A C D 

http://atlas.eshre.eu/
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tentou estabelecer os critérios para uma melhor seleção dos embriões clivados, examinando as 

características destes, que resultaram em uma implantação bem-sucedida. As transferências dos 

embriões ocorreram no dia 3 e um máximo de 2 embriões foram transferidos em mulheres, com idades 

inferiores a 38 anos, e que se encontravam nas suas duas primeiras tentativas de tratamento. Os 

embriões foram classificados no dia 2 e no dia 3, mediante 3 parâmetros morfológicos: o grau de 

fragmentação (porções de citoplasma rodeados por uma membrana, normalmente não contêm DNA e 

formam-se durante a divisão celular), pois quanto maior percentagem de fragmentação, pior, Tabela 2; 

número de blastómeros e número de blastómeros multinucleados. 

 

Tabela 2. Graus de fragmentação considerados pelo autor e respetivas descrições. 

Grau Descrição 

A Ausência de fragmentação 

B <20% de fragmentação 

C 20%-50% de fragmentação 

 

 Royen concluiu, que a qualidade dos embriões dependia, maioritariamente, de dois parâmetros, da 

velocidade da divisão celular e da fragmentação. Embriões considerados top-quality teriam que no dia 

2, apresentar 4 ou 5 blastómeros. Ao terceiro dia, deveriam apresentar 7 ou mais blastómeros, <20% 

de fragmentação e ausência de blastómeros multinucleados. Quanto à avaliação do potencial de 

implantação, as pacientes foram divididas em 3 grupos: as que tinham 2 embriões top-quality, as que 

tinham 1 e as que tinham 0. Aqui, concluiu-se, que entre os grupos, a taxa de implantação foi diferente, 

sendo mais elevada no primeiro grupo. Contudo, o autor esperaria taxas de implantação similares entre 

o grupo 1 e 2, esta observação levou-o a concluir, que talvez exista um efeito de ajuda mútua nas 

duplas transferências, entre embriões top-quality. A taxa de gravidez múltipla foi também mais elevada 

no primeiro grupo, sugerindo que, realmente, a qualidade do embrião é importante para a implantação. 

Quanto à taxa de gravidez, não foi significativamente diferente, no entanto, o último grupo atingiu taxas 

mais baixas. Pelos resultados obtidos, a avaliação destas características morfológicas contribui para a 

seleção do embrião, com maior potencial de implantação.  

No seguimento de Royen e, considerando um embrião top-quality segundo o mesmo, surge o 

trabalho de De Neubourg et al. (2004). Neste, o autor pretende correlacionar a qualidade do embrião, 

a nível morfológico, com o resultado de gravidez. Para isso avaliou a transferência de um único embrião 

(SET) top-quality.  Os embriões foram classificados, nos dias 2 e 3, de acordo com o número total de 

células, a presença de fragmentos e de blastómeros multinucleados. Os embriões não transferidos 

foram criopreservados. Relativamente, à qualidade dos embriões, as conclusões deste artigo declaram 

que a taxa de gravidez, após a transferência de um embrião top-quality é independente da idade da 

paciente, se a paciente tem menos do que 38 anos. A análise do conjunto de embriões (número, número 

de top-quality e número criopreservados), de onde foi selecionado o top-quality para transferir, 

demonstrou haver embriões com melhor qualidade e mais criopreservados, no grupo das pacientes 

que ficaram grávidas. Estes dados sugerem que a disponibilidade de mais embriões top-quality, serve, 

por si só, como um fator de previsão da gravidez e, pode ser tido em conta, quando é discutido com a 

paciente, o número de embriões que se deve transferir. O uso de critérios morfológicos para a seleção 
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do embrião contribui para taxas de gravidez na ordem dos 51,9%, quando o embrião de top-quality é 

transferido. O autor também avaliou o risco de perda da gravidez no primeiro trimestre e, concluiu que 

a probabilidade aumentava com a idade. A pontuação dos embriões no dia 3, fornece os pré-requisitos 

necessários para a implantação do embrião, no entanto, a possibilidade de a gravidez ultrapassar o 

primeiro trimestre, depende também de outros fatores, como a idade da paciente.  

Para além destas características morfológicas, têm sido avaliadas outras que, se acredita, estarem 

associadas a melhores taxas de implantação dos embriões. O early cleavage (EC) é definido como a 

presença de 2 blastómeros, 24-26h após a inseminação (Tsai et al., 2002). Giorgetti et al. (2006) propõe 

a combinação de dois parâmetros: avaliação do EC às 26h e a classificação dos embriões com 2 dias 

de cultura, para a seleção dos embriões utilizados em uma SET eletiva (eSET). Os embriões foram 

classificados como EC e non-EC, consoante apresentassem, ou não, 2 ou mais blastómeros de 

tamanhos e forma regular sem fragmentação, às 26h. No dia 2, os embriões foram pontuados segundo 

o sistema do autor. A pontuação máxima de 4, correspondia a 4 blastómeros de igual tamanho com 

menos do que 25% de fragmentação. A aplicação da eSET ocorreu quando, pelo menos, um embrião 

teve pontuação máxima, 4. No caso de haver mais do que um, a presença de EC determinava o embrião 

a transferir. A taxa de gravidez, quando se avaliou o EC, foi de 49,4%, comparativamente com 33,3% 

do grupo em que não se avaliou o EC. Contudo, esta diferença não é significativa. O facto de apenas 

terem sido transferidos embriões com a pontuação máxima, nos critérios morfológicos, levou a que a 

avaliação de EC não influenciasse significativamente o resultado final. Pois, quando os embriões 

transferidos apresentavam altas pontuações a nível morfológico, a taxa de gravidez não se alterou com 

a avaliação do EC. A partir dos resultados obtidos neste trabalho, concluiu-se que, o EC pode ser 

utilizado como um fator para distinguir o potencial de implantação de embriões, com a mesma 

pontuação morfológica. 

Ainda, relativamente ao EC, Lundin et al. (2001) examinou se o momento da primeira divisão celular, 

influencia a qualidade do embrião e, as taxas de gravidez, implantação e de live birth. Entre as 25-27h, 

os embriões foram avaliados para verificar a ocorrência, ou não, de EC. Após a observação das 

características morfológicas, os embriões, considerados de boa qualidade, foram transferidos dia 2 ou 

3. Segundo os resultados, dos embriões onde o EC se observou, 62,5% resultaram em embriões de 

boa qualidade. Enquanto que, dos embriões com divisão celular mais tardia, apenas, 33,4% destes 

acabaram por apresentar boa qualidade. Para além disso, embriões com EC resultaram em taxas de 

gravidez, implantação e de live birth acrescidas. Estas evidências sugerem que, a observação do EC é 

um indicador para o bom potencial biológico do embrião. Adicionalmente, foi demonstrado que células 

com divisão celular mais lenta estavam associadas a estados de aneuploidia cromossómica (alteração 

do número de cromossomas), pelo que, a taxa de EC pode, também, indicar o estado cromossómico 

do embrião. O autor conseguiu demonstrar, que o EC é um indicador biológico significativo para o 

potencial do embrião, resultando em uma melhor qualidade embrionária, assim como, taxas de sucesso 

mais elevadas.  

O desenvolvimento de meios sequenciais específicos de cultura possibilitou a evolução do embrião 

até ao estadio de blastocisto, permitindo a transferência de embriões, neste estadio (Johnson et al., 

2007).  Pensa-se que a transferência de blastocistos proporciona melhor sincronização com o 



18 
 

endométrio e, consequentemente, aumenta a possibilidade de implantação, pois imita a sequência de 

eventos da conceção natural. A ativação do genoma embrionário ocorre quando o embrião apresenta 

8 células (dia 3). A ausência desta ativação leva a falhas na sobrevivência e implantação do embrião. 

Assim, a extensão da cultura permite assegurar a identificação dos embriões onde, a ativação do 

genoma ocorreu. Contudo, o prolongamento da cultura aumenta o risco de perda de alguns embriões 

que, poderiam ter sobrevivido se, fossem transferidos mais cedo. A transferência de blastocistos tem-

se tornado uma estratégia para muitas clínicas, pois permite mantarem as taxas de gravidez por 

transferência, minimizando a gravidez múltipla. No entanto, a taxa cumulativa associada a este estadio 

é reduzida, uma vez que a extensão da cultura, tal como referido atrás, gera uma menor sobrevivência 

de embriões (Maheshwari et al., 2016).  

Numa tentativa de perceber quais os parâmetros morfológicos dos blastocistos que influenciam o 

resultado das PMAs, Abbeel et al. (2013) estudou a relação entre a morfologia do blastocisto, a gravidez 

e o live birth. Os dados foram obtidos através de uma experiência multicentro, com a aplicação 

obrigatória da transferência de um único blastocisto (SBT), independentemente, da qualidade dos 

blastocistos. As participantes tinham entre os 21 e os 34 anos e apresentavam diagnósticos de 

infertilidade primária. A transferência a fresco foi realizada 5 dias após a inseminação, posteriormente, 

à avaliação morfológica dos blastocistos. Foram analisados 3 parâmetros e, a classificação foi atribuída 

de acordo o modelo de Gardner e Schoolcraft. Segundo este, a fase de desenvolvimento do blastocisto 

passa pela observação da expansão (formação de uma cavidade, o blastocélio) e do hatching (quando 

o blastocisto se liberta da zona pelúcida), será referido como EH, Tabela 3. Para os blastocistos que 

se encontravam no estadio 3, ou superior, a qualidade dos trofoblastos (TE) e da massa celular interna 

(ICM) foram avaliadas, Tabela 4. Sendo que, nesta última avaliação, a melhor classificação é a A e a 

pior a C. 

 

Tabela 3. Estadio para a classificação do blastocélio e hatching e respetiva descrição. 

Estadio Descrição do desenvolvimento do blastocisto 

1 Early blastocyst, blastocélio ocupa menos de metade do volume do embrião 

2 Blastocisto, blastocélio ocupa metade ou mais do volume do embrião 

3 Full blastocyst, blastocélio preenche completamente o embrião 

4 Blastocisto expandido, blastocélio maior do que o embrião, afinamento da zona pelúcida 

5 Blastocisto encontra-se em hatching 

6 Hatched blastocyst 

 
Tabela 4. Graus para a TE e ICM, com respetiva descrição. 

Grau TE Qualidade TE Grau ICM Qualidade ICM 

A Muitas células bem coesas A Muitas células bem compactadas e agrupadas 

B Poucas células em um epitélio 

solto 

B Várias células, frouxamente agrupadas 

C Poucas células grandes C Poucas células 

 

As pacientes que atingiram live birth apresentaram significativamente mais blastocistos viáveis dia 5, 

também neste grupo foram transferidos uma maior porção de blastocistos com EH de 4 e um TE e ICM 
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de AA, ao contrário do grupo que não alcançou live birth. Estas observações sugerem a importância da 

avaliação morfológica destes 3 parâmetros e que, altas classificações destes estão associados a altas 

taxas de gravidez e de live birth. Dos blastocistos com EH de estadios entre 3 e 5, a qualidade da TE 

e da ICM, teve impacto no alcance da gravidez, da sua continuidade após o primeiro trimestre e, na 

obtenção de live birth. Transferências de blastocistos com altos estadios de EH, 4 e 5, com classificação 

de TE e ICM altas, AA, resultaram em possibilidades de live birth duplicadas, comparativamente, com 

ICM e TE com pontuações baixas, CC. Classificações de TE e ICM de A/B foram associadas a altos 

estadios de EH, o que pode indicar interdependência entre o desenvolvimento do blastocisto e o grau 

de TE e ICM. Relativamente, à perda de gravidez no primeiro trimestre, apenas o grau de ICM foi 

associado, sendo que, melhor grau de ICM aumenta a probabilidade da continuação da gravidez. 

Assim, a avaliação da morfologia do blastocisto tendo em conta o estadio de EH, o grau de TE e de 

ICM, permite a melhoria das taxas de implantação e gravidez. 

A comparação da transferência de embriões com dia 2/3 de cultura e com dia 5/6 foi realizada por 

Hreinsson et al. (2004). O seu estudo baseou-se na avaliação da taxa de implantação e de gravidez. 

Primeiramente, pontuaram-se os embriões clivados. Resumidamente, embriões teriam a máxima 

pontuação, 3,5, se, as seguintes características, fossem observadas:  4 blastómeros, dia 2, e 8 células, 

dia 3, <10% de fragmentação, blastómeros de tamanhos iguais, ausência de anomalias citoplasmáticas 

e blastómeros ocuparem todos o espaço dentro da zona pelúcida. Quanto aos critérios utilizados na 

pontuação dos blastocistos, seguiu o sistema Gardner e Schoolcraft, descrito anteriormente. Segundo 

os resultados obtidos, a taxa de gravidez foi alta, quando os casais apresentavam, pelo menos, um 

embrião de boa qualidade, sendo que não mais do que 2 embriões foram transferidos, por tentativa. O 

desenvolvimento dos blastocistos pode, em alguns casos, não se verificar. Neste estudo, apenas 2 

ciclos foram cancelados por essa razão. Além disso, não houve diferença significativa, na taxa de 

implantação, entre os dois estadios de embriões. Transferências com blastocistos de qualidade, 

atingiram uma taxa de gravidez de 60% por transferência, enquanto que com embriões clivados de boa 

qualidade se alcançou os 37,5%. O autor considerou que não foi encontrada qualquer diferença 

significativa nos parâmetros clínicos, entre a transferência de blastocisto e de embriões clivados. 

Um outro estudo reportou, que as transferências de blastocistos eram mais eficientes do que as de 

embriões clivados, com ciclos a fresco. Neste trabalho, Carvalho et al. (2017), pretendia avaliar o 

resultado da transferência de embriões nestes dois diferentes estádios, a fresco e nas TEC. As 

mulheres com idade superior a 38 anos foram submetidas à transferência a fresco ou à TEC. Os 

resultados foram estratificados de acordo com o desenvolvimento do embrião: estadio de clivagem e 

blastocisto. Nas transferências a fresco, os resultados demonstraram taxas de implantação e de live 

birth superiores, quando o blastocisto era utilizado. Esta observação parece ser explicada pelo facto de 

o blastocisto ultrapassar o negativo impacto que a estimulação ovárica provoca sob o endométrio. 

Adicionalmente, há uma seleção natural ao longo do desenvolvimento embrionário, impedindo que 

embriões com anomalias cromossómicas atinjam estados de desenvolvimento altos. Quanto às TEC, 

os resultados de ambos os estádios embrionários foram similares, talvez porque a maturação natural 

do endométrio ou a estimulação direcionada dele, nestes ciclos, pode ser mais efetiva e, igualar os 

resultados.  
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No entanto, a revisão bibliográfica de Maheshwari et al. (2016) demonstrou que, relativamente, à 

taxa cumulativa de gravidez (taxa de gravidez por uma recolha de oócitos), de um ciclo a fresco seguido 

de TEC, é mais elevada na transferência de embriões clivados. A explicação para a diminuição da taxa 

cumulativa de live birth, com a extensão da cultura, é que menos embriões alcançam o estádio de 

blastocisto, resultando em menos embriões para criopreservar e, consequentemente, menos tentativas 

de TEC. Esta meta-análise teve como objetivo examinar as razões para o prolongamento da cultura do 

embrião, bem como, avaliar os riscos e benefícios desta estratégia.  

O aumento da utilização da transferência de blastocisto, traz a necessidade de se identificar 

quaisquer consequências perinatais e neonatais, que possam estar associadas ao prolongamento da 

cultura. Maxwell (2015) tentou perceber se haveria alguma diferença no dia (3 e 5/6) de transferência 

dos embriões, relativamente ao peso do recém-nascido e ao tempo de gestação. Foram divididos dois 

grupos: grupo 1, o nascimento de um único bebe resultante da transferência a fresco de um blastocisto; 

grupo 2, o nascimento de um único bebé após uma transferência a fresco de um embrião clivado. As 

mulheres do grupo 2 eram aproximadamente mais velhas do que as do grupo 1. Não foram encontradas 

quaisquer diferenças significativas no peso à nascença e no tempo de gestação entre o grupo 1 e 2. 

Contudo, a transferência de embriões com 5/6 dias de cultura, oferece vantagens relativamente a 

melhores taxas de gravidez, melhorias na taxa de implantação e diminuição da gestação múltipla devido 

à política de SET. Pacientes com mais do que 35 anos, poucos embriões viáveis para transferir, ou 

várias falhas nos tratamentos por PMAs, eram consideradas com pobre prognóstico e, era mais 

provável, que lhes fossem transferidos embriões de dia 3, devido ao risco de se perder a viabilidade 

dos embriões quando se prolongava a cultura. Estes fatores que levam ao pobre prognóstico, eles 

próprios, podem aumentar a probabilidade de partos prematuros ou pesos mais baixos à nascença. 

Para além de avaliar o peso à nascença, a meta-análise, conduzida por Wang et al. (2017), também 

se debruçou sobre o nascimento prematuro. O objetivo desta revisão sistemática foi comparar os 

resultados neonatais em nascimentos de únicos bebés, após a transferência de um blastocisto com a 

de um embrião clivado. A partir da análise dos 12 estudos incluídos observaram-se risco mais elevados 

de nascimentos prematuros (<37 semanas) e muito prematuro (<32 semanas) após a transferência de 

blastocistos. Quanto ao peso do recém-nascido, não foram encontradas diferenças associadas com a 

transferência de embriões em estádios diferentes. 

 

  Número de embriões 

A transferência de um único embrião tem sido considerada como solução para reduzir a indesejada 

gravidez múltipla. Contudo, é necessário que haja um balanço, de modo a que não se coloque em risco 

a taxa global de live birth (Pandian et al., 2013). Atualmente, na transferência de embriões, 

maioritariamente, duas estratégias têm sido estudadas e comparadas: a dupla transferência de 

embriões (DET) por cada tentativa e a transferência de um único embrião (SET) por tentativa.  

A consciência de que a DET aumenta a probabilidade de live birth após um ciclo PMA, desencoraja 

os casais a aderir à SET. O fornecimento de mais informação acerca do risco da gravidez múltipla pode 

levar ao aumento da utilização da SET. Contudo, a barreira ao uso da SET aumenta, pelo facto de não 

ser possível prever exatamente quais os casais, que apresentam um maior risco para a gravidez dupla. 
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Segundo Maheshwari et al. (2011), a aplicação da SET é ainda quase vestigial em alguns países, como 

é o caso dos Estados Unidos. Contudo, na Europa, parece estar a haver uma maior aderência à SET. 

Em 2005, as taxas mais altas de SET, situaram-se na Suécia, na Bélgica e na Dinamarca. Em muitos 

países tem-se verificado um aumento gradual da proporção de ciclos em que se realizam as SET.  

Apesar deste aumento progressivo da SET, esta estratégia está, muitas vezes, associada pelas 

pacientes a taxas de gravidez baixas. Além disso a dupla gravidez é, frequentemente, um resultado 

desejado. No sentido de alterar esta perceção, Gardner et al. (2004) comparou a taxa de gravidez entre 

aplicação de SBT e DET com blastocisto. O objetivo do autor era perceber se, altas taxas de 

implantação de blastocistos, poderiam resultar em altas taxas de gravidez, de forma a eliminar a 

gravidez múltipla. A avaliação morfológica realizada, foi desenvolvida por Gardner e Schoolcraft, 

descrita anteriormente. As pacientes foram aleatoriamente colocadas em dois grupos: grupo 1, SBT; 

grupo 2; DET, com blastocistos de dia 5. Segundo os resultados obtidos, não houve diferença na taxa 

de implantação nem de gravidez, entre os dois grupos. No entanto, observaram-se taxas de gravidez 

múltiplas altas no grupo 2. Adicionalmente, verificou-se que, com a SBT, podia ser obtida uma taxa de 

gravidez após o primeiro trimestre de 60,9%, o que não é muito diferente da taxa da DET de 

blastocistos, 76%. No entanto, é importante realçar que o tamanho da população em estudo foi 

reduzido. Mesmo assim, a SBT parece obter uma taxa de gravidez, relativamente, estável e, uma 

eliminação, quase por completo, da gravidez múltipla, que é tão incidente em DET.  

A eSET define-se pela seleção de um embrião para transferência, de um conjunto de embriões 

disponíveis (CDC). A aplicação da eSET tem sido cada vez mais aceite. Contudo, é comum, a utilização 

da eSET, apenas, em paciente previamente selecionadas. No seu trabalho, von Montfoort et al., (2006) 

verificou, se para mulheres na primeira tentativa de tratamento, poderia recorrer à eSET, 

independentemente, da idade da paciente e da disponibilidade de embriões de boa qualidade. 

Aleatoriamente, as mulheres foram distribuídas pelos dois grupos: eSET e DET. A transferência de um 

embrião, neste grupo não selecionado, resultou em uma taxa de gravidez bastante mais baixa do que 

a obtida quando, a DET era aplicada. Na segunda parte do estudo, o autor utilizou a eSET, apenas, em 

mulheres que cumpriam certos requisitos: idade <38 anos e pelo menos um embrião de boa qualidade. 

Caso contrário, recorria-se à DET. Embriões com boa qualidade deveriam apresentar: no dia 2, 4 ou 5 

células, no dia 3, 8 células, tamanho dos blastómeros regulares e similares e <20% fragmentação. Em 

ambos os estudos, os embriões eram transferidos, maioritariamente, dia 3, após a recolha dos oócitos 

e, os restantes eram criopreservados. Os resultados, da segunda parte do estudo, revelaram uma taxa 

de gravidez bastante similar entre o grupo da eSET e o da DET. Sugerindo que, os requisitos utilizados 

neste estudo para a distinção das pacientes que, receberiam eSET ou DET, é eficaz. Contudo nos 

grupos de eSET, a taxa de perda da gravidez foi bastante elevada. Teoricamente, a diferença nestas 

taxas, pode, em parte, ser explicada pelo facto de na DET se verificar, frequentemente, a perda de um 

embrião e, a gravidez passar a singular, o que não é contabilizado como perda de gravidez.  O autor 

concluiu, então, que, aplicação da eSET em pacientes não selecionadas resultavam em taxas de 

gravidez múltiplas quase nulas. Cotudo, a seleção das pacientes elegíveis, para esta estratégia, evita 

a diminuição drástica da taxa de gravidez. A preferência entre eSET e a DET, não depende apenas 
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das taxas de gravidez, mas também do sistema de saúde do país da paciente e das preferências 

pessoais desta. O reembolso dos custos influencia a aceitação do eSET. 

Os bons resultados da aplicação da eSET foram, também, verificados por Hydén-Granskog et al. 

(2005). No seu estudo comparou as taxas de gravidez e as de gravidez múltipla, entre DET e SET, nas 

TEC. Dentro da SET, surgiram dois grupos, o eSET, quando 2 ou 3 embriões foram criopreservados 

na mesma palheta, e mais do que um, preenchia os critérios estipulados, mas, apenas um foi 

transferido, os restantes foram postos em cultura ou re-criopreservados. O segundo grupo é o 

compulsory SET (cSET), que ocorreu quando apenas um embrião preenchia os critérios para ser 

considerado bom embrião a transferir. Os fatores que decidiram se o embrião seguia para a 

criopreservação, foram: número de blastómeros, grau de fragmentação, e existência de blastómeros 

multinucleados. Também, no momento da transferência, os embriões, após descongelados, eram 

avaliados pelos mesmo critérios. A transferência do embrião era apenas realizada, quando o 

endométrio apresentava uma espessura mínima de 7mm.  Os resultados podem ser observados na 

Figura 7, e, permitiram concluir que, a taxa de partos é mais baixa em SET, no entanto a taxa de partos 

de múltiplos é significativamente, mais elevada em DET. 

 

 

Figura 7. Histograma com a taxa de gravidez (PR) e de gravidez múltipla (MPR), taxa de partos (DR) e taxa de partos de 
múltiplos (MDR) em função da estratégia utilizada: cSET, eSET e DET (retirado de: Hydén-Granskog et al., 2005).  

Após a aplicação de eSET, tanto a taxa de partos como, a taxa de gravidez, foram similares às obtidas 

em DET, já a taxa de partos de múltiplos e a taxa de gravidez múltipla foram bastante inferiores. Assim, 

talvez eSET seja uma estratégia melhor do que DET, quando existe mais do que um embrião com 

potencial, para a transferência.  

Para além de embriões com potencial de implantação, Martikainen et al. (2001) defende que em 

mulheres com menos do que 36 anos e que se encontram no seu primeiro tratamento, o SET deve ser 

aplicado. Estas evidências foram demonstradas num estudo aleatório que realizou, onde foram 

incluídos três centros Finlandeses, para comparar a SET com a DET. As pacientes incluídas neste 

estudo, foram consideradas pelas clínicas como casos de bom prognóstico, sendo que, preencheram 

os critérios impostos por estas: a existência de pelo menos 4 embriões bons (embriões com 4 

blastómeros de tamanho iguais e com menos do que 20% de fragmentação no dia 2) e encontravam-

se na a primeira ou segunda tentativa de tratamento. Aleatoriamente, as pacientes em estudo foram 

colocadas no grupo 1 (SET) ou no grupo 2 (DET). Os embriões de boa qualidade que, não foram 

transferidos, congelaram-se, para posteriores transferências, caso necessário. Os grupos em estudo 
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eram similares em relação à idade, causa da infertilidade e resposta da terapia de ovulação. As taxas 

de implantação obtidas, na transferência de embriões a fresco, foram bastante equivalentes em ambos 

os grupos, revelando que o processo de implantação de cada embrião não foi afetado, pela presença 

de outro, no útero. A taxa de gravidez, foi relativamente mais elevada no grupo 2. A taxa de gravidez 

cumulativa após a TEC, quando se aplicou uma SET foi aceitável e, não muito diferente da DET. Em 

uma análise retrospetiva da população aqui estudada, verificou-se que as mulheres, com idades 

superiores a 35 anos, atingiram taxas de gravidez múltipla, bastante baixas, mesmo com embriões de 

qualidade em DET. O autor também estudou quais as consequências que o número de embriões 

transferidos poderia ter a nível neonatal e perinatal. O grupo 2 verificou uma maior taxa de parto 

gemelar, de parto prematuro (<37 semanas) e de nascimento de bebés com pesos inferiores a 2500 g.  

De modo a avaliar a efetividade e segurança das diferentes estratégias, para o número de 

transferência de embriões, Pandian et al. (2013), recorreu a uma revisão da literatura existente. Foram 

analisados 14 randomised controlled trials (RCTs). Desta análise concluiu-se que, as taxas de gravidez 

e de live birth eram mais elevadas, quando a DET era realizada em vez da SET, em um ciclo a fresco. 

Contudo, essa estratégia, a DET, leva a um aumento do risco da gravidez múltipla. A partir da 

agregação de 3 estudos com embriões clivados, não foi encontrada diferença entre a taxa de live birth 

cumulativa quando se aplicou SET duas vezes seguidas (ciclo fresco seguido de TEC, ou dois ciclos 

fresco consecutivos) com a taxa resultante após um ciclo de DET.  Assim, a probabilidade de uma 

mulher engravidar recorrendo à DET é de, aproximadamente, 42% enquanto que, com repetidas 

tentativas de SET, esta probabilidade está compreendida entre 31% e 44%. Dos estudos aqui incluídos, 

11, compararam a SET a fresco com a DET a fresco. A taxa de live birth foi bastante mais elevada na 

DET, no entanto, foi também nesta estratégia, que, se verificou um risco, consideravelmente, superior 

de gravidez múltipla.  Por ciclo, a DET parece ser mais dispendiosa do que a SET. Este custo mais 

elevado, deve-se, maioritariamente, à elevada taxa de gravidez múltipla e de partos prematuros, 

observados.  A maior parte das pacientes destes estudos tinham bom prognóstico: idade inferior a 36 

anos e número suficiente de embriões com boa qualidade. A implantação da SET por mulher, terá que 

ser acompanhada pela possibilidade de realização de múltiplos ciclos a fresco ou pelo fornecimento de 

serviços de criopreservação efetivos, para a aplicação das TEC. Quanto à mulher, a última opção é 

provavelmente, a mais segura e menos invasiva. Segundo, os autores desta revisão, a SET está 

associada a taxas gravidez múltipla muito mais reduzidas, comparativamente à DET. A introdução de 

uma política de SET cumulativas pode minimizar o risco de gravidez múltipla, sem reduzir 

substancialmente, a taxa de live birth, nos tratamentos de PMA.  

 

 Ciclo de transferência  

O ciclo de transferência dos embriões pode dividir-se em dois tipos: transferência a fresco e a TEC. A 

transferência de embriões a fresco ocorre, quando há intenção de transferir os embriões fertilizados, 

no ciclo em que os oócitos foram recolhidos.  Já na TEC, os embriões transferidos provêm de embriões 

fertilizados em um ciclo anterior (Crawford et al., 2017). O facto de os embriões usados em TEC serem 

concebidos num ciclo anterior, no ciclo corrente não há estimulação ovárica nem recolha de oócitos, 

pelo que estes ciclos são, normalmente, mais patient-friendly e menos invasivos, comparativamente 
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com os ciclos a fresco. Para além disso a criopreservação de embriões gerados no ciclo anterior pode 

aumentar a possibilidade do casal engravidar num único processo de recolha de oócitos (taxa de 

gravidez cumulativa). A criopreservação pode ser realizada por dois métodos: o slow-freezing, onde o 

congelamento do embrião é feito de forma lenta e a vitrificação com o uso de um crioprotetor e de um 

rápido congelamento. Quando é implementado corretamente, a vitrificação apresenta uma taxa de 

sobrevivência dos embriões excelente, para ambos os estadios (Evans et al., 2014).  

A diferença de eficácia na sobrevivência e desenvolvimento dos embriões clivados, destas duas 

técnicas de criopreservação, foi alvo de estudo por Balaban et al. (2008).  Um total de 466 embriões e 

120 mulheres foram avaliados. Relativamente, ao desenvolvimento do embrião, a taxa de sobrevivência 

quando utilizada a vitrificação foi significativamente mais elevada do que quando se recorreu ao slow-

freezing. A vitrificação permitiu que a porção dos embriões com 100% dos blastómeros intactos fosse, 

também, mais alta. Além disse, a progressão para blastocisto, foi significativamente mais elevada após 

uma vitrificação do que um slow-freezing.  

A evolução das técnicas de criopreservação dos embriões possibilitou a utilização do efeito 

cumulativo de um ciclo a fresco seguido das TEC. Veleva et al. (2009) comparou dados de dois períodos 

temporais diferentes, 1995-2000 e 2000-2005. A partir da análise percebeu que no período de 1995-

2000, os embriões eram congelados em tripletos, em contraste, entre 2000-2005, os embriões top-

quality eram criopreservados individualmente, resultando em um maior número de TEC com um 

embrião, por cada recolha de oócitos. Os autores acreditam que esta é a razão para uma maior taxa 

de gravidez em TEC durante o período 2 e que, ajudou ao aumento da gravidez cumulativa, por mulher, 

em todo esse período.  

De forma a perceber se a utilização da TEC causava melhorias nos resultados, Roque et al. (2013) 

realizou uma revisão sistemática, que incluiu 3 RCTs. Nos 3 estudos, a idade da mulher compreendeu 

os 27 e os 33 anos. A análise dos dados disponíveis demonstrou que as TEC atingiam taxas de gravidez 

mais altas, e que, associado à transferência a fresco, estava uma alta taxa de perda da gravidez. Além 

disso, o uso das TEC aumentou, significativamente, a possibilidade de obtenção de gravidez em 

pacientes com hiperestimulação ovárica, porque permitiu o freeze all (quando todos os embriões 

gerados são criopreservados para posterior TEC). Nestas pacientes, a transferência a fresco é 

cancelada, o aparecimento do freeze all fornece-lhes uma nova alternativa. Assim, os resultados, que 

favorecem as TEC, podem estar relacionados com os efeitos adversos da estimulação ovárica, na 

recetividade do endométrio, nos ciclos a fresco. A estimulação ovárica no ciclo a fresco leva a uma 

rápida maturação do endométrio, que sem afetar a qualidade do embrião, resulta em taxas de 

implantações mais reduzidas, devido à dessincronização deste, com o útero.  Com as TEC, a 

preparação do endométrio pode ser natural ou direcionada, sendo que, as taxas de sucesso mais 

elevadas nas TEC, sugerem uma recetividade para o embrião superior. A criopreservação dos 

embriões pode, de maneira indireta, também, contribuir para a seleção dos embriões com maior 

potencial de implantação, aumentando a porção de embriões de boa qualidade, no grupo das TEC. 

Esta meta-análise sugere que as taxas de sucesso das transferências podem ser melhoradas com a 

utilização das TEC, por permitir uma melhor sincronização entre o endométrio e o embrião. Roque 

também referiu a utilização recente da vitrificação que tem atingido taxas de sobrevivência do embrião 
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mais elevadas, comparadas com o slow-freezing, resultando em taxas de implantação e de gravidez 

acrescidas, por transferência.  

Relativamente ao impacto que estes dois tipos de ciclo têm nos resultados perinatais, Pelkonen et 

al. (2010) analisou os bebés nascidos em transferências a fresco e nas TEC e comparou-os aos que 

nasceram por conceção espontânea. As mulheres que recorreram às TEC eram mais velhas. A partir 

da análise dos resultados, percebe-se que a taxa de gravidez múltipla foi bastante mais elevada no 

ciclo a fresco e nas TEC, comparativamente com a conceção espontânea. As crianças que resultaram 

das TEC tiveram similares ou mesmo melhores resultados, relativamente, ao nascimento prematuro e 

ao baixo peso à nascença, do que as de transferência a fresco. Contudo, quando comparadas com a 

conceção natural, os resultados, tendo em conta essas variáveis, são ligeiramente piores nas TEC. 

Entre as TEC e a transferência a fresco, a taxa de morbilidade neonatal é quase comparável, e é maior 

do que nos bebés nascidos, por conceção espontânea. Assim, no presente estudo, revelou-se que os 

resultados perinatais dos grupos de PMA são piores do que nas conceções naturais. No entanto, dentro 

destes, o grupo das TEC parece ser mais seguro do que as transferências de embriões a fresco.  

De acordo com Pelkonen, está Shih et al. que, no seu estudo de 2008, tentou perceber quais as 

implicações e as diferenças nos resultados entre uma transferência a fresco e uma TEC. O peso à 

nascença e o parto prematuro são indicadores que medem o sucesso do tratamento, visto que, estes 

são relacionados com a mortalidade e morbilidade perinatal. Os principais resultados demonstraram 

que o peso do recém-nascido e o tempo de gestação foram menores para as transferências a fresco, 

relativamente às TEC. A percentagem de bebés com peso baixo à nascença e de nascimentos 

prematuros foi mais elevada nas transferências a fresco. Estes resultados foram também observados 

em mulheres, que tiveram a primeira e segunda gravidez de PMA com estes diferentes ciclos, pelo que 

pode ser aqui excluída a variabilidade da paciente, nos resultados. Neste trabalho, a TEC apresentou 

resultados mais promissores, considerando indicadores estudados. 

 

 Conclusões do capítulo 

Com este capítulo ficaram esclarecidos os fatores gerais que podem influenciar o sucesso da 

transferência de embriões. Os fatores que, genericamente, condicionam o sucesso dos tratamentos de 

PMA foram caracterizados e identificados na primeira parte da revisão da literatura, são eles: a idade 

da mulher, o historial de gravidez anteriores, o número de tratamentos anteriores sem sucesso, o 

número de oócitos recolhidos, a causa da infertilidade, o número de embriões resultantes, a espessura 

do endométrio, a origem e concentração do esperma.  

Na qualidade embrionária, os estádios comparados e, que são mais utilizados, foram o estadio de 

clivagem e o blastocisto. Para cada um dos estadios foram avaliadas as características morfológicas 

que poderiam indicar a qualidade dos embriões. Estas avaliações demonstraram serem importantes 

para o potencial de implantação dos embriões. Relativamente, ao estadio de clivagem, a avaliação 

morfológica passou, predominantemente, pelo número de blastómeros, grau de fragmentação e 

percentagem de blastómeros multinucleados. O EC foi, também, estudado como um fator. No 

blastocisto, a avaliação descrita, na maioria, dos artigos assentava no modelo desenvolvido por 

Gardner e Schoolcraft, onde a EH, o grau de ICM e de TE são avaliados. Comparando os dois estadios 
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verificou-se uma maior taxa de gravidez e de implantação quando o blastocisto era transferido a fresco. 

No entanto, o facto de apresentar taxas de sobrevivência in vitro mais reduzidas, do que o embrião 

clivado, acaba por se verificar uma maior taxa de gravidez e implantação cumulativa na transferência 

do embrião clivado.  As comparações de indicadores perinatais e neonatais foram também realizadas, 

sendo que a possibilidade de nascimento prematuro é maior após a transferência de blastocistos. 

Quanto à análise do número de embriões transferidos, as estratégias comparadas são: SET e DET. 

Dentro da SET, a opção eSET tem sido bastante estudada. Esta última estratégia, parece apresentar 

resultados bastante similares com a DET, sem as consequências da gravidez múltipla. Normalmente, 

a eSET é aplicada a mulheres previamente selecionadas.  

Finalmente no ciclo de transferências, num primeiro momento, caracterizou-se as TEC. A utilização 

está associada a algumas vantagens como a melhor sincronização do endométrio com o embrião e 

permitir mais do que uma tentativa de transferência de embriões por recolha de oócitos. Para além 

disso as TEC são mais patient-friendly, e menos invasiva. A criopreservação dos embriões pode ser 

conseguida por dois processos: slow-freezing e vitrificação. A vitrificação é uma técnica que tem sido 

cada vez mais utilizada, uma vez que permite uma acrescida taxa de sobrevivência dos embriões e, 

consequentemente melhores resultados nas TEC. A comparação destas com as transferências a fresco 

concluiu que as TEC obtiveram melhores resultados, quando indicadores perinatais eram avaliados e, 

admite a existência de taxas cumulativas por recolha de oócitos. 
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 Metodologia  

Este capítulo refere-se à metodologia utilizada na presente dissertação. Apresenta-se a análise de 

decisão multicritério, sua definição, alguns dos conceitos mais importantes, para a compreensão da 

mesma e a sua aplicação, na área da saúde. De seguida é caracterizado o processo que suporta a 

utilização da análise de decisão multicritério. O método utlizado ao longo deste trabalho foi o ELECTRE 

TRI-nC, após uma introdução a este, descrevem-se as etapas necessárias à sua aplicação: formulação 

do problema, definição de uma relação de relevância e exploração desta. De salientar a plataforma que 

foi empregue nesta dissertação, para auxiliar a aplicação do método ELECTRE TRI-nC. Finalmente 

algumas conclusões sobre a metodologia. 

 

 Análise de decisão multicritério  

A tomada de decisões requere, em geral, o balanço de múltiplos fatores (critérios). Por muitos anos, 

problemas deste tipo eram resolvidos a partir da definição uma única função objetivo, ou seja, 

considerava-se apenas um ponto de vista, o que amolgava o aspeto multidimensional de uma situação 

de decisão. Nos últimos 30 anos, vários investigadores têm estudado uma outra forma de analisar os 

problemas de decisão. Este campo designado de análise de decisão multicritério (MCDA), tem em 

consideração os pros e contras da pluralidade da utilização de vários pontos de vista. A MCDA é uma 

área da investigação operacional, que tem atraído a atenção de cada vez mais investigadores (Figueira 

et al., 2005a; Belton & Stewart, 2002 ).  

Segundo Roy (2005) o apoio à decisão é uma atividade, que através do uso de modelos auxilia a 

obtenção de elementos de resposta a questões colocadas pelos stakeholders, em um processo de 

decisão. Esses elementos de resposta pretendem clarificar a decisão e, normalmente, recomendar ou, 

favorecer uma determinada maneira de atuar face ao problema, de forma a que haja um aumento da 

consistência entre a evolução do processo e os objetivos e valores dos stakeholders. Problemas 

multicritério apresentam, normalmente, muita informação complexa, assim, a MCDA propõe auxiliar o 

decisor na organização e sintetização de toda a informação. Deste modo, o decisor sente-se mais 

seguro com o poder de tomada de decisão, pois todos os critérios são, apropriadamente, tidos em 

conta (Belton & Stewart, 2002; Roy, 2005).  

Num processo de MCDA é necessária a envolvência do decisor, de forma a ser especificado e 

incorporado, no modelo, informações acerca das preferências e prioridades do mesmo. Assim, a 

solução final é moldada pelo próprio. Não menos importante, é a presença de um analista, o 

responsável pela parte da modelação matemática e por toda a componente computacional do processo. 

O analista deve ajudar o decisor nos vários estágios da MCDA, quer na de obtenção dos juízos de valor 

e informação de preferência, como na interpretação dos resultados computacionais.  

A aplicação de MCDA na resolução dos problemas do mundo real é vasta e abrange diferentes 

áreas, como, a área financeira, o planeamento energético e a criação de uma rede de telecomunicações 

(Figueira et al., 2005a). 

As metodologias de MCDA já começam a ser aplicadas na área da saúde.  Nesta área, entre 

decisões mais executivas até à alocação de recursos ao longo dos tratamentos ou, mesmo a definição 
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da melhor alternativa de tratamento para determinado paciente, é inevitável a complexidade e vários 

são, normalmente, os critérios necessários a ter em conta (Thokala et al., 2016).  

 Vários problemas relacionados com o sector da saúde têm sido considerados problemas desta 

categoria.  Martel & D’Avignon, em 1982, desenvolveram um modelo de MCDA para estabelecer uma 

ordenação de prioridade, em um determinado conjunto de projetos em desenvolvimento, dentro do 

sector hospitalar. Em 2001, Figueira et al. aplicou a MCDA para afetar 51 casais a uma de quatro 

categorias, para recomendar o número de embriões a transferir, de acordo com a avaliação dos casais 

em sete critérios. Mais tarde, Chen et. al. (2013) aplicou dois métodos de MCDA a um caso de estudo 

com 3 possíveis tratamentos, para uma certa patologia que era avaliada de acordo sete critérios. 

 

 O processo de MCDA 

Na figura 8 está representado o processo dinâmico de aplicação de um processo MCDA, onde são 

visíveis as principais etapas: a estruturação do problema, a construção de um modelo e, por fim, a 

utilização do modelo proposto para a determinação de um plano de ação. 

 

 

Figura 8. Processo de MCDA (retirado de: Belton & Stewart, 2002). 

Na fase de identificação e estruturação do problema é necessário desenvolver um entendimento 

comum do problema, por todas as partes interessadas. Identificam-se os principais pontos de vista, os 

objetivos, os stakeholders e as ações potenciais. A etapa seguinte compreende o desenvolvimento de 

um modelo de tomada de decisões, que inclui as preferências e juízos de valor dos decisore. Uma vez 

que estas etapas se encontram todas conectadas, há possibilidade de existir, entre outras alterações, 

uma redefinição de novos critérios. A última etapa centra-se no desenvolvimento de planos de ações, 

por outras palavras, traduzir os resultados da implementação do modelo, em específicos planos de 

ação (Belton & Stewart, 2002).  

 



29 
 

 Método ELECTRE TRI-nC 

Os problemas de apoio à decisão multicritério podem ser encarados de acordo com várias perspetivas, 

que fornecem uma ideia, do que é expectável ser feito ao objeto de decisão (ação). Uma das 

perspetivas, a classificação ou afetação, considera uma série de categorias, que são definidas, a priori 

pelo decisor (Dias et al., 2008). A afetação de um conjunto de ações, a uma das categorias, é baseada 

na avaliação de cada ação, considerando uma família de critérios. O contexto destes problemas de 

afetação, assenta em alguns princípios:  

1. As ações devem ser afetadas a um conjunto de categorias completamente ordenado (da melhor 

para a pior; da prioridade mais alta para a prioridade mais baixa). 

2. Cada categoria é estabelecida a priori. 

3. Cada categoria é definida por um conjunto de ações de referência. 

Através de um processo interativo, entre o analista e o decisor, estabelece-se, para cada critério, o 

desempenho de cada ação de referência. Estas ações de referência são, posteriormente, utilizadas 

pelo decisor, para o auxiliar na afetação das ações às categorias. Quando cada categoria é definida 

por, apenas, uma ação de referência, o método utilizado é o ELECTRE TRI-C. Contudo, um outro 

método, ELECTRE TRI-nC surge, quando se tem em consideração o princípio 3. Uma vez que, a 

construção destas ações é um passo importante nesta abordagem, pode ser facilitada através da 

definição de várias ações de referência, em cada categoria (Macary et al., 2014).  

O ELECTRE TRI-nC é um método multicritério de classificação ordinal que será aplicado na 

resolução do problema, apresentado na dissertação. Pertence à família dos métodos ELECTRE e, 

baseia-se em relações de prevalência (Costa & Figueira, 2016). A maioria da literatura, acerca destes 

métodos, tem surgido em França. A família dos métodos de ELECTRE foi desenvolvida por Roy e 

associados da Universidade de Paris. Estes modelos tendem a focar-se em poucos critérios chaves. 

Contudo, cada um desses critérios pode derivar de uma construção complexa de vários subcritérios. 

Além disso, apesar de fornecerem modelos mais frágeis, comparativamente, com os modelos de 

funções de valor, são, mais facilmente, construídos. A família dos métodos ELECTRE difere, de acordo, 

com o grau de complexidade, da importância da informação adquirida ou, de acordo com a natureza 

da problemática, que está subjacente. (Belton & Stewart, 2002). 

A aplicação dos métodos ELECTRE assenta em duas componentes principais: a fase da 

comparação de pares de ações com o intuito de se definir as relações de prevalência; e a fase de 

exploração de uma relação de prevalência, que irá permitir elaborar as devidas afetações (Costa & 

Figueira, 2016). A utilização deste método pressupõe, primeiramente, uma formulação do problema.  

 

 Formulação do problema 

Seja A= {𝑎1, 𝑎2, …, 𝑎i, …} o conjunto das ações potenciais, o qual pode ser completamente conhecido 

a priori, ou ser, progressivamente, construído durante o processo de apoio à decisão. O método 

pretende afetar estas ações  a uma das categorias existentes, de um conjunto de categorias ordenadas, 

definidas por C= {C1, C2, …, Ch, …}. Para isto, é necessário, uma família de critérios, designados F= {g1, 

g2, …, gj, …}, a qual vai caracterizar as ações potenciais, para as afetar a uma certa categoria. g(𝑎), 

representa o desempenho, dessa mesma ação, de acordo com o critério considerado. Relativamente, 
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ao conjunto das ações de referências, que definem as categorias, considere-se B= {B1, B2, …, Bh, …, 

Bq, …} e, Bh= {brh, r=1, …, mh} como o subconjunto de ações de referência, que definem a categoria Ch, 

tal que, mh≥ 1 e h= 1, …, q (Costa & Figueira, 2016).  

Cada critério, gj, é considerado um pseudo-critério ou critério com limiares, uma vez que tem 

associado a ele um limiar de preferência (pj) e um limiar de indiferença (qj), tal que pj≥ qj≥0:  

 Limiar de preferência (pj): entre os desempenhos de duas ações, corresponde à menor diferença 

de desempenho que, quando excedida, a ação com melhor desempenho é considerada 

estritamente preferível.  

 Limiar de indiferença (qj): entre os desempenhos de duas ações, corresponde à maior diferença de 

desempenho considerada compatível, com uma situação de indiferença entre duas ações, com 

desempenhos diferentes. 

Estes limiares são introduzidos para se ter em consideração o carater imperfeito da informação e 

arbitrário que afeta a definição dos critérios. A partir das definições dos limiares acima, é possível 

estabelecer as seguintes relações, para cada um dos critérios, quando são consideradas duas ações 

distintas 𝑎 e 𝑎’, onde, para um determinado critério gj a maximizar, gj(𝑎)≥ gj (𝑎’). As relações de 

preferência, gj (𝑎)- gj (𝑎’), estão representadas na Figura 9. 

 

 

Figura 9. Representação da gj (𝑎)- gj (𝑎’) em zonas de preferência estrita (Pj), preferência fraca (Qj) e indiferença (Ij), quando 

a preferência aumenta com o aumento do desempenho no critério gj. 

Na estrutura de preferências, representada na Figura 9, Qj revela uma preferência fraca, é uma zona 

de ambiguidade e de hesitação entre  Pj, associada a uma preferência estrita, e Ij, que reflete uma 

vantagem insignificante (Costa & Figueira, 2016; Almeida-Dias et al., 2012).  

 

 Definição de uma relação de prevalência 

𝑎Sj 𝑎’, representa a relação de prevalência e significa, que segundo o critério, gj, “a ação 𝑎 é, pelos 

menos, tão boa como a 𝑎’ ”. A construção desta relação assenta em 3 conceitos, concordância, não-

discordância e grau de credibilidade: 

 Concordância: para que 𝑎Sj 𝑎’ seja aceite, uma maioria suficiente de critérios devem ser a favor 

desta relação. A concordância é calculada pelo índice de concordância global, c (𝑎, 𝑎’), onde para 

cada critério, gj, será associado um peso, wj, tal que wj>0, para j=1, …, n, e ∑ 𝑤𝑗
𝑛
𝑗=1 . O índice de 

concordância global é definido pela seguinte expressão:  

 

𝑐 (𝑎, 𝑎′) =  ∑ 𝑤𝑗
𝑗є𝐶 (𝑎𝑃𝑎′)

+ ∑ 𝑤𝑗
𝑗є𝐶 (𝑎𝑄𝑎′)

+ ∑ 𝑤𝑗
𝑗є𝐶 (𝑎𝐼𝑎′)

+ ∑ 𝑤𝑗𝜑𝑗 ,

𝑗є𝐶 (𝑎′𝑄𝑎)

 

 

 𝑜𝑛𝑑𝑒   𝜑𝑗 = 
𝑝𝑗−(𝑔𝑗(𝑎′)−𝑔𝑗(𝑎))

𝑝𝑗−𝑞𝑗
  

- p
j
 - q

j
 p

j
 q

j
 0 

𝑎’ Qj 𝑎 𝑎Qj 𝑎′ 𝑎𝑃j 𝑎’ 𝑎𝐼j 𝑎′ 𝑎’ Pj 𝑎 

Preferência de g
j
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 Não- concordância: quando nenhum dos critérios da minoria que se opõe a 𝑎Sj 𝑎’ exerce o seu 

poder de veto a esta afirmação. O índice de discordância é utilizado para se considerar o efeito de 

veto (v) de um critério, gj, tal que vj ≥ pj. O efeito de veto é modelado através do índice de 

discordância parcial, 𝑑𝑗(𝑎, 𝑎
′), j=1, …, n, definido na expressão seguinte: 

 

𝑑𝑗(𝑎, 𝑎
′) =  

{
 
 

 
 

1                      𝑠𝑒 𝑔𝑗(𝑎) − 𝑔𝑗(𝑎
′) < −𝑣𝑗  

𝑔𝑗(𝑎) − 𝑔𝑗(𝑎′) + 𝑝𝑗

𝑝𝑗 − 𝑣𝑗
  𝑠𝑒 − 𝑣𝑗 ≤  𝑔𝑗(𝑎) − 𝑔𝑗(𝑎

′)  ≤  −𝑝𝑗   

0                   𝑠𝑒 𝑔𝑗(𝑎) − 𝑔𝑗(𝑎
′)  ≥  −𝑝𝑗

 

 

 O índice de credibilidade, σ (𝑎, 𝑎’),  é interpretado, como o grau de credibilidade para considerar 

que a ação 𝑎 é, pelo menos, tão boa quanto a ação 𝑎′, tendo em conta a família de critérios, definida 

por F. Para o cálculo deste índice é tido em conta o índice de concordância global e o índice de 

discordância parcial, expressão seguinte:  

σ (𝑎, 𝑎’) = 𝑐 (𝑎, 𝑎’)∏𝑇𝑗(𝑎, 𝑎
′), 𝑜𝑛𝑑𝑒   𝑇𝑗(𝑎, 𝑎

′) =  {

1 − 𝑑𝑗(𝑎, 𝑎
′)

1 − 𝑐(𝑎, 𝑎′)
                    𝑠𝑒 𝑑𝑗(𝑎, 𝑎

′) < 𝑐(𝑎, 𝑎′)

1                                𝑐𝑎𝑠𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟á𝑟𝑖𝑜

𝑛

𝑗=1

 

 

Considera-se λ como o nível de credibilidade mínima de σ (𝑎, 𝑎’) , que é considerada necessária 

para o decisor validar ou não a afirmação “𝑎 prevalece sobre 𝑎′”, tendo em conta todos os critérios de 

F. Normalmente, λ está compreendido entre [0,5;1,0[.  

Para a definição das relações de prevalências seguintes, compara-se o nível de credibilidade, λ, 

com os índices de credibilidade das diferentes ações com o conjunto das ações de referência de cada 

categoria, sendo que σ ({𝑎}, 𝐵ℎ) = 𝑚𝑎𝑥𝑟=1,…,𝑚ℎ {σ(𝑎, 𝑏ℎ
𝑟)} e  σ (𝐵ℎ , {𝑎}) = 𝑚𝑎𝑥𝑠=1,..,𝑚ℎ{ σ(𝑏ℎ

𝑠  , 𝑎): 

1. λ − prevalência: {𝑎}𝑆λ𝐵ℎ ⇔ σ ({𝑎}, 𝐵ℎ) ≥ λ 

2. λ − preferência: {𝑎}𝑃λ𝐵ℎ ⇔ σ ({𝑎}, 𝐵ℎ) ≥ λ ˄  σ (𝐵ℎ , {𝑎}) <  λ 

3. λ − indiferença: {𝑎}𝐼λ𝐵ℎ ⇔ σ ({𝑎}, 𝐵ℎ)  ≥ λ ˄  σ (𝐵ℎ , {𝑎}) ≥  λ 

4. λ − incoparabilidade: {𝑎}𝑅λ𝐵ℎ ⇔ σ ({𝑎}, 𝐵ℎ) < λ ˄  σ (𝐵ℎ , {𝑎}) <  λ 

 

 Exploração de uma relação de prevalência 

O método de afetação ELECTRE TRI-nC é composto por duas regras: regra ascendente e regra 

descendente, que atuam em simultâneo. Cada uma destas regras utiliza a função de seleção. O 

objetivo desta função é selecionar uma de duas categorias consecutivas, que são candidatas a receber 

a ação 𝑎. A função de seleção está definida a seguir: 

𝜌({𝑎}, 𝐵ℎ) = min{σ ({𝑎}, 𝐵ℎ), σ (𝐵ℎ , {𝑎}) 

As regras aplicadas neste método estão definidas como: 

 Regra descendente: escolher o nível de credibilidade λ (0,5≤ λ ≤ 1,0) e diminuir h, desde (q+1) até 

ao primeiro valor de t, tal que σ ({𝑎}, 𝐵𝑡) ≥ λ. Se t= q, atribuir a categoria Cq à ação 𝑎. Quando 

0<t<q, se  𝜌({𝑎}, 𝐵𝑡) <  𝜌({𝑎}, 𝐵𝑡+1), atribuir Ct à ação 𝑎; e Ct+1, caso contrário. Para t= 0, selecionar 

C1. 
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 Regra ascendente: escolher o nível de credibilidade λ (0,5≤ λ ≤ 1,0) e aumentar h, desde 0 até ao 

primeiro valor de k, tal que σ ({𝑎}, 𝐵𝑘) ≥ λ. Se k=1, atribuir a categoria C1 à ação 𝑎. Quando 

1<k<(q+1), se 𝜌({𝑎}, 𝐵𝑘) <  𝜌({𝑎}, 𝐵𝑘−1), atribuir Ck à ação 𝑎, caso contrário Ck-1. Para um k=(q+1), 

selecionar Cq. 

Com a utilização destas regras, cada ação será afetada a uma das possíveis categorias. Uma ação 

pode ser afetada a uma categoria mínima e máxima iguais, ou a categorias diferentes. Nesse caso, a 

ação é afetada a um intervalo de categorias (Almeida-Dias et al., 2012; Costa & Figueira, 2016). 

 

 Plataformas para a aplicação do método ELECTRE TRI-nC 

A realização de todos os cálculos, assentes neste método, necessita da utilização de plataformas ou 

ferramentas. Na dissertação corrente utilizou-se a ferramenta: a MCDA-ULaval. 

A MCDA-ULaval é uma ferramenta de programação em Java, que implementa algoritmos de análise 

de decisão multicritério.  Este sistema é baseado no conceito de projeto e contem diferentes tipos de 

objetos. Os diferentes tipos de objetos compreendem um conjunto de ações e critérios, de onde podem 

resultar várias tabelas de desempenho, assim como, diferentes configurações para as decisões. Esta 

plataforma permite a associação de limiares constante, inversamente ou linearmente variáveis para os 

métodos de ELECTRE, que assim o sugerem. Para além de possibilitar a utilização de critérios com 

escalas ordinais e cardinais. Com a MCDA-ULaval, é possível, a realização da análise de sensibilidade 

dos parâmetros de decisão e a apresentação da análise de cenários, sob diagramas, para a 

incorporação da mesma nos resultados (http://cersvr1.fsa.ulaval.ca/mcda/?q=en/node/4). 

 Conclusão do capítulo 

Os métodos de MCDA têm em conta a parte multicritério de um problema, e são um campo da 

investigação operacional que, cada vez mais, desperta interesse nos investigadores.  

O processo de MCDA têm, maioritariamente, três etapas: a identificação e estruturação do 

problema, a construção de um modelo e a determinação de um plano de ação.  

A família ELECTRE pertence aos métodos de classificação ordinal e baseiam-se em relações de 

prevalência. Dentro da família ELECTRE, os métodos diferem consoante o grau de complexidade, a 

importância da informação adquirida e a natureza da problemática. O método ELECTRE TRI-nC 

possibilita afetação de um conjunto de ações, a uma das categorias, consoante a avaliação de cada 

ação, considerando uma família de critérios. Este método, difere do ELECTRE TRI-C por permitir que 

uma categoria seja definida por mais do que uma ação de referência.  

A aplicação do ELECTRE TRI-nC assenta, primeiramente, na formulação do problema. 

Posteriormente, definem-se as relações de preferência, que é realizada através da comparação do 

nível de credibilidade com os índices de credibilidade, calculados entre cada ação e o conjunto das 

ações de referência, de cada categoria. Finalmente, exploram-se essas relações, através da aplicação 

conjunta da regra descendente e ascendente, com o objetivo de afetar cada ação potencial, a uma das 

categorias definidas. 

A aplicação deste método, a um conjunto de dados, necessita de uma plataforma. A MCDA-ULaval 

é a plataforma que foi utilizada na presente dissertação.   

http://cersvr1.fsa.ulaval.ca/mcda/?q=en/node/4
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 Identificação e estruturação do problema  

Neste capítulo, está consagrada a identificação e estruturação do problema. Num primeiro momento é 

apresentada a identificação do problema, do ponto de vista da MCDA. Posteriormente, é realizada uma 

introdução às estratégias de estruturação do problema.  Definem-se os pontos de vista e apresentam-

se os critérios e subcritérios de cada um deles. As ações potenciais, ou seja, as ações que serão 

avaliadas segundo MCDA, são, então, identificadas. O último ponto deste capítulo integra as 

conclusões do mesmo. 

 

 Identificação do problema  

Tal como referido no Capítulo 2, a PMA tem taxas de sucesso que nunca alcançam os 50%, o que 

coloca muita pressão tanto nas clínicas, como nos casais diagnosticados como inférteis. Assim, um 

aumento das taxas de sucesso das PMAs é um desejo de ambas partes interessadas. Contudo, a 

opção de transferir mais embriões em uma tentativa, para o aumento destas taxas, não é aconselhável, 

uma vez que, pode causar, também, um acréscimo na taxa de gravidez múltipla, uma das 

consequências adversas mais comum destes tratamentos. A alternativa de reduzir a gravidez múltipla, 

quase por completo, é a transferência de um único embrião. Porém, esta estratégia também, reduz 

bastante a taxa de gravidez na PMA. (CDC et al., 2016; Maheshwari et al., 2011; Blennborn et al., 2005) 

A decisão de quantos embriões transferir é, então, de elevada importância. O principal objetivo da 

PMA é o nascimento de um único bebé saudável. Este objetivo pode ser o oposto do desejo do casal, 

que, por vezes, está disposto a maximizar as suas possibilidades de gravidez, sem ter em consideração 

o risco de gravidez múltipla, de modo a atingir a família desejada mais rapidamente. Assim, a decisão 

do número de embriões a transferir, para satisfazer os desejos do casal e, ao mesmo tempo não 

descuidar o objetivo do tratamento, entra em conflito (Blennborn et al., 2005; Ledger et al., 2011).   

Deste modo, pretende-se, com a MCDA, facilitar este processo decisão e, procurar o equilíbrio entre 

a taxa de gravidez e o risco de gravidez múltipla, construindo um modelo que permita recomendar o 

número e estadio de embriões a transferir.  

O modelo construído centra-se no estudo das TEC, uma vez que que estas são uma prática que 

tem tido uma crescente utilização e apresentam vantagens, comparativamente às transferências a 

fresco (Capítulo 3). 

Apesar de muitas vezes, ser interpretado que o apoio à decisão, puramente, auxilia o decisor a 

escolher a melhor opção, Roy realçou que, na realidade, há vários tipos possíveis de problemáticas de 

apoio à decisão. A problemática refere-se à tipologia ou categoria do problema. Roy identificou quatro 

tipos diferentes de problemáticas, isto é, tipologias do problema em que a MCDA pode ser útil (Roy, 

2005):  

 A problemática de escolha, que orienta a decisão para a seleção de um número pequeno de ações 

de forma a que, uma única alternativa, seja escolhida. 

 A problemática de afetação, que afeta as ações a categorias ou classes. 

 A problemática de ordenação, as ações são ordenadas da pior para a melhor com a possibilidade 

de haver incomparabilidade. 
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 A problemática de descrição, descreve as ações e as suas consequências de forma sistemática, 

para que os decisores consigam avaliar essas mesmas ações. 

O problema discutido na presente dissertação encaixa-se na categoria de afetação ordinal. As ações 

potenciais são avaliadas de acordo com uma família de critérios que, posteriormente, permitirá a 

afetação das mesmas a uma das categorias pré-definidas.  

As categorias foram definidas em função do número e do estadio dos embriões a transferir. O 

número de embriões a transferir, bem como o seu estadio, são assuntos que integram a revisão da 

literatura (Capítulo 3). A partir dessa, é possível perceber que, em relação ao número de embriões, 

maioritariamente, tem-se optado por uma das duas estratégias: DET e SET. Apesar de a transferência 

de um único embrião ser a solução para reduzir a indesejada gravidez múltipla, é necessário que se 

encontre um balanço, de modo a que não se coloque em risco a taxa global de live birth (Pandian et 

al., 2013). Quanto ao estadio dos embriões a transferir, a revisão da literatura centrou-se no estadio de 

clivagem e o blastocisto. As transferências dos dois estadios foram avaliadas, consoante as suas taxas 

de gravidez e de implantação e, também, relativamente aos indicadores perinatais e neonatais. Cada 

um destes estadios apresenta as suas vantagens. Estas duas estratégias foram, também, tidas em 

conta na definição das categorias. Assim, as categorias para este problema foram definidas segundo 

combinações duas a duas, destas quatro estratégias.  

As categorias estão ordenadas de acordo com o risco de a TEC resultar em uma gravidez múltipla, 

da que apresenta um maior risco de gravidez múltipla (𝐶1) para a que apresenta um menor risco (𝐶4). 

As categorias estão definidas na Tabela 5. Pela ordem estabelecida, é considerada como a melhor 

categoria 𝐶4 e, como a pior 𝐶1. É importante realçar que 𝐶1 apresenta maior risco de gravidez múltipla, 

também, é a categoria com superiores possibilidades de gravidez. Adicionalmente, 𝐶4 é a categoria 

com menos risco de gravidez múltipla e, apresenta menores possibilidades de gravidez. Assim, casais 

que têm bons prognósticos são afetados a categorias com menos risco de gravidez múltipla, ou seja, 

categorias melhores. Já casais com prognósticos menos favoráveis são afetados a categorias que, 

segundo a ordenação estabelecida, são consideradas piores, e que têm superiores possibilidades de 

gravidez. 

 

Tabela 5. Categorias estipuladas segundo o número de embriões a transferir e o seu estadio, ordenadas da 
categoria com mais risco de gravidez múltipla para a com menos risco. 

C1 Transferência de dois embriões em estadio blastocisto 

C2 Transferência de dois embriões em estadio de clivagem 

C3 Transferência de um embrião em estadio blastocisto 

C4 Transferência de um embrião em estadio de clivagem 

 

 Estratégias para a estruturação do problema 

A estruturação do problema é uma das etapas da aplicação da MCDA e, caracteriza-se pelo processo 

de tornar o problema lógico e compreensível, a partir da identificação das ações que serão avaliadas e 

das áreas de interesse (Belton & Stewart, 2002).  
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Bana e Costa & Beinat (2005) caracteriza a estruturação do problema como um processo interativo 

de desenvolvimento de um modelo mais ou menos formal de representação e integração de elementos 

de natureza objetiva, como factos do problema e, elementos de natureza subjetiva, como os objetivos 

que explicitam os sistemas de valores dos atores. Segundo estes autores, a estruturação do problema 

pode ser de dois tipos: estruturação coletiva, quando o processo ocorre com a participação de vários 

indivíduos, ou grupos que apresentam uma perspetiva diferente do objetivo da avaliação e defendem 

diferentes áreas de interesse; e estruturação individual, neste caso, apenas um grupo ou um individuo 

está envolvido, resultando em uma estrutura do modelo que expressa os seus interesses, 

independentemente dos outros.  

Para a presente dissertação, utilizou-se o modelo de estruturação individual, dois embriologistas 

profissionais da CEMEARE, uma clínica de fertilidade privada situada em Lisboa, foram considerados 

como decisores, e o problema foi representado tendo em conta as suas áreas de interesse e as suas 

visões, acerca deste.    

Para uma análise multicritério efetiva e uma apropriada estruturação do problema de decisão, 

estratégias podem ser aplicadas para que a representação da situação de decisão seja a mais correta 

e que concetualize de forma simples, inicialmente, o problema de decisão multicritério presente (Sun, 

2012). 

É consensual que, essencialmente, existem duas estratégias de estruturação do modelo: action-

focus thinking e value-focus thinking. A primeira começa por uma especificação do conjunto das ações 

potenciais a avaliar, seguido de uma análise das características dessas mesmas ações, para encontrar 

aquelas que são relevantes do ponto de vista do decisor. As características identificadas podem ser, 

posteriormente, utilizadas como critérios. Já a segunda estratégia é defendida por Keeney (1992). A 

primeira etapa desta estratégia passa por encontrar os objetivos fundamentais do decisor e pela 

definição dos critérios ou valores, que os decisores desejam considerar para a avaliação de 

desempenho de todas as ações, e em seguida identificam-se as ações potenciais. (Bana e Costa & 

Beinat, 2005; Keeney,1992). 

Value-focus thinking foi a estratégia utilizada no trabalho apresentado, pelo que a definição dos 

critérios ou valores foi, primeiro, realizada, com o apoio da revisão da literatura (Capítulo 3).  

 

 Definição dos pontos de vista  

A definição, dos pontos de vista, inicia-se com uma discussão das áreas de interesse, que são 

consideradas, pelos decisores, importantes para a avaliação das ações potenciais. Todos os pontos de 

vista, que são aspetos relevantes para a análise, devem estar bem definidos e entendidos, por todos 

os envolventes no processo, de forma a evitar a ambiguidade e equívocos (Bana e Costa & Beinat, 

2005). Neste processo, é importante que cada ponto de vista seja considerado separadamente e 

independente dos outros. A definição dos pontos de vista vai, posteriormente, conduzir à associação 

de critérios a cada um deles. Para a presente dissertação, os critérios considerados estão incluídos em 

um dos dois pontos de vista seguintes:  

 Avaliação do casal 

 Fatores embrionários 
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Por uma estratégia value-focus thinking identificaram-se os fatores que podem condicionar o 

sucesso da transferência de embriões que, servirá de ponto de partida para a construção de critérios 

exaustivos, não redundantes, concisos, consensuais e independentes uns dos outros (Belton & 

Stewart, 2002).  

A representação dos pontos de vista, critérios e subcritérios sob forma de árvore, permite uma 

visualização detalhada dos vários pontos de vista e dos níveis de especificação a partir destes. Apesar 

de não ser regra, quando o propósito é realçar, apenas, os critérios, cada um deles deve aparecer, no 

final de cada ramo do nó global, eventualmente, passando, ou não, por alguns nós intermédios (Bana 

e Costa & Beinat, 2005). Quando o critério apresenta subcritérios, aparece como nó intermédio. Na 

Figura 10 está representada a árvore, onde estão hierarquizados os pontos de vista, os critérios e os 

subcritérios. Esses critérios e subcritérios advêm da extensa revisão da literatura realizada no Capítulo 

3 e, podem, ou não, fazer parte da família de critérios construída no próximo capítulo. 

 

 

Figura 10. Árvore de valor como representação dos pontos de vista, critérios e subcritérios. 

 

 Definição das ações potenciais 

O conceito de ação, a priori, não está associado com qualquer noção de fazível ou de possível 

implementação. Uma ação é considerada potencial, quando é possível a implementação de um modelo 

ou, quando simplesmente, merece algum interesse dentro do processo de apoio à decisão. Assim, é 

normalmente, designada de ação potencial o que constitui o objeto de decisão, ou o que tem algum 

interesse dentro do processo de apoio à decisão (Roy, 2005). A noção de ação potencial é muito 
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importante tanto para o entendimento, como para a aplicação de análise de decisão multicritério, pelo 

que, é necessário a definição das ações potenciais, na presente dissertação.  

Neste caso, as ações potenciais foram os casais que estão a ser tratados a partir de técnicas de 

PMA , mais especificamente, que realizaram TEC. Os casais utilizados como objetos de decisão/ação 

estão a ser tratados na CEMEARE e, submeteram-se a episódios de TEC entre janeiro e maio, de 

2017. Caso, um casal se tenha submetido a mais do que um episódio de TEC, dentro deste período, é 

considerado como duas ações potenciais diferentes. 

Para esta dissertação foram considerados casais que recorreram a ICSI e IVF, indiscriminadamente. 

Este grupo estudado incluiu casais que utilizaram a doação gâmetas, outros que recorreram aos seus 

próprios gâmetas, uns que aplicaram o freeze all, enquanto outros não. 

Uma vez que o objetivo é recomendar o número e o estadio dos embriões a transferir, consideraram-

se apenas os casais que transferiram embriões clivados. Isto porque os embriões clivados são o estadio 

mais cedo, habitualmente, transferido, possibilitando aferir, através do modelo construído, se, de facto, 

essa transferência foi a decisão mais acertada ou se, se deveria optar pela evolução destes embriões 

para blastocisto e, posterior transferência.  

Além disso, todos os casais considerados recorreram a TEC de um ou dois embriões, uma vez, que 

as TEC, maioritariamente, se encontram dentro deste intervalo (CNPMA, 2016). 

 

 Conclusões do capítulo 

Com este capítulo pretendeu-se, numa primeira fase, a clarificação do problema integrado no âmbito 

da MCDA. Na identificação do problema percebe-se que a questão da decisão do número de embriões 

a transferir é uma fase critica nos tratamentos de PMA. Assim, com a MCDA pretende-se construir um 

modelo que permita dar recomendações, tanto aos pacientes, como aos profissionais, do número e 

estadios dos embriões a transferir, tornando o processo de decisão mais analítico. Segundo os tipos 

de problemáticas identificados, o problema abordado, neste trabalho, é uma problemática de afetação 

ordinal. 

Quanto à estruturação do problema, explicaram-se as várias estratégias que podem ser utilizadas, 

com o objetivo de tornar o problema bem estruturado, uma vez que, um problema bem estruturado é 

meio caminho andado para a sua resolução (Belton & Stewart, 2002). Consoante as estratégias que 

foram apresentadas, nesta dissertação, utilizou-se a value-focus thinking, um processo que primeiro 

define os critérios e valores, para em segundo lugar, se identificarem as ações potenciais.  

A definição dos pontos de vista foi realizada a partir da revisão da literatura: avaliação do casal e 

fatores embrionários. Dentro destes, inserem-se todos os critérios e subcritérios identificados na 

revisão da literatura, que podem ser, posteriormente, incluídos na construção da família de critérios 

necessária para a avaliação dos casais no modelo de MCDA, que integra o próximo capítulo, a 

construção do modelo.  

Finalmente, foram identificadas como ações potenciais os casais que são considerados inférteis e 

que estão sob tratamento de PMA, mais especificamente, os que se submeteram a TEC, na clínica 

CEMEARE.  
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 Construção do modelo 

A construção do modelo encontra-se neste sexto capítulo. Numa primeira fase, é apresentada a família 

de critérios, utilizada para avaliar os casais que integraram este projeto. De seguida, são elaboradas 

as escalas de cada critério, permitindo uma correta medida do desempenho dos casais, em cada 

critério. Determinaram-se, posteriormente, os pesos de cada critério, assim como se estabeleceram os 

limiares de preferência e de indiferença, para os critérios necessários. A construção do problema 

termina com a elaboração das ações de referência, para cada categoria. O modelo foi implementado 

na plataforma MCDA-ULaval, os passos da introdução de todos parâmetros pertencem à seção 

seguinte deste capítulo. A última seção apresenta as conclusões deste capítulo.  

 

 Construção da família de critérios  

Segundo Roy (2005), um critério, normalmente definido como 𝑔, é uma ferramenta construída para 

avaliar e comparar ações potenciais, de acordo com pontos de vista, que devem estar bem definidos. 

Assim sendo, 𝑔(𝑎) define o desempenho da ação potencial 𝑎 no critério 𝑔. 

O conjunto dos critérios selecionados, para avaliar as ações, é considerado uma família de critérios 

coerente quando é: exaustivo (todos os pontos de vista relevantes são tidos em conta, para que haja 

uma avaliação das ações apropriada), coesivo (quando a agregação das preferências dos decisores é 

consistente, com a sua preferência parcial, considerando cada critério, por exemplo, se a ação 𝑎 e 𝑏 

têm o mesmo desempenho em todos os critérios, exceto em um, o qual 𝑎 tem melhor desempenho, 

então, pode afirmar-se que, 𝑎 não é pior do que 𝑏) e não redundante (quando não há um critério 

considerado redundante, ou seja, se um critério for retirado do conjunto, este ultimo deixa de ser 

coesivo e exaustivo) (Roy, 2005).  

A família de critérios, nesta dissertação, foi construída com base nos critérios identificados na 

revisão da literatura. Em conjunto com os decisores, durante as reuniões, selecionaram-se os critérios 

que integraram o modelo. Alguns critérios foram excluídos, como é o caso da causa de infertilidade, do 

estado do esperma, do número de oócitos recolhidos e do número de embriões gerados. Os dois 

últimos referidos foram retirados, porque, uma vez que o modelo construído é relativo às TEC, 

independentemente do número de oócitos recolhidos e do número de embriões gerados, apenas se 

criopreservam, normalmente, embriões que apresentem uma determinada avaliação morfológica, 

tornando, portanto, estes dois critérios dispensáveis. Excluiu-se o estado do esperma, fresco ou 

criopreservado, porque, segundo a literatura, não influencia os resultados da transferência de embriões. 

Adicionalmente, foram também retirados subcritérios pertencentes ao critério, avaliação morfológica do 

embrião clivado: o tamanho e regularidade dos blastómeros, a presença de anomalias citoplasmáticas, 

a presença de multinucleação e a ocorrência de early cleavage. Esta exclusão é justificada pelo modo 

de como os embriões clivados foram avaliados. Portanto, a família de critérios considerada na avaliação 

dos casais, neste problema, é composta por sete critérios: 

 g1: Idade da mulher  

É consensual que a idade da mulher é dos fatores mais importantes a ter em consideração, quando o 

casal se submete a um tratamento de PMA. Mulheres mais velhas têm menos possibilidades de 
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engravidar, uma vez que, o aumento da idade resulta em uma diminuição da reserva e da qualidade 

ovárica. Consequentemente, a idade considerada será a idade da mulher na altura da recolha dos 

oócitos (punção).  No caso das mulheres que utilizaram oócitos doados, considerou-se a idade das 

dadoras (Templeton et al., 1996). 

 g2: Gravidezes anteriores  

Gravidezes anteriores aumentam, significativamente, a possibilidade de sucesso do tratamento. Neste 

caso, foi considerado qualquer gravidez do casal, independentemente de ter resultado em um 

nascimento, ou de ter sido interrompida involuntariamente (Templeton et al., 1996).  

 g3: Tentativas realizadas anteriormente 

O crescente número das tentativas, sem sucesso, realizadas tem um efeito negativo na transferência 

corrente. A taxa de sucesso é a mais elevada, na primeira tentativa. Neste critério foram considerados 

dois subcritérios. O primeiro é o número de tentativas de transferência, quer de embriões a fresco, quer 

de embriões criopreservados, sem sucesso, ou seja, que não tenha resultado em gravidez. O segundo 

é o número de punções realizadas, uma vez que, se o casal tiver mais punções do que transferências, 

quer dizer que as punções resultaram em nenhuns ou poucos oócitos, o que não é o desejado 

(Templeton et al., 1996).  

 g4: Recetividade do endométrio  

Para uma implantação do embrião bem-sucedida é necessário que o endométrio esteja recetivo ao 

embrião. Assim, uma boa recetividade do endométrio traduz-se em um acréscimo de possibilidade do 

sucesso da implantação. A recetividade do endométrio é avaliada pela espessura deste, o seu 

subcritério. A espessura do endométrio é um dado registado, entre o 10º e o 14º dia do ciclo uterino 

(Zhang et al., 2016). 

 g5: Condições do esperma  

Certas condições do esperma são, também, importantes a considerar nestes tratamentos. Neste critério 

foram considerados dois subcritérios: a concentração do esperma, pois concentrações baixas de 

espermatozoides, por mililitro, estão relacionadas com um aumento da incidência de DNA fragmentado;  

e a origem do esperma, dado que, esperma ejaculado está associado a taxas de sucesso de tratamento 

mais elevadas, comparativamente com o esperma testicular (Loutradi et al., 2006).  

 g6: Número de embriões criopreservados 

É necessário registar o número de embriões criopreservados, sendo que, uma maior quantidade 

destes, pode influenciar positivamente sucesso no tratamento. Este critério refere-se ao número de 

embriões criopreservados disponíveis no início do episódio de TEC considerado (Bhattacharya et al., 

2013). 

 g7:  Avaliação morfológica do embrião clivado 

A qualidade dos embriões transferidos tem uma grande influência no sucesso da transferência. Neste 

critério foram considerados três subcritérios: o grau de fragmentação, o dia de transferência e o número 

de blastómeros. A avaliação do embrião foi registada antes da realização da TEC dos embriões 

clivados. Apesar de, nos episódios de TEC avaliados, existirem casais que realizaram a transferência 

de dois embriões, considerou-se que, nesses casos, o embrião com melhor qualidade daria a 
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classificação neste critério, uma vez que, esse é o que tem mais possibilidades de implantar 

(Bhattacharya et al., 2013).  

A árvore representada na Figura 11, apresenta, então, a família de critérios, que foi integrada no 

modelo de MCDA. Imediatamente a seguir, ao nó global encontram-se os nós dos pontos de vista e, 

dentro de cada um desses, estão apresentados os critérios. Caso o critério resulte de uma construção 

de um conjunto de subcritérios, esses encontram-se representados a seguir.  

 

 

Figura 11. Árvore de valor com os pontos de vista, a família de critérios, e os subcritérios. 

 

 Construção das escalas dos critérios  

O desempenho de cada ação 𝑎, em cada critério 𝑔, é representado por 𝑔(𝑎). Nesse caso, é necessário 

definir, explicitamente, o conjunto de todos os desempenhos, que a ação 𝑎 pode ter no critério 𝑔, 

representado por Xg, onde Xg é um conjunto completamente ordenado.  Em um modelo de apoio à 

decisão de afetação, cada critério deve estar associado às seguintes características: uma escala, uma 

direção da preferência, limiares de preferência e indiferença, um peso intrínseco e limiar de veto. Todas 

estas características vão ser aferidas ao longo deste capítulo (Roy, 2005). 

A escala é caracterizada por um conjunto de níveis, totalmente ordenados. Cada nível deve ser 

caracterizado por um número, por uma afirmação verbal ou mesmo por uma imagem. Quando são 

comparadas duas ações, de acordo um critério 𝑔, na verdade, são comparados os níveis utilizados 
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para avaliar o desempenho das respetivas ações. Torna-se essencial conhecer o tipo de escala 

utilizada, para cada critério, de forma a que se assegure um entendimento dos níveis ( Roy, 2005).  

No presente trabalho distinguem-se, maioritariamente, dois: escalas puramente ordinais, ou 

qualitativas, e escalas cardinais, ou quantitativas. Nas escalas puramente ordinais, o intervalo entre 

dois níveis não tem um significado claro, relativamente à diferença de preferência. Já nas escalas 

cardinais, os níveis são definidos por uma quantidade concreta e clara, que dá significado à escala, 

sendo que, devido à existência de unidades e noção da ausência de quantidade (o zero), é possível 

interpretar-se a diferença entre dois níveis (Roy, 2005). 

A direção da preferência de um critério permite expressar a preferência dos decisores entre todos 

os níveis da escala. Existem dois casos mutuamente exclusivos: maximizar, quando a preferência 

aumenta com o aumento do desempenho; e minimizar quando a preferência aumento com a diminuição 

do desempenho (Dias, 2011; Roy, 2005). 

  Assim, de forma a permitir comparações entre ações, deve definir-se, para cada critério, uma 

escala. Para o critério ser aceite, a sua escala deve refletir um sistema de valor que é consensual, por 

todos os decisores envolvidos. 

Os critérios podem, ainda, ter uma só dimensão, quando o critério expressa um subcritério ou uma 

área de interesse. Contudo, existem critérios com escalas multidimensionais, onde o critério agrupa 

dois ou mais subcritérios. Estes critérios designam-se de critérios construídos e, as suas escalas podem 

ser construídas pela aplicação do procedimento sugerido por Bana e Costa & Beinat  (2005), 

apresentado na Tabela 6.  

 

Tabela 6. Etapas para construção de escalas multidimensionais (adaptado de: Bana e Costa & Beinat, 2005). 

Etapa 1 Definir os níveis de cada subcritério 

Etapa 2 Estabelecer todas as possíveis combinações com os níveis dos subcritérios  

Etapa 3 Eliminar as combinações que não são possíveis 

Etapa 4 Comparar as combinações plausíveis e ordená-las em níveis, sendo que combinações de 

preferência semelhante devem ficar no mesmo nível 

Etapa 5 Descrever cada nível detalhado 

 

 Quando um critério agrupa alguns subcritérios e, cada um desses subcritérios apresentam vários 

níveis, o número de combinações possíveis, para construir a escala desse critério, pode tornar-se 

obsoleto. Neste caso, o procedimento explicado acima é, dificilmente, aplicável. Contudo, uma vez que 

isto não acontece no presente projeto, a elaboração de critérios construídos foi realizada segundo o 

procedimento, sugerido na Tabela 6.  

Após uma breve introdução às possíveis escalas e à construção das mesmas, segue-se a 

construção das escalas, para os sete critérios considerados neste modelo: 

 g1: Idade da mulher é um critério de escala cardinal e discreta, representada em anos, pela idade 

da mulher na altura da punção. A idade máxima considerada é de 45 anos, enquanto que, a idade 

mínima é de 20 anos. O sentido de preferência da escala é a minimizar a idade: os 20 anos são a 

idade preferida.  
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 g2: Gravidezes anteriores é um critério de escala ordinal, com apenas dois níveis que estão 

representados e descritos na tabela abaixo, Tabela 7, sendo que o nível preferido é o nível sim. 

 

Tabela 7. Descrição dos níveis da escala ordinal do critério gravidezes anteriores. 

Nível Descrição do nível 

Sim Se o casal já teve gravidezes anteriores 

Não Se o casal não teve gravidezes anteriores 

 

 g3: Tentativas realizadas anteriormente é um critério construído de escala ordinal, resulta da 

integração de dois subcritérios: o número de transferências de embriões anteriores sem sucesso 

e, o número total de punções realizadas. As combinações possíveis, tendo em conta as opções de 

cada subcritério, são apresentadas a seguir, assim como, a atribuição de um nível, a cada 

combinação, Tabela 8. O sentido de preferência deste critério é a minimizar. Assim, o nível 1 é o 

mais preferido e o nível 4 é o menos preferido. 

 

Tabela 8. Construção e caracterização da escala ordinal numérica, para o critério tentativas anteriores. 

 Nº de transferências de embriões sem sucesso 

Até 3 tentativas > 3 tentativas 

Nº total de punções 

realizadas 

1 a 2 punções Nível 1 Nível 2 

> 2 punções Nível 3 Nível 4 

 

 g4: Recetividade do endométrio é um critério de escala ordinal, representado apenas pelo 

subcritério espessura do endométrio. Para este critério dividiu-se a escala em apenas dois níveis, 

tendo em conta a espessura, em milímetros do endométrio, medida entre o 10º e o 14º dia do ciclo 

uterino. Para esta escala, o sentido de preferência é, também, a minimizar, sendo que o nível 1 é 

preferível ao nível 2, Tabela 9.  

 

Tabela 9. Descrição dos níveis da escala para o critério recetividade do endométrio.  

Níveis Descrição do nível 

1 A espessura do endométrio, encontra-se no intervalo considerado ótimo, entre 8-12 mm. 

2 A espessura do endométrio, encontra-se fora do intervalo considerado ótimo, portanto, menos do 

que 8 mm de espessura ou mais do que 12 mm. 

 

 g5: Condições do esperma é um critério construído de escala ordinal, representado por dois 

subcritérios: a origem do esperma e a concentração do esperma. Contudo, apenas quando o 

esperma é ejaculado é que são consideradas as concentrações, quando o esperma é testicular, 

não se afere à concentração. O sentido da preferência do critério é a minimizar, sendo que o nível 

mais preferido é o nível 1 e o menos preferido é o nível 5. As combinações possíveis e a atribuição 

dos níveis a essas combinações estão apresentadas na Tabela 10.  
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Tabela 10. Construção e caracterização da escala do critério condições do esperma. 

 Concentração do esperma (espermatozoides por mililitro) 

> 15 Milhões entre 5 e 15 Milhões  entre 1 e 5 Milhões  < 1 Milhão 

Origem do 

esperma  

ejaculado Nível 1 Nível 2 Nível 3 Nível 4 

testicular Nível 5 

 

 g6: Número de embriões criopreservados é um critério de escala cardinal e discreta. São os 

embriões disponíveis criopreservados, antes da realização da TEC, à qual o casal vai ser 

submetido. Ao contrário dos critérios referidos acima, o sentido da preferência deste critério é a 

maximizar. Foram estabelecidos dois limites. Assim, o limite preferido é o de 10 embriões 

criopreservados, e o limite menos preferido é o de 1 embrião criopreservado.   

 g7: Avaliação morfológica do embrião clivado é um critério construído de escala ordinal. Este 

critério tem em consideração três subcritérios: o grau de fragmentação, o dia de transferência e o 

número de blastómeros. A classificação utilizada para o grau de fragmentação apresenta-se na 

Tabela 11. Segundo a classificação estabelecida, 1 é o preferido. É importante referir que, não são 

considerados, para transferência, embriões com mais do que 20% de fragmentação. A relação do 

dia com o número de blastómeros é, também, reconhecida, pelos decisores, como importante, os 

níveis estão apresentados na Tabela 12, sendo o nível preferido é o 1.  

 

Tabela 11. Descrição do classificação para a avaliação do grau de fragmentação. 

Classificação Descrição 

1 0% de fragmentação 

2 <10 % de fragmentação 

3 10-20% de fragmentação 

 

Tabela 12. Descrição de cada nível para combinações dos subcritérios: dia de transferencia e número de blastómeros. 

Nível Descrição do nível 

1 Embrião transferido dia 3 com 8 blastómeros ou dia 2 com 4 blastómeros 

2 Embrião transferido dia 3 com menos do que ou mais do que 8 blastómeros 

3 Embrião transferido dia 2 com menos do que ou mais do que 4 blastómeros ou dia 3 com 

menos do que 6 blastómeros 

 

Dos subcritérios considerados neste critério, a partir das combinações possíveis e, posterior 

ordenação da cada opção, o resultado da escala final é apresentada na Tabela 13. O sentido da 

preferência deste critério é a minimizar, assim, nível 1 é o mais preferido e o nível 9 o menos preferido. 

 

Tabela 13. Construção e caracterização da escala ordinal para o critério avaliação morfológica do embrião clivado. 

Níveis Descrição da qualidade do melhor embrião transferido 

1 Dia 3 - 8 blastómeros ou dia 2- 4 blastómeros e classificação de 1  

2 Dia 3 - 8 blastómeros ou dia 2- 4 blastómeros e classificação de 2 
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3 Dia 3 - 8 blastómeros ou Dia 2- 4 blastómero e classificação de 3 

4 Dia 3 -  entre 6 a 12 blastómeros, excluindo 8 e classificação de 1  

5 Dia 3- entre 6 a 12 blastómeros, excluindo 8 e classificação de 2 

6 Dia 3 - entre 6 a 12 blastómeros, excluindo 8 e classificação de 3 

7 Dia 3 com menos do que 6 blastómeros ou dia 2 – 2 a 6 blastómeros, excluindo 4 e classificação de 1  

8 Dia 3 blastómeros com menos do que 6 ou dia 2 – 2 a 6 blastómeros, excluindo 4 e classificação de 2 

9 Dia 3 blastómeros com menos do que 6 ou dia 2 – 2 a 6 blastómeros, excluindo 4 e classificação de 3 

 

Um ficheiro Microsoft Excel foi utilizado para registar os dados dos casais, de cada episodio de TEC 

considerado. No total registaram-se 25 episódios de TEC de um ou dois embriões clivados, entre janeiro 

e maio de 2017. Os desempenhos, em cada critério, das ações potenciais, encontram-se na Tabela 14. 

 

Tabela 14. Tabela dos desempenhos das ações no conjunto de critérios considerados: g1: Idade da mulher; g2: Gravidezes 
anteriores; g3: Tentativas realizadas anteriormente; g4: Recetividade do endométrio; g5: Condições do esperma; g6: Número de 
embriões criopreservados; g7: Avaliação morfológica do embrião clivado. 

 
 

 

Ações 

 

g1 

 

g2 

 

g3 

 

g4 

 

g5 

 

g6 

 

g7 

Ação1 23 não nível 3 nível 1 nível 1 4 nível 5 

Ação2 39 não nível 1 nível 2 nível 1 1 nível 5 

Ação3 42 não nível 3 nível 1 nível 1 2 nível 8 

Ação4 37 sim nível 1 nível 1 nível 2 2 nível 5 

Ação5 34 sim nível3 nível 1 nível 5 3 nível 2 

Ação6 32 não nível 1 nível 2 nível 1 8 nível 8 

Ação7 27 não nível 4 nível 2 nível 1 5 nível 5 

Ação8 34 sim nível 1 nível 1 nível 1 6 nível 2 

Ação9 31 não nível 1 nível 1  nível 1 4 nível 8 

Ação10 36 não nível 1 nível 2 nível 1 2 nível 2 

Ação11 22 não nível 1 nível 1 nível 1 2 nível 9 

Ação12 31 sim nível 1 nível 1 nível 2 3 nível 5 

Ação13 33 sim nível 3 nível 1 nível 2 5 nível 2 

Ação14 42 sim nível 1 nível 2 nível 1 4 nível 4 

Ação15 40 não nível 1 nível 1 nível 1 3 nível 5 

Ação16 32 sim nível 1 nível 2 nível 1 8 nível 2 

Ação17 36 não nível 1 nível 2 nível 1 7 nível 2 

Ação18 34 sim nível 1 nível 1 nível 1 6 nível 5 

Ação19 39 sim nível 1 nível 2 nível 1 4 nível 5 

Ação20 40 sim nível 1 nível 1 nível 1 5 nível 6 

Ação21 32 não nível 1 nível 1 nível 1 4 nível 5 

Ação22 37 não nível 1 nível 1 nível 3 4 nível 8 

Ação23 41 sim nível 4 nível 2 nível 1 3 nível 9 

Ação24 29 não nível 1 nível 1 nível 1 1 nível 5 

Ação25 24 sim nível 1  nível 2 nível 3 10 nível 2 

 

Com a seleção da família dos critérios e com a construção das escalas para cada critério, resta 

determinar o peso intrínseco de cada critério no modelo e ter em consideração os limiares de 



46 
 

preferência e indiferença, que estão associadas aos critérios. Estes dois assuntos são integrados nas 

próximas secções deste capítulo. 

  

 Determinação dos pesos de cada critério 

Um dos parâmetros que define a função relativa de um critério no método de ELECTRE é o coeficiente 

de importância que, neste caso, se refere ao peso intrínseco do critério (Figueira et al., 2005b). 

A determinação dos pesos dos critérios foi realizada através do método das cartas de Simon Roy e 

Figueira (SRF). O procedimento foi proposto, inicialmente, por Simon e, posteriormente, revisto por 

Figueira e Roy. O método permite, a qualquer decisor, expressar a sua hierarquia dos diferentes 

critérios, que constituem a família de critérios. Além disso, possibilita que o analista obtenha a 

informação de que necessita, de forma a atribuir a cada critério um valor numérico, referente ao peso. 

O SRF é utilizado quando se recorrem a métodos do tipo ELECTRE e, já foi aplicado em diversos 

contextos da vida real. Este procedimento associa, a cada critério uma carta, o decisor tem que 

manusear as cartas, de forma a ordená-las. Existem, ainda, as cartas brancas, que são cartas que vão 

sendo inseridas de forma a representar a maior ou menor distância entre dois critérios (cartas) 

consecutivos. O método das cartas SRF possibilita a atribuição do peso a cada critério, 

independentemente do intervalo da escala destes, ou da unidade dessa escala. 

O modelo propõe que a recolha de informação seja a seguinte: 

1. É dado ao decisor um conjunto de cartas, com o nome de cada critério em cada carta e, alguma 

informação que pareça ser necessária. Assim, o decisor fica com n cartas, sendo n, o número de 

critérios que constituem a família de critérios. Adicionalmente, o decisor também recebe um 

conjunto de cartas brancas. 

2. É pedido ao decisor que ordene as cartas, que têm escritas o nome dos critérios, do menos 

importante para o mais importante. Portanto, o primeiro critério será o menos importante e o último 

o mais importante. Não esquecer, que os critérios podem ser considerados pelo decisor, como 

iguais, em termos do grau de importância e, aí, essas cartas são colocadas no mesmo conjunto. 

Nesta etapa é obtida uma pré-ordem dos critérios. 

3. De seguida, pede-se ao decisor que pense acerca da importância de dois critérios ordenados 

consecutivamente, se a diferença de importância entre eles é grande ou pequena. Então, solicita-

se ao decisor que introduza as cartas brancas entre esses dois critérios consecutivos. Quanto maior 

a diferença de importância entre os dois critérios consecutivos, maior o número de cartas brancas 

que devem estar entre eles.  

No método revisto, é adicionada uma nova informação, nesta etapa, pergunta-se ao decisor 

“Quantas vezes o último critério é mais importante do que o primeiro?”. A resposta a essa pergunta 

define o valor de Z (Figueira & Roy, 2002).  

Para a presente dissertação, dois profissionais utilizaram este modelo, através de uma plataforma 

de MCDA, desenvolvida recentemente, designada de DecSpace. A DecSpace está disponível em  

http://decspace.sysresearch.org/,  é uma plataforma bastante intuitiva e fácil de trabalhar.  

http://decspace.sysresearch.org/
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Nas Figuras 12 e 13, encontram-se os pesos que foram determinados pela plataforma DecSpace, 

segundo a ordem dos critérios estabelecida por um profissional embriologista da CEMEARE e por um 

médico ginecologista/obstetra, da mesma clínica, respetivamente.   

 

 

Figura 12. Atribuição dos pesos de cada critério segundo o embriologista. 

 

Figura 13. Atribuição dos pesos de cada critério segundo o médico ginecologista/obstetra. 

 

 Determinação dos limiares  

A modelação da preferência, em casos de apoio à decisão, necessita de ponderar o conhecimento 

imperfeito dos critérios considerados.  

A definição de cada critério, frequentemente, inclui alguma arbitrariedade. Por exemplo, a definição 

de um critério, como o valor atual liquido, os elementos a ter em consideração como, o período de 

amortização ou taxas, precisam de ser selecionados. A definição desses elementos conduz a escolhas, 

o que incluiu a arbitrariedade. 

Adicionalmente, a construção do critério utiliza, frequentemente, bases de dados imprecisas, 

associadas à incerteza e pouco definidas. Um critério construído com dados obtidos em questionários 

vai incluir, inevitavelmente, uma certa margem de imprecisão. A incerteza surge quando os parâmetros, 

que são tidos em conta no critério, são representados por específicos valores. Algumas consequências 

devem ser consideradas no critério, contudo, muitas vezes estas são difíceis de definir. É exemplo 

disto, o market share de uma empresa que deve incluir parâmetros como a qualidade do produto, no 

entanto, encontrar uma definição precisa sobre este e, outros conceitos, que poderiam ser 

considerados, é muitas vezes, uma tarefa difícil. 

Assume-se que existem fontes de arbitrariedade, de imprecisão, de pouca definição e de incerteza. 

Os limiares de preferência e indiferença são estabelecidos para modelar o conhecimento imperfeito da 

base de dados na computação dos desempenhos das ações potenciais, assim como, a arbitrariedade 

que afeta a definição de cada critério, qualquer que seja a ação 𝑎 sob consideração. Os limiares 

definidos não dependem das ações potenciais consideradas, mas sim, dos desempenhos atribuídos a 

estas. (Roy et al., 2014). 
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Dentro do conjunto de critérios utilizados para avaliar os casais, apenas se definiram limiares para 

o critério idade da mulher (𝑔1). Para este considera-se que: 

 Se duas ações 𝑎 e 𝑎′ têm um desempenho neste critério que |𝑔1(𝑎) − 𝑔1(𝑎
′)| = 1, então a diferença 

de desempenho não é significante. 

 Para a ação 𝑎 ser considerada preferida à 𝑎′, segundo este critério, é necessário que 𝑔1(𝑎) <

𝑔1(𝑎
′) + 2. 

Nestas condições o critério idade da mulher, legitimamente, suporta as seguintes conclusões: 

 A indiferença 𝑎𝐼1𝑎′ é estabelecida, se | 𝑔1(𝑎) − 𝑔1(𝑎
′)| ≤ 1, ou seja, o limiar de indiferença, 𝑞1 = 1. 

 A preferência de 𝑎𝑃1𝑎′ é estabelecida sem ambiguidade se,  𝑔1(𝑎) < 𝑔1(𝑎
′) e | 𝑔1(𝑎) − 𝑔1(𝑎

′)| > 2, 

ou seja, o limiar de preferência, 𝑝1 = 2. 

Quanto ao limiar de veto, não foi considerado para a presente dissertação, em nenhum dos critérios. 

 

 Definição das ações de referência  

A definição das categorias depende do contexto do problema de decisão e, da natureza do problema. 

Após a identificação destas (Capítulo 5), é necessário definir as ações de referência, para cada 

categoria. As ações de referência são compostas por desempenhos típicos, para cada categoria, em 

cada critério. São perfis característicos da cada categoria, criados artificialmente. De certo modo, as 

ações de referência são utilizadas para auxiliar o decisor com a afetação das ações às categorias 

respetivas (Almeida-Dias et al., 2012). 

Considere-se 𝐵 = { 𝐵1 , 𝐵2, . . . , 𝐵ℎ} o conjunto das ações de referência que permitem definir as 

categorias. O conjunto 𝐵ℎ = { 𝑏ℎ
𝑟 , 𝑟 = 1, . . . , 𝑚ℎ} é um subconjunto de ações que caracteriza a categoria 

𝐶ℎ, tal que 𝑚ℎ ≥ 1 e ℎ = 1, . . . , 𝑞 (Costa & Figueira, 2016). 

Para a formulação das ações de referência realizou-se um processo de interação com os decisores. 

O facto de o método utilizado, na presente dissertação, ser o ELECTRE TRI-nC, permite a definição de 

mais do que uma ação de referência, por categoria, facilitando o processo.  

As ações de referência, que definem uma categoria, são exemplos de afetação que pertence a uma 

dada categoria, seja qual for o conjunto de parâmetros técnicos e preferenciais associados ao modelo 

de afetação. Isto permite incorporar, no modelo de afetação, um parâmetro de consistência, que está 

relacionado com separabilidade das ações de referência de 𝐵. 

A elaboração das ações de referência deve seguir certas regras.  Ações de referência pertencentes 

a 𝐵ℎ+1 e a 𝐵ℎ devem definir duas categorias distintas consecutivas. Isto significa que é, 

necessariamente imposto, que cada ação de referência de 𝐵ℎ+1, seja estritamente preferível a qualquer 

ação de referência de 𝐵ℎ (condição de dominância estrita):  

 

∀𝑗, 𝑔𝑗(𝑏ℎ+1
𝑠 ) − 𝑔𝑗(𝑏ℎ

𝑟) ≥  0 𝑎𝑛𝑑 ∃𝑗, 𝑔𝑗(𝑏ℎ+1
𝑠 ) − 𝑔𝑗(𝑏ℎ

𝑟) >  0, 𝑠 =  1, . . . ,𝑚ℎ+1 𝑟 =  1, . . . , 𝑚ℎ;  ℎ =  1, . . . , (𝑞 − 1) 

 

Além disso, se a categoria 𝐶ℎ tem três ações de referência, 𝐵ℎ = { 𝑏ℎ
𝑟 , 𝑏ℎ

𝑠 , 𝑏ℎ
𝑡}, tal que, 𝑏ℎ

𝑟 é 

estritamente preferida a 𝑏ℎ
𝑠 e, esta é estritamente preferida a 𝑏ℎ

𝑡 , então a ação 𝑏ℎ
𝑠 pode ser excluída de 
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𝐵ℎ, porque essa ação não acrescenta informação, quando comparada com o resto das ações de 

referência, que definem esta categoria. Assim, 𝑏ℎ
𝑠 é redundante (Almeida-Dias et al., 2012). 

A condição de dominância estrita não é suficiente, quando o conjunto de ações de referência de 

𝐵ℎ+1 e de 𝐵ℎ, definem duas categorias distintas consecutivas e se, para todos os critérios da família de 

critérios: 

 

0 ≤ 𝑔𝑗(𝑏ℎ+1
𝑠 ) − 𝑔𝑗(𝑏ℎ

𝑟)  ≤ 𝑞𝑗 , 𝑠 = 1, . . . , 𝑚ℎ+1 𝑟 =  1, . . . , 𝑚ℎ;  ℎ =  1, . . . , (𝑞 − 1), 𝑡ℎ𝑒𝑛 𝜎(𝑏ℎ
𝑟 , 𝑏ℎ+1

𝑠 ) = 1  

 

Dois conjuntos de ações de referência, 𝐵ℎ e 𝐵ℎ+1, definem duas categorias distintas, se pelo menos 

cada ação de referência de 𝐵ℎ+1 for fracamente preferida a cada das ações de referência de 𝐵ℎ, 

segundo pelo menos um critério, isto implica que o índice de concordância global entre duas ações seja 

menor do que um (𝜎(𝑏ℎ
𝑟 , 𝑏ℎ+1

𝑠 ) < 1). Assim, as ações de referência devem preencher esta condição de 

separabilidade fraca:  

 

Condição 1:  𝜎(𝑏ℎ
𝑟 , 𝑏ℎ+1

𝑠 )  <  1, 𝑟 =  1, . . . , 𝑚ℎ;  𝑠 =  1, . . . , 𝑚ℎ+1;  ℎ =  1, . . . , (𝑞 − 1) 

 

Em algumas situações práticas, esta condição pode ser considerada pelo decisor, como demasiado 

fraca para a definição de categorias, significativamente, distintas. Neste caso, é importante acrescentar 

uma condição mais forte sobre 𝐵, a condição de separabilidade estrita, que apenas é preenchida 

quando o índice de concordância global entre duas ações é menor do que um meio:  

 

Condição 2: 𝜎(𝑏ℎ
𝑟 , 𝑏ℎ+1

𝑠 ) <  
1

2
, 𝑟 =  1, . . . , 𝑚ℎ;  𝑠 =  1, . . . , 𝑚ℎ+1;  ℎ =  1, . . . , (𝑞 − 1) 

 

Em alguns casos o conjunto de 𝐵, consegue preencher uma condição ainda mais forte, a de 

separabilidade híper estrita, quando o índice de concordância global entre duas ações é igual a 0 (Dias 

et al., 2008): 

 

Condição 3: 𝜎(𝑏ℎ
𝑟 , 𝑏ℎ+1

𝑠 ) = 0, 𝑟 =  1, . . . , 𝑚ℎ;  𝑠 =  1, . . . , 𝑚ℎ+1;  ℎ =  1, . . . , (𝑞 − 1) 

 

Estas condições de separabilidade são aplicadas apenas às ações de referência que pertencem a 

diferentes categorias. 

 As ações de referência foram construídas com os decisores, decidiu-se estabelecer, para cada 

categoria, apenas uma ação, exceto para a categoria 𝐶2, que foram atribuídas duas ações de 

referência, Tabela 15. As ações de referência apresentadas satisfazem a condição de dominância 

estrita e, uma das três condições acima referenciadas, uma vez que as categorias foram consideradas, 

pelo software utilizado, como categorias que satisfaziam a condição de separabilidade. 

Na construção das ações de referência considerou-se o tipo de casais que eram, tipicamente, 

atribuídos a determinada categoria, pelos decisores, de forma a que uma gravidez fosse o resultado do 

tratamento.  
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Tabela 15. Definição das ações carecterísticas de referência de cada categoria.(1 ) g1: Idade da mulher; g2: Gravidezes anteriores; 
g3: Tentativas realizadas anteriormente; g4: Recetividade do endométrio; g5: Condições do esperma; g6: Número de embriões 
criopreservados; g7: Avaliação morfológica do embrião clivado. 

  Família de critérios (1) 

  g1 g2 g3 g4 g5 g6 g7 

C1: 2embriões blastocisto 𝑏1
1 40 Não Nível 3 Nível 2 Nível 4 3 Nível 6 

C2: 2 embriões clivados 𝑏2
1 38 Sim Nível 2 Nível 2 Nível 3 4 Nível 6 

𝑏2
2 35 Não Nível 3 Nível 1 Nível 2 3 Nível 5 

C3: 1 embrião blastocisto 𝑏3
1 33 Sim Nível 2 Nível 1 Nível 1 4 Nível 3 

C4: 1 embrião clivado 𝑏4
1 29 Sim Nível 1 Nível 1 Nível 1 6 Nível 2 

 

 

 Aplicação do ELECTRE TRI-nC pelo MCDA-ULaval 

Um projeto no MCDA-ULaval tem diferentes tipos de objetos: as ações, os critérios, os parâmetros dos 

critérios e do método, as configurações da decisão, as tabelas de desempenhos e os resultados.  

Para a criação de um projeto, primeiro, são introduzidas as ações, que neste software são 

designadas de alternativas, Figura 14. 

 

 

Figura 14. Criação do conjunto das ações potenciais avaliadas no sotware MCDA-ULaval. 

O próximo passo é a definição dos critérios, da sua escala e do sentido da sua preferência, Figura 

15. Para os critérios com escalas ordinais definem-se, também, os níveis. É criada uma tabela de 

desempenhos, que vai apresentar todas as ações (alternativas) consideradas e, os seus respetivos 

desempenhos, em cada um dos critérios, Figura 16. Por último, adiciona-se ao projeto, as 

configurações das decisões. Nesta fase escolhe-se o tipo de método ELECTRE: ELECTRE TRI-nC. 

Dentro das configurações da decisão, são estipulados os pesos de cada critério, obtidos no modelo 

das cartas SRF, e os limiares de preferência e indiferença do critério idade da mulher. É inserido o nível 

de credibilidade, 𝜆, e são introduzidas as ações de referência, de cada categoria, Figura 17 e 18, 

respetivamente. 

 Após a introdução de todos os parâmetros, executa-se o modelo, o resultado final é a afetação de 

cada ação a uma categoria ou, a um intervalo de categorias. Os resultados são apresentados e 

discutidos no próximo capítulo. 
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Figura 15. Introdução dos critéiros, dos respetivos níveis e sentido de preferência no software MCDA-ULaval. 

 

Figura 16.Tabela dos desempenhos das ações potenciais do software MCDA-ULaval. 

 

Figura 17. Introdução dos parâmetros dos critérios: pesos e limiares de preferência e indiferença. Definição dos parâmetros os 
métodos, nível de credibilidade, λ, no software MCDA-ULaval. 
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Figura 18. Introdução das categorias e respectivas ações de referência no software MCDA-ULaval. 

 

 Conclusões do capítulo  

O final deste capítulo indica a conclusão da construção do modelo. Definiu-se a família de critérios que 

integrou o modelo: idade da mulher, gravidezes anteriores, tentativas realizadas anteriormente, 

recetividade do endométrio, condições do esperma, número de embriões criopreservados e avaliação 

do morfológica do embrião clivado.  

A construção das escalas, para cada critério, permitiu perceber que a maioria dos critérios, aqui 

utilizados, apresentam escalas ordinais. Apenas a idade da mulher e o número de embriões 

criopreservados estão associados a escalas cardinais. 

Estabeleceram-se os pesos para cada critério a partir do método das cartas de SRF, apresentado 

inicialmente por Simon, e revisto, mais tarde, por Roy e Figueira. A plataforma utilizada para a aplicação 

do método foi a Decspace, que é bastante intuitiva e fácil de trabalhar. Nesta, foram determinados os 

pesos dos critérios dos dois especialistas profissionais da CEMEARE.  

Seguiu-se a determinação dos limiares de preferência e de indiferença. O único critério com limiares 

associado foi a idade da mulher, com um 𝑝1 = 2 e um 𝑞1 = 1. O limiar de veto não foi considerado neste 

modelo. 

A finalização da construção do modelo implica a elaboração das ações de referência de cada 

categoria. Neste modelo, a cada categoria foi atribuída uma ação deste tipo, exceto a categoria 2, em 

que foram atribuídas duas ações.  

O modelo construído foi implantado na plataforma MCDA-ULaval, a introdução de todos os 

diferentes objetos está explicada e apresentada na última seção deste capítulo.  

  



53 
 

 Discussão dos resultados e recomendações 

Este sétimo capítulo é referente à discussão dos resultados e recomendações do modelo. Num primeiro 

momento, são validados todos os parâmetros do modelo, pelo software MCDA-ULaval. A seção 

seguinte apresenta a construção de uma relação de prevalência. A exploração de uma relação de 

prevalência é, posteriormente, aferida. As ações potenciais são afetadas a cada categoria. Essas 

afetações são comparadas com a decisão tomada na altura em que o casal se submeteu à TEC. A 

análise de sensibilidade, relativamente, aos pesos dos critérios e, ao nível de credibilidade dos modelos 

é integrada na seção a seguir. Finalmente, analisam-se os resultados, tendo em conta dois níveis 

diferentes de credibilidade estabelecidos. As conclusões do capítulo são apresentadas no final. 

 

 Validação do modelo 

O objetivo da construção deste modelo era afetar cada casal a uma das categorias pré-definidas 

(Capítulo 5). O modelo foi realizado em interação com profissionais de embriologia da clínica 

CEMEARE.  

Todos os objetos foram introduzidos no Software MCDA-ULaval. A validação deles, para assegurar 

a ausência de incoerências no modelo, é realizada 

automaticamente pelo software. São verificadas condições 

como: a separação das ações de referência das categorias e, 

as condições estabelecidas nos limiares de preferência e 

indiferença. O limiar de preferência deve ser maior ou igual ao 

limiar de indiferença, nunca menor. O modelo torna-se, então, 

válido pelo software, quando todas as configurações passam a 

parte de validação, Figura 19. 

 

 Construção de uma relação de prevalência 

Tal como está descrito no Capítulo 4, a credibilidade da afirmação “𝑎 prevalece sobre 𝑎’ “(𝑎𝑆𝑗𝑎′) é 

definida pelo índice de credibilidade, σ. Uma vez que o método utilizado é o ELECTRE TRI-nC os 

índices de credibilidade são designados como índices de credibilidade categóricos (Almeida-Dias et al., 

2012; Costa & Figueira, 2016).  

Na Tabela 15, apresentada a seguir, estão calculados pelo MCDA-ULaval, os índices de 

credibilidade categóricos, σ, de todas as ações com o conjunto das ações de referência que definem 

as categorias, e vice-versa. Neste caso a maioria das categorias tem, apenas, uma ação de referência, 

no entanto, a categoria 𝐶2, tem duas. Nessa situação: 

 

𝜎 (𝑎, 𝐵ℎ) =  𝑚𝑎𝑥𝑟=1,..,𝑚ℎ  { 𝜎 (𝑎, 𝑏ℎ
𝑟)} 𝑒 𝜎 ( 𝐵ℎ , 𝑎) =  𝑚𝑎𝑥𝑟=1,..,𝑚ℎ  { 𝜎 (𝑏ℎ

𝑟 , 𝑎)}  

 

Os índices de credibilidade categóricos, apresentados da Tabela 15, são utilizados para, 

posteriormente, serem comparados com um nível de credibilidade, λ, a definir, originando relações de 

prevalência. O λ estabelecido, deve pertencer ao intervalo de [0,5;1[. Assim, em uma primeira análise, 

Figura 19. Validação das configurações 
estabelecidas para o modelo pelo software 

MCDA-ULaval. 
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é possível, detetar-se imediatas relações de prevalência, de uma ação  𝑎 sobre   𝐵ℎ , ou de  𝐵ℎ  sobre  𝑎, 

quando nos resultados, existem índices de credibilidade categóricos iguais a 1, 𝜎 (𝑎, 𝐵ℎ) = 1 ou 

𝜎 (  𝐵ℎ , 𝑎) = 1, respetivamente. 

Tabela 16. Índices de credibilidade categóricos calculados entre as ações potenciais e o conjunto de ações de referência de cada 
categoria, 𝜎 (𝑎, 𝐵ℎ) e 𝜎 ( 𝐵ℎ , 𝑎), para os pesos do embriologista e do ginecologista/obstetra, respetivamente. 

 
Pesos dos critérios do embriologista Pesos dos critérios do ginecologista/obstetra/obstetra 

 
𝜎 (𝑎, 𝐵ℎ) 𝜎 ( 𝐵ℎ, 𝑎) 𝜎 (𝑎, 𝐵ℎ) 𝜎 ( 𝐵ℎ, 𝑎) 

Ações C1 C2 C3 C4 C1 C2 C3 C4 C1 C2 C3 C4 C1 C2 C3 C4 

Ação1 1 1 0,698 0,489 0,145 0,409 0,723 0,723 1 1 0,523 0,432 0,273 0,659 0,773 0,773 

Ação2 0,791 0,702 0,161 0,161 0,681 0,839 0,945 1 0,909 0,773 0,159 0,159 0,636 0,841 0,864 1 

Ação3 0,357 0,357 0,212 0,212 0,788 0,894 1 1 0,477 0,477 0,205 0,205 0,796 0,977 1 1 

Ação4 0,791 0,791 0,251 0,251 0,209 0,855 0,945 1 0,909 0,909 0,455 0,455 0,091 0,727 0,864 1 

Ação5 0,894 0,894 0,63 0,353 0,37 0,753 0,842 1 0,977 0,977 0,75 0,523 0,25 0,659 0,796 1 

Ação6 0,842 0,753 0,647 0,37 0,353 0,353 0,736 0,791 0,796 0,659 0,477 0,25 0,523 0,523 0,773 0,909 

Ação7 0,945 0,855 0,591 0,383 0,251 0,409 0,515 0,723 0,864 0,727 0,341 0,25 0,455 0,659 0,682 0,773 

Ação8 1 1 1 0,723 0 0,383 0,579 1 1 1 1 0,773 0 0,409 0,568 1 

Ação9 0,842 0,842 0,753 0,268 0,247 0,456 0,668 1 0,796 0,796 0,659 0,341 0,341 0,523 0,636 1 

Ação10 0,791 0,702 0,319 0,319 0,404 0,681 0,787 1 0,909 0,773 0,364 0,364 0,409 0,636 0,659 1 

Ação11 0,634 0,634 0,544 0,544 0,456 0,562 0,668 0,723 0,705 0,705 0,568 0,568 0,432 0,614 0,636 0,773 

Ação12 1 1 0,528 0,251 0,209 0,579 0,668 1 1 1 0,682 0,455 0,091 0,5 0,636 1 

Ação13 1 1 0,839 0,353 0,055 0,268 0,634 1 1 1 0,841 0,523 0,136 0,341 0,705 1 

Ação14 0,723 0,723 0,46 0,251 0,383 0,681 0,945 1 0,773 0,773 0,386 0,296 0,409 0,636 0,864 1 

Ação15 1 0,723 0,268 0,268 0,575 0,839 0,945 1 1 0,773 0,341 0,341 0,455 0,841 0,864 1 

Ação16 1 1 0,894 0,617 0,106 0,196 0,579 0,791 1 1 0,818 0,591 0,182 0,318 0,568 0,909 

Ação17 1 0,91 0,528 0,528 0,196 0,472 0,579 0,791 1 0,864 0,455 0,455 0,318 0,546 0,568 0,909 

Ação18 1 1 0,842 0,566 0 0,54 0,736 1 1 1 0,796 0,568 0 0,614 0,773 1 

Ação19 1 1 0,46 0,251 0,383 0,681 0,945 1 1 1 0,386 0,296 0,409 0,636 0,864 1 

Ação20 1 0,723 0,566 0,357 0,434 0,54 0,736 1 1 0,773 0,568 0,477 0,432 0,614 0,773 1 

Ação21 1 1 0,753 0,268 0,09 0,353 0,945 1 1 1 0,659 0,341 0,136 0,523 0,864 1 

Ação22 0,842 0,753 0,37 0,161 0,247 0,839 0,945 1 0,796 0,659 0,409 0,318 0,341 0,773 0,864 1 

Ação23 0,787 0,404 0,196 0,196 0,804 0,894 1 1 0,659 0,341 0,159 0,159 0,841 0,977 1 1 

Ação24 0,791 0,791 0,544 0,544 0,298 0,562 0,668 1 0,909 0,909 0,568 0,568 0,227 0,614 0,636 1 

Ação25 1 1 0,788 0,788 0,106 0,302 0,302 0,515 1 1 0,796 0,796 0,182 0,341 0,341 0,682 

 

Para muitas ações potenciais, os índices de credibilidade categóricos, 𝜎 ( 𝑎, 𝐵1) foram, 

maioritariamente, 1 ou, muito próximos de 1. Estes resultados revelam uma relação de prevalência da 

ação potencial 𝑎 sobre  𝐵1. Esta prevalência, que significa que a ação 𝑎 é pelo menos tão boa como o 

conjunto 𝐵1 , da maioria das ações potenciais faz sentido porque, 𝐶1 é a pior categoria, segundo a 

ordem estabelecida. É importante realçar que os casais afetados a esta categoria 𝐶1 , são, 

normalmente, casais que apresentam prognósticos menos favoráveis, como mulheres que apresentam 

idades mais avançadas.  

Por outro lado, 𝐶4  revelou uma relação de prevalência com maioria das ações potenciais, 𝜎 ( 𝐵4, 𝑎) 

=1, o que faz sentido, uma vez que 𝐶4   é a melhor categoria, segundo a ordem estabelecida. Apesar 
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de 𝐶4 ser a melhor categoria, esta é, normalmente, aplicada a casais com prognósticos bastante 

favoráveis, isto é, normalmente, mulheres mais novas.  

O nível de credibilidade, λ, considerado é, o mínimo índice de credibilidade considerado pelo decisor 

para validar, ou não, a afirmação “𝑎 prevalece sobre 𝑎′“ tendo em conta, todos os critérios. Quando são 

comparados os índices de credibilidade categóricos, previamente calculados, e o nível de credibilidade 

estipulado, são permitidas definir uma das relações binárias: 

1. λ − prevalência: {𝑎}𝑆λ𝐵ℎ ⇔ σ ({𝑎}, 𝐵ℎ) ≥ λ 

2. λ − preferência: {𝑎}𝑃λ𝐵ℎ ⇔ σ ({𝑎}, 𝐵ℎ) ≥ λ ˄  σ (𝐵ℎ , {𝑎}) <  λ 

3. λ − indiferença: {𝑎}𝐼λ𝐵ℎ ⇔ σ ({𝑎}, 𝐵ℎ)  ≥ λ ˄  σ (𝐵ℎ , {𝑎}) ≥  λ 

4. λ − incomparabilidade: {𝑎}𝑅λ𝐵ℎ ⇔ σ ({𝑎}, 𝐵ℎ) < λ ˄  σ (𝐵ℎ , {𝑎}) <  λ  

Para qualquer ação potencial, comparada com o conjunto de ações de referência de cada 

categoria, 𝐵ℎ , apenas um dos três casos pode ocorrer: 

 A ação potencial 𝑎 não tem uma relação de λ-indiferença nem de λ-incomparabilidade com 𝐵ℎ, ℎ =

1, . . . , 𝑞.  

 A ação potencial 𝑎 tem uma relação de λ-indiferença com, pelo menos um conjunto de ações de 

referência, 𝐵ℎ. Adicionalmente, se 𝐵ℎ não for o único conjunto, então, os conjuntos de ações de 

referência que têm a mesma relação de λ-indiferença com 𝑎, definem um conjunto de categorias 

consecutivas.  

 A ação potencial 𝑎 tem uma relação de λ-incomparabilidade com, pelo menos um conjunto de ações 

característica de referência, 𝐵ℎ. Adicionalmente se 𝐵ℎ não for o único conjunto, então, os conjuntos 

de ações de referência, que partilham a mesma relação de  λ-incomparabilidade com 𝑎, definem 

um conjunto de categorias consecutivas  (Almeida-Dias et al., 2012).   

Para a presente dissertação, o nível de credibilidade, λ, considerado foi λ = 0,6. A Tabela 16, 

apresenta as relações binárias para um λ = 0,6. Uma vez que, são apresentados os resultados, tendo 

em consideração os pesos determinados pelo embriologista e pelo ginecologista/obstetra, consegue-

se observar a influência que, diferentes pesos dos critérios têm nas relações binárias. Na Tabela 16, o 

I representa uma relação de indiferença entre a ação e o conjunto de ações de referência que define a 

categoria, o R representa as relações de incomparabilidade, por fim, os sinais de desigualdade indicam 

relações de preferência, quando a ação potencial é preferida ao conjunto das ações de referência da 

categoria, >, quando ocorre o contrário, <.  

No caso apresentado, λ = 0,6, das 25 ações avaliadas segundo os diferentes pesos, 8 ações (32%) 

apresentaram alterações nas relações binárias.  

A partir da tabela percebe-se que as ações potenciais são, maioritariamente, preferidas a 𝐶1. Estes 

resultados corroboram, mais uma vez, a ordem estabelecida, 𝐶1 é considerada a pior categoria. 

Portanto, em geral, a ação de referência, que caracteriza 𝐶1, tem iguais ou piores desempenhos nos 

critérios considerados e, em pelo menos um critério tem um pior desempenho, comparativamente às 

ações potenciais.  

O contrário é observado no caso da categoria 𝐶4. 𝐶4 é, de forma genérica, preferida às ações 

potenciais. Isto reforça a ordem estabelecida, 𝐶4 é a melhor categoria. Pelo que, em geral, a ação de 
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referência que a define vai apresentar iguais ou melhores desempenhos nos critérios considerados e, 

em pelo menos um critério tem um melhor desempenho, comparativamente às ações potenciais.  

 

Tabela 17. Tabela com as relações exatas entre as ações potenciais e as categorias, para os pesos do embriologista e do 
ginecologista/obstetra, respetivamente. 

 
𝛌 = 𝟎, 𝟔 

 
pesos do embriologista pesos do 

ginecologista/obstetra 

Ações C1 C2 C3 C4 C1 C2 C3 C4 

Ação1 > > I < > I < < 

Ação2 I I < < I I < < 

Ação3 < < < < < < < < 

Ação4 > I < < > I < < 

Ação5 > I I < > I I < 

Ação6 > > I < > > < < 

Ação7 > > R < > I < < 

Ação8 > > > I > > > I 

Ação9 > > I < > > I < 

Ação10 > I < < > I < < 

Ação11 > > < < > I < < 

Ação12 > > < < > > I < 

Ação13 > > I < > > I < 

Ação14 > I < < > I < < 

Ação15 > I < < > I < < 

Ação16 > > > I > > > < 

Ação17 > > R < > > R < 

Ação18 > > I < > I I < 

Ação19 > I < < > I < < 

Ação20 > > < < > I < < 

Ação21 > > I < > > I < 

Ação22 > I < < > I < < 

Ação23 I < < < I < < < 

Ação24 > > < < > I < < 

Ação25 > > > > > > > I 

  

 Exploração de uma relação de prevalência 

Com um λ = 0,6 afetou-se cada casal (ação) a uma das categorias pré-definidas. O procedimento de 

afetação é feito através da aplicação conjunta das duas regras de afetação: a regra descendente e a 

regra ascendente (Capítulo 4).  

Na afetação das categorias, considerando que Г(𝑎) é o intervalo gerado de categorias possíveis a 

que 𝑎 pode ser afetada, segundo  as propriedades do ELECTRE TRI-nC é estabelecido que (Almeida-

Dias et al., 2012):  

 Quando a ação 𝑎 não tem uma relação de 𝜆-indiferença nem de 𝜆-incomparabilidade com 𝐵ℎ , ℎ =

1, . . . , 𝑞:  então Г(𝑎)  é composto por um ou duas categorias consecutivas. 
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 Quando a ação 𝑎 tem uma relação de 𝜆-indiferença com, pelo menos um conjunto de ações de 

referência, 𝐵ℎ: Г(𝑎)  é composto por um conjunto de categorias consecutivas definidas por essa 

relação de 𝜆-indiferença e, possivelmente, também inclui uma das categorias adjacentes a essas.  

 Quando a ação 𝑎 tem uma relação de 𝜆-incomparabilidade com, pelo menos um conjunto de ações 

de referência, 𝐵ℎ: Г(𝑎) é composto por um conjunto de categorias consecutivas definidas por essa 

relação de 𝜆-incomparabilidade e, possivelmente, inclui uma das categorias que sejam adjacentes 

a essas. 

A Tabela 17 apresenta a afetação das ações potenciais às categorias ou intervalos destas. Esta 

afetação foi gerada pelo software MCDA-ULaval. Note-se que as ações potenciais, dos dois grupos de 

pesos dos citérios considerados, resultaram em afetações diferentes, assinaladas a negrito. 

 

Tabela 18. Afetação das ações potenciais a uma categoria ou, intervalos destas, considerando os pesos do embriologista e do 
genecologista/obstetra, respetivamente. 

 
𝝀 = 𝟎, 𝟔 

 
pesos do embriologista pesos do ginecologista/obstetra 

Ações Mínimo Máximo  Mínimo Máximo  

Ação1 C3 C3 C2 C2 

Ação2 C1 C2 C1 C2 

Ação3 C1 C1 C1 C1 

Ação4 C2 C2 C2 C2 

Ação5 C2 C3 C2 C3 

Ação6 C3 C3 C2 C2 

Ação7 C3 C3 C2 C2 

Ação8 C4 C4 C4 C4 

Ação9 C3 C3 C3 C3 

Ação10 C2 C2 C2 C2 

Ação11 C2 C2 C2 C2 

Ação12 C2 C2 C3 C3 

Ação13 C3 C3 C3 C3 

Ação14 C2 C2 C2 C2 

Ação15 C2 C2 C2 C2 

Ação16 C4 C4 C4 C4 

Ação17 C3 C3 C2 C3 

Ação18 C3 C3 C2 C3 

Ação19 C2 C2 C2 C2 

Ação20 C3 C3 C2 C2 

Ação21 C3 C3 C3 C3 

Ação22 C2 C2 C2 C2 

Ação23 C1 C1 C1 C1 

Ação24 C2 C2 C2 C2 

Ação25 C4 C4 C4 C4 

 

Das 25 ações afetadas, considerando os pesos atribuídos pelos diferentes profissionais, aos 

critérios, 7 foram atribuídas a intervalos de categorias diferentes, 28% dos casais. A Tabela 18, 
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apresenta o número das ações afetadas a cada intervalo de categorias, e as respetivas percentagens, 

de acordo com os pesos atribuídos aos critérios dos dois profissionais.  

 

Tabela 19. Apresentação dos resultados da afetação das ações potenciais em número e em percentagem de ações afetadas, 
por categoria, tendo em consideração os pesos do embriologista e ginecologista/obsterta, respetivamente. 

Intervalo de Categorias Pesos do embriologista Pesos do ginecologista/obstetra 

Min Max Nº de ações afetadas percentagem Nº de ações afetadas percentagem 

C1 C1 2 8% 2 8% 

C1 C2 1 4% 1 4% 

C2 C2 9 36% 12 48% 

C2 C3 1 4% 3 12% 

C3 C3 9 36% 4 16% 

C4 C4 3 12% 3 12% 

 

Tal como se pode observar na Tabela 18, os intervalos das categorias, para as duas situações foram 

os mesmos. Tanto para os pesos do embriologista como, para os pesos do ginecologista/obstetra, igual 

número de casais foram afetados aos dois primeiros intervalos, o mesmo se verificou para o último 

intervalo. Contudo, nos três intervalos do meio, o resultado é diferente. Quando os pesos utilizados 

foram os do ginecologista/obstetra mais três ações foram afetadas a 𝐶2, e mais duas ações foram 

afetadas ao intervalo de categorias [𝐶2, 𝐶3], comparativamente, com os resultados obtidos, quando os 

pesos tidos em consideração foram os do embriologista. Já para a 𝐶3, mais cinco ações foram afetadas 

a essa categoria, quando se teve em conta os pesos do embriologista. 

A não afetação da maioria das ações potenciais à melhor (𝐶4) e à pior(𝐶1) categoria, segundo a 

ordem estabelecida, permite concluir que não há uma sob avaliação da ação de referência que define 

𝐶4, nem uma sobre avaliação da ação de referência que constitui 𝐶1 (Dias, 2011). 

 

 Comparação dos resultados do modelo com a decisão tomada 

Após a afetação das ações, pretende-se comparar os resultados do modelo com a decisão tomada na 

altura da TEC. É importante recordar que apenas foram integrados, no estudo. casos de TEC com um 

ou dois embriões clivados. Assim, na altura, a escolha, apenas, se prendia com duas das categorias 

disponíveis no modelo (𝐶2 e 𝐶4). 

Desta comparação dos resultados espera-se que: 

 para os casais que engravidaram, o modelo atribua a mesma categoria ou uma categoria com 

menos risco de gravidez múltipla. 

 para os casais que não engravidaram, o modelo os afete a uma categoria com mais possibilidades 

de engravidar. 

Na tabela 19 estão apresentados os resultados do modelo e a decisão tomada na altura da 

realização da TEC e, se a transferência resultou, ou não, em gravidez. A tabela foi organizada por 

cores:  

 Amarelo: quando a categoria ou o intervalo de categorias atribuído pelo modelo é considerado 

melhor, segundo a ordem estabelecida, comparativamente com a decisão tomada. 
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 Verde: quando a categoria atribuída pelo modelo é igual à decisão tomada. 

 Cor de laranja: quando a categoria ou o intervalo de categorias atribuído pelo modelo é uma 

categoria pior, segunda a ordem estabelecida, comparativamente com a decisão tomada.  

 

Tabela 20. Comparação dos resultados obtidos no modelo, tendo em conta os pesos dos dois profissionais, com a decisão 
tomada na altura do episódio de TEC. 

 
Resultado do modelo para λ= 0,6 Decisão Tomada  

 
pesos do embriologista pesos do 

ginecologista/obstetra 
Nº embriões 

clivados 
transferidos 

Resultou em 
gravidez 
clínica Ações Mínimo Máximo  Mínimo Máximo  

Ação1 C3 C3 C2 C2 2 Sim 

Ação2 C1 C2 C1 C2 1 Não 

Ação3 C1 C1 C1 C1 2 Não 

Ação4 C2 C2 C2 C2 1 Não 

Ação5 C2 C3 C2 C3 1 Não 

Ação6 C3 C3 C2 C2 1 Não 

Ação7 C3 C3 C2 C2 2 Não 

Ação8 C4 C4 C4 C4 2 Não 

Ação9 C3 C3 C3 C3 1 Não 

Ação10 C2 C2 C2 C2 2 Não 

Ação11 C2 C2 C2 C2 1 Não 

Ação12 C2 C2 C3 C3 1 Não 

Ação13 C3 C3 C3 C3 2 Sim 

Ação14 C2 C2 C2 C2 2 Não 

Ação15 C2 C2 C2 C2 2 Não 

Ação16 C4 C4 C4 C4 1 Não 

Ação17 C3 C3 C2 C3 2 Não 

Ação18 C3 C3 C2 C3 2 Não 

Ação19 C2 C2 C2 C2 2 Sim 

Ação20 C3 C3 C2 C2 2 Não 

Ação21 C3 C3 C3 C3 2 Não 

Ação22 C2 C2 C2 C2 2 Não 

Ação23 C1 C1 C1 C1 1 Não 

Ação24 C2 C2 C2 C2 1 Sim 

Ação25 C4 C4 C4 C4 2 Não 

 

A afetação dos casais a categorias piores, com riscos acrescidos de gravidez múltipla, deve-se ao 

facto de essas, mesmas categorias, serem as que, também, têm possibilidades de gravidez superiores. 

Por esta lógica, casais em que a decisão tomada não resultou em gravidez, devem ser afetados a 

categorias consideradas piores, segundo a ordem estabelecida. A conotação de categoria pior ou 

melhor, refere-se apenas à ordem definida, segundo o risco de gravidez múltipla: a pior categoria é a 

que apresenta maior risco de gravidez múltipla (𝐶1); a melhor categoria é a que apresenta menor risco 

de gravidez múltipla (𝐶4). 



60 
 

De modo geral, o modelo construído, com base nos pesos atribuídos pelo embriologista, resultou 

em: 24% das recomendações iguais à decisão tomada, 40% das recomendações do modelo em 

categorias piores e, 36% das recomendações do modelo em categorias melhores. 

Uma análise, mais pormenorizada, aos resultados foi também aferida. Relativamente ao modelo 

construído segundos os pesos do embriologista, em seis casos (24%) o modelo recomendou, 

exatamente, o mesmo número e estadio dos embriões transferidos. Nestes casos, a afetação foi igual 

na aplicação de ambas as regras ascendente e descente, isto releva uma afetação forte. Destes casos 

apenas um resultou em gravidez, pelo que, os outros 5 casos deveriam ter sido afetados a categorias 

com mais possibilidades de gravidez. Em dez casos (40%) o modelo afetou as ações a categorias com 

maiores possibilidades de gravidez. Dentro deste grupo, em oito casos, a mesma categoria foi atribuída 

na aplicação de ambas as regras. Enquanto que, nos restantes dois casos, a aplicação das regras 

originou afetação das ações a duas categorias diferentes consecutivas. A ação 24 obteve uma gravidez 

com a transferência de apenas, um embrião clivado. Contudo, o modelo recomendou a transferência 

de dois embriões clivados, o que seria desnecessário. Nas restantes ações deste grupo não houve 

gravidez com a transferência realizada, pelo que, para um melhor resultado, seria adequado a aplicação 

de uma das categorias com maiores possibilidades de gravidez, tal como o modelo sugere. Por fim, 

nove casos (36%) foram afetados a categorias com menores possibilidades de gravidez. Todos os 

casos deste grupo obtiveram a afetação à mesma categoria, quando aplicadas as regras ascendente 

e descendente. As ações 1 e 13, incluídas neste grupo, obtiveram gravidez com a transferência 

realizada de dois embriões clivados, pelo que o modelo recomendou uma categoria melhor, que 

apresentasse menor risco de gravidez múltipla, a transferência de um blastocisto. As restantes ações 

deste grupo deveriam ter sido afetadas, pelo modelo, a categorias com melhores possibilidades de 

gravidez, uma vez que a transferência realizada não resultou em gravidez.  Em sete dos casos deste 

grupo, as ações foram afetadas à categoria de transferência de um blastocisto que, na altura da 

transferência, não era uma hipótese possível a ser considerada, uma vez que os todos os casos 

apresentados são de transferências de clivados.  

O modelo estabelecido segundo os pesos do ginecologista/obstetra, resultou em: 44% das 

recomendações do modelo foram iguais à decisão tomada, 40% das recomendações do modelo 

indicaram afetação das ações a categorias piores e 16% das recomendações indicaram a afetação a 

categorias melhores. Com estes dados percebe-se que o modelo construído a partir dos pesos 

atribuídos pelo ginecologista/obstetra é mais concordante com a decisão tomada, quase no dobro das 

ações, comparativamente com o modelo construído segundos os pesos do embriologista. 

Quanto à análise pormenorizada do modelo construído, segundo os pesos do 

ginecologista/obstetra, em onze casos (44%) as recomendações do modelo foram iguais à estratégia 

aplicada. Dentro deste grupo, nove foram afetados à mesma categoria, quando aplicadas ambas as 

regras do método. Dos nove, houve a obtenção de gravidez em dois dos casos, deste grupo. Nos 

restantes talvez fosse adequado a recomendação de uma categoria com maior possibilidade de 

gravidez. Dos dois casos em que a aplicação do modelo resultou em um intervalo de categorias 

diferentes consecutivas, a categoria atribuída diferente à decisão tomada, tem menos possibilidade de 

gravidez. Em 10 casos (40%) o modelo recomendou categorias com uma maior possibilidade de 
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gravidez, comparativamente com a decisão indicada. Destes, oito casos apresentaram a afetação à 

mesma categoria quando se aplicou as duas regras do método, afetação forte. Dentro destes, um caso 

resultou em gravidez, sendo que o modelo, neste caso, recomendou uma estratégia desnecessária. 

Nos restantes casos, como não houve obtenção da gravidez, a recomendação do modelo foi adequada. 

Finalmente, quatro casos (16%) obtiveram uma afetação, quando aplicadas as regras do método, a 

categorias com menos possibilidades de engravidar. Contudo, na ação 13, houve obtenção de gravidez 

com a transferência de dois embriões clivados, pelo que o modelo recomenda uma categoria com 

menor risco de gravidez múltipla, a transferência de um embrião blastocisto. Nos restantes casos deste 

grupo, a gravidez não foi obtida com a transferência realizada, pelo que o modelo deveria indicar a 

afetação a uma categoria com a maior possibilidade de gravidez.  

Apesar de os resultados entre os modelos construídos pelos pesos atribuídos por profissionais 

diferentes, em dezoito das ações integradas no modelo (72%), o resultado foi exatamente igual. 

Contudo, a variação dos resultados confirma que o modelo origina resultados diferentes, consoante os 

parâmetros estipulados. 

 

 Análise de sensibilidade  

A análise de sensibilidade foi realizada pelo software MCDA-ULaval, para ambos os modelos. A análise 

de sensibilidade estabelece o limite superior e inferior dos parâmetros, que permite ao modelo não 

alterar as suas recomendações. Os parâmetros, que costumam ser alvo de análise, são o peso de cada 

critério e o nível de credibilidade. 

Na Tabela 20 está apresentada a análise sensibilidade para o modelo construído segundo os pesos 

do embriologista. 

 

Tabela 21. Análise de sensibilidade para o pesos dos critérios e para o nível de credibilidade, tendo em conta os pesos do 
embriologista. 

Critério Limite inferior Limite superior 

g1: Idade da mulher 22,56 29,42 

g2: Gravidezes anteriores 7,20 14,04 

g3: Tentativas anteriores 2,99 7,29 

g4: Recetividade do endométrio 6,42 14,48 

g5: Condições do esperma 6,42 14,48 

g6: Número de embriões criopreservados 19,09 25,85 

g7: Avaliação morfológica do embrião clivado 14,00 18,30 

 

Nível de credibilidade 0,579 0,629 

 

A partir dos resultados da análise de sensibilidade, percebe-se que o critério idade da mulher, pode 

alcançar quase os 30%, sem alterar as afetações. Relativamente às gravidezes anteriores, o seu peso 

pode variar entre aproximadamente 7% e 14%, sem alterar os resultados. O critério tentativas 

anteriores, pode alcançar pesos na ordem dos 3% e 7%. A recetividade do endométrio e as condições 

do esperma, têm o mesmo limite superior e inferior. O número de embriões, neste caso, foi o segundo 
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critério considerado como mais importante, pelo que o seu peso pode variar, até alcançar um quarto 

do peso total, sem alterar os resultados. Finalmente, o critério avaliação morfológica do embrião clivado 

pode, apenas, variar dentro de um intervalo de 4%. O nível de credibilidade varia entre 0,579 e 0,629, 

sem alterar o processo de afetação. 

A Tabela 21, contem a análise de sensibilidade realizada para o peso de cada critério e para o nível 

de credibilidade, no modelo onde foram utilizados os pesos do ginecologista/obstetra. 

 

Tabela 22. Análise de sensibilidade para o pesos dos critérios e para o nível de credibilidade, tendo em conta os pesos do 
ginecologista/obstetra. 

Critério Limite inferior Limite superior 

g1: Idade da mulher 19,33 25 

g2: Gravidezes anteriores 9,10 15,91 

g3: Tentativas anteriores 11,37 15,91 

g4: Recetividade do endométrio 14,78 20,45 

g5: Condições do esperma 0 4,54 

g6: Número de embriões criopreservados 6,82 11,36 

g7: Avaliação morfológica do embrião clivado 18,18 26,52 

 

Nível de credibilidade 0,568 0,614 

 

A partir da tabela percebe-se que que o critério idade da mulher pode ter um peso de quase um 

quatro do peso total, sem que as recomendações do modelo se alterem. Apesar de o critério tentativas 

anteriores e gravidezes anteriores terem recebido igual peso, o último referido tem um intervalo mais 

abrangente em que pode variar. O critério recetividade do endométrio pode variar entre 

aproximadamente 15% e 21%, já o critério condições do esperma, se não fosse tido em conta, não 

alteraria os resultados. O critério número de embriões criopreservados pode variar, sensivelmente, 

entre 7% e 12%. Por ultimo o critério avaliação morfológica do embrião clivado consegue alcançar mais 

do que um quarto do peso.  Quanto ao nível de credibilidade, 𝜆, pode variar entre 0,568 e 0,614 sem 

que os resultados sejam alterados.  

Contudo fora destes intervalos os resultados são diferentes, na seção a seguir considera-se a 

variação do nível de credibilidade foram destes limites. 

 

 Variação do nível de credibilidade 

A variação dos parâmetros vai influenciar os resultados. Tal como já foi explicado, o nível de 

credibilidade, 𝜆, corresponde ao índice de credibilidade mínima, que é considerada necessária pelo 

decisor, para a validação, ou não, da afirmação “𝑎 prevalece 𝑎’ ”. 

 Se há um aumento no nível de credibilidade, 𝜆, quando a regra descendente é aplicada, a categoria 

selecionada anteriormente como possível categoria, 𝐶𝑡, para afetar a ação 𝑎 torna-se em uma das 

categorias possíveis, 𝐶𝑠, 𝑠 ≤ 𝑡 e, quando, a regra descendente é aplicada, a categoria selecionada 

anteriormente, como candidata possível à afetação da ação 𝑎, 𝐶𝑘, torna-se uma das possíveis 

categorias 𝐶𝑠,  𝑠 ≥ 𝑡. A figura 20, apresenta o gráfico do intervalo de categorias atribuído à ação 𝑎,  Г(𝑎) 
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em função do nível de credibilidade, 𝜆.  Na prática, o objetivo é encontrar uma solução perto do ponto 

crítico (𝜆∗), de forma a que todas as ações potenciais sejam atribuídas a, apenas, uma certa categoria 

(Dias, 2011). 

 

Figura 20. Gráfico do intervalo de categorias atribuído à ação 𝑎, Г(𝑎) em função do 𝜆 (retirado de: Dias, 2011). 

Na presente dissertação avaliou-se o efeito, na afetação das ações às categorias, quando o nível 

de credibilidade foi alterado para 0,55 e 0,65, Tabela 22 e 23, respetivamente. 

 

Tabela 23. Apresentação dos resultados para um 𝜆 = 0,55, tendo em conta os pesos do embriologista e os pesos do 
ginecologista/obstetra. 

  
𝝀 = 𝟎, 𝟓𝟓  

 
pesos do embriologista pesos do ginecologista/obstetra 

Ações C1 C2 C3 C4 Mínimo Máximo  C1 C2 C3 C4 Mínimo Máximo  

Ação1 > > I < C3 C3 > I < < C2 C2 

Ação2 I I < < C1 C2 I I < < C1 C2 

Ação3 < < < < C1 C1 < < < < C1 C1 

Ação4 > I < < C2 C2 > I < < C2 C2 

Ação5 > I I < C2 C3 > I I < C2 C3 

Ação6 > > I < C3 C3 > > < < C2 C2 

Ação7 > > > < C3 C3 > I < < C2 C2 

Ação8 > > I I C3 C4 > > I I C3 C4 

Ação9 > > I < C3 C3 > > I < C3 C3 

Ação10 > I < < C2 C2 > I < < C2 C2 

Ação11 > I < < C2 C2 > I I I C2 C4 

Ação12 > I < < C2 C2 > > I < C3 C3 

Ação13 > > I < C3 C3 > > I < C3 C3 

Ação14 > I < < C2 C2 > I < < C2 C2 

Ação15 I I < < C1 C2 > I < < C2 C2 

Ação16 > > I I C3 C4 > > I I C3 C4 

Ação17 > > < < C3 C3 > > < < C2 C2 

Ação18 > > I I C3 C4 > I I I C2 C4 

Ação19 > I < < C2 C2 > I < < C2 C2 

Ação20 > > I < C3 C3 > I I < C2 C3 

Ação21 > > I < C3 C3 > > I < C3 C3 

Ação22 > I < < C2 C2 > I < < C2 C2 

Ação23 I < < < C1 C1 I < < < C1 C1 

Ação24 > I < < C2 C2 > I I I C2 C4 

Ação25 > > > > C4 C4 > > > I C4 C4 
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A negrito estão destacadas as alterações, no processo da afetação das ações potenciais às 

categorias, que foram observadas para um λ = 0,55 . Relativamente, ao modelo construído a partir dos 

pesos que foram considerados pelo embriologista, verificaram-se quatro alterações (16%). Estes casos, 

quando λ = 0,6, apresentaram uma forte afetação, pois ambas as regras indicavam a mesma categoria. 

Para um λ = 0,55 , estas ações são afetadas a um intervalo de categorias consecutivo, isto é, afetações 

mais fracas. Já para o modelo com os pesos do ginecologista/obstetra, verificou-se alterações, no 

processo de afetação, em cinco casos (20%), desses casos, quatro deles tinham uma relação de 

afetação forte quando o λ = 0,6, passaram a ser recomendados a um intervalo de categorias, sendo 

que dois destes casos o intervalo não era de categorias consecutivas. A ação 17 foi a única ação em 

que a alteração resultante, acabou por afetar a ação a uma só categoria 𝐶2, em vez do intervalo de 

categorias consecutivas [𝐶2, 𝐶3] a que estava atribuída com um λ = 0,6.  

 

Tabela 24. Apresentação dos resultados para um 𝜆 = 0,65, tendo em conta os pesos do embriologista e os pesos do 
ginecologista/obstetra. 

 
𝛌 = 𝟎, 𝟔𝟓 

 
pesos do embriologista pesos do ginecologista/obstetra 

Ações C1 C2 C3 C4 Mínimo Máximo  C1 C2 C3 C4 Mínimo Máximo  

Ação1 > > I < C3 C3 > I < < C2 C2 

Ação2 I I < < C1 C2 > I < < C2 C2 

Ação3 < < < < C1 C1 < < < < C1 C1 

Ação4 > I < < C2 C2 > I < < C2 C2 

Ação5 > I < < C2 C2 > I I < C2 C3 

Ação6 > > < < C3 C3 > > < < C2 C2 

Ação7 > > R < C3 C3 > I < < C2 C2 

Ação8 > > > I C4 C4 > > > I C4 C4 

Ação9 > > I < C3 C3 > > > < C3 C3 

Ação10 > I < < C2 C2 > > < < C2 C2 

Ação11 R R < < C1 C2 > > R < C2 C3 

Ação12 > > < < C2 C2 > > > < C3 C3 

Ação13 > > > < C3 C3 > > I < C3 C3 

Ação14 > I < < C2 C2 > > < < C2 C2 

Ação15 > I < < C2 C2 > I < < C2 C2 

Ação16 > > > < C4 C4 > > > < C4 C4 

Ação17 > > R < C3 C3 > > R < C2 C3 

Ação18 > > I < C3 C3 > > I < C3 C3 

Ação19 > I < < C2 C2 > > < < C2 C2 

Ação20 > > < < C3 C3 > > < < C2 C2 

Ação21 > > I < C3 C3 > > I < C3 C3 

Ação22 > I < < C2 C2 > I < < C2 C2 

Ação23 I < < < C1 C1 I < < < C1 C1 

Ação24 > > < < C2 C2 > > R < C2 C3 

Ação25 > > > > C4 C4 > > > I C4 C4 
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No caso de um λ = 0,65 , observam-se menos alterações no processo de afetação das ações às 

categorias, comparativamente, com a análise anterior (λ = 0,55 ). No modelo construído, segundo os 

pesos do embriologista, as alterações na afetação foram observadas em duas ações (8%), destas, uma 

delas com um λ = 0,6 era afetada a um intervalo de categorias, contudo, com um λ = 0,65 foi atribuída 

a uma única categoria. O contrário ocorreu à outra ação, que passou de uma afetação forte para uma 

afetação fraca, uma vez que, com λ = 0,65, foi afetada a um intervalo de categorias consecutivas. 

Relativamente, ao modelo construído com os pesos do ginecologista/obstetra, quatro casos (16%) 

foram alterados, com o λ = 0,65. Destes, dois deles tinham com uma afetação fraca, passaram a ser 

atribuídos a apenas uma categoria com a aplicação das regras, o inverso aconteceu com outros dois 

casos.  

Assim, percebe-se que o λ = 0,55 não seria um nível de credibilidade perto do crítico (𝜆∗), porque a 

sua aplicação resulta em um aumento da afetação das ações a intervalos de categorias, 

independentemente dos pesos dos critérios utilizados. Já o λ = 0,65, de forma geral, obteve-se o 

mesmo número de afetações fracas e forte, comparativamente com λ = 0,6. Adicionalmente, as 

alterações, neste caso, não resultaram grandes diferenças, quando comparadas com as afetações com 

λ = 0,6. 

 

 Conclusões do capítulo 

No final deste capítulo é possível concluir-se que o modelo construído foi considerado válido pelo 

software MCDA-ULaval. São analisados, neste capítulo, dois modelos construídos segundo diferentes 

pesos atribuídos aos critérios, aferidos por dois profissionais da CEMEARE.  

A partir dos cálculos dos 𝜎 (𝑎, 𝐵ℎ) e 𝜎 (𝐵ℎ , 𝑎) concluiu-se que as categorias que se situam nos pontos 

extremos, considerando a ordem estabelecida, apresentam relações de prevalência com as ações 

potenciais.  As ações potenciais têm, maioritariamente, uma relação de prevalência sobre 𝐵1. Já 

relativamente a categoria 𝐶4, o contrário acontece, 𝐵4 tem, na maioria, uma relação de prevalência 

sobre as ações.  

A partir dos valores do índice de credibilidade categóricos e, estabelecendo um nível de 

credibilidade, igual a 0,6, 𝜆 =  0,6, são expostas as tabelas com as relações de prevalência, que 

posteriormente, originaram a afetação das ações potenciais às categorias. 

A comparação dos resultados dos modelos, com a decisão tomada, para o modelo segundo os 

pesos do embriologista permitiu concluir que: 24% das recomendações iguais à decisão tomada, 40% 

das recomendações do modelo em categorias piores, segundo a ordenação e 36% das recomendações 

do modelo em categorias melhores. Para o modelo construído segundo os pesos do 

ginecologista/obstetra: 44% das recomendações do modelo foram iguais à decisão do clínico, 40% das 

recomendações do modelo indicaram afetação das ações a categorias piores e 16% das 

recomendações indicaram a afetação a categorias melhores.  

A partir da função existente no software, para análise de sensibilidade dos parâmetros inseridos, 

foram estabelecidos os limites superiores e inferiores, do peso de cada critério e, do nível de 

credibilidade, para os quais não há alteração dos resultados. Percebe-se que o critério condições do 
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esperma, no modelo construído segundo os pesos do ginecologista/obstetra poderia não ser 

considerado, sem que os resultados não sejam alterados.  

Finalmente, averiguou-se a variação do nível de credibilidade, nas afetações das ações potenciais. 

Quando foi considerado um 𝜆 = 0,55, o número de ações potenciais alocadas a intervalos de 

categorias, aumentou, em ambos os modelos. No entanto, para um 𝜆 = 0,65, o número de ações 

potenciais afetadas a um intervalo de categorias foi igual para 𝜆 = 0,60. 
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 Conclusão e trabalhos futuros 

A infertilidade é um problema de saúde pública. A sua incidência tem aumentado, com maior 

prevalência, nos países desenvolvidos, devido, na maior parte dos casos, ao atraso nos planos de 

constituição de uma família. Por esse motivo, a PMA é que cada vez mais procurada, pois esta pode 

contornar a infertilidade de um casal. A crescente procura por esta especialidade incentiva a 

investigação contínua, para uma maior eficácia destas práticas. O objetivo final das PMA é entregar um 

filho saudável. No entanto, a PMA está associada a alguns efeitos adversos. A gravidez múltipla é um 

dos exemplos desses efeitos e devido às consequências que provoca, tanto na mãe como no bebé, é 

necessário diminuir a sua incidência.  

Esta dissertação surge no âmbito da PMA, e sugere a aplicação de análise de decisão multicritério, 

numa tentativa de encontrar solução, para diminuir a incidência das taxas de gravidez múltipla, 

equilibrando a taxa de sucesso. 

O MCDA é um campo da investigação operacional que cada vez atrai mais investigadores. O 

ELECTRE TRI-nC é um dos métodos utilizados para a afetação de objetos de decisão a categorias e 

baseado em relações de prevalência. Pertence à família ELECTRE, métodos de classificação ordinal, 

não-compensatórios. A afetação das ações às categorias é realizada pela aplicação de duas regras 

conjuntas: a regra descendente e a ascendente. As categorias devem estar pré-definidas. 

 As categorias foram estabelecidas consoante o número e estadios dos embriões a transferir. 

Relativamente ao estadio dos embriões, maioritariamente, são transferidos, e têm sido estudados dois 

tipos: estadio de clivagem e blastocisto. Devido à elevada taxa de sobrevivência do estadio de clivagem 

em cultura, a transferência destes permite taxas cumulativas superiores. Já a extensão da cultura 

permite uma melhor seleção dos embriões. Quanto à escolha do número de embriões a transferir 

resume-se, maioritariamente, a um ou dois. A DET, apesar de apresentar taxas de gravidez 

satisfatórias, tem a desvantagem de gerar uma grande percentagem de gravidez múltipla, o que não é 

pretendido. A SET tem ganho terreno, no entanto é associada, pelos casais, a reduzidas taxas de 

sucesso nos tratamentos. 

As categorias estabelecidas foram, posteriormente, ordenadas de acordo com o risco de gravidez 

múltipla: a pior categoria é a transferência de dois embriões blastocistos e a melhor categoria a 

transferência de um embrião clivado. 

As ações potenciais, para esta dissertação foram casais inférteis que realizaram TEC. Este ciclo de 

transferência apresenta vantagens e melhorias de resultados, face às transferências a fresco. A TEC 

permite uma melhor sincronização entre o embrião e o endométrio, revelando melhorias nos 

tratamentos.  

A afetação dos casais às categorias, pressupõe a avaliação dos mesmos segundo uma família de 

critérios. A revisão da literatura permitiu o estudo dos fatores que afetam a transferência de embriões. 

Estes fatores serviram de base, para a construção da família de critérios: idade da mulher, gravidez 

anteriores, tentativas realizadas anteriormente, recetividade do endométrio, condições do esperma, 

número de embriões criopreservados e avaliação morfológica do embrião clivado. 
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Na construção das escalas para cada critério, dos sete critérios, dois representaram-se por escalas 

cardinais, a idade da mulher e o número de embriões transferidos. Os restantes critérios foram 

construídos com escalas ordinais, em que cada nível foi devidamente caracterizado.  

Na determinação dos pesos dos critérios utilizou-se o método SRF com o apoio de uma plataforma 

intuitiva e prática, a DecSpace. Os pesos para os critérios foram determinados, de acordo com os juízos 

de valor de dois profissionais da CEMEARE: um embriologista e um ginecologista/obstetra. Quanto aos 

limiares de preferência e indiferença, apenas no critério idade da mulher é que se definiram estes, 𝑞 =

1 e 𝑝 = 2.  O limiar de veto, não foi tido em consideração na presente dissertação. 

Por fim definiram-se as características de referência para cada categoria, três categorias foram 

caracterizadas por três ações típicas, enquanto que uma categoria, a 𝐶2, foi determinada por duas 

ações de referência. 

O resultado final foi um modelo intuitivo em que a construção das escalas teve em conta a forma de 

como a avaliação do casal costuma ser realizada, em uma clínica. Assim, o preenchimento do 

desempenho de cada casal, em cada critério, torna-se mais fácil e direto. O modelo apenas integra 

sete critérios, muitos deles são, praticamente, diretos, pelo que é um ponto a favor da componente 

prática, incentivando a sua utilização pelos clínicos. 

Finalmente, o nível de credibilidade escolhido para este projeto foi um 𝜆 = 0,6. 

 O software que permitiu a aplicação do modelo construído foi o MCDA-ULaval, que 

automaticamente avaliou se havia, ou não, incoerências no modelo e, validou o modelo.   

Uma vez que a aplicação do modelo teve em conta pesos nos critérios diferentes, derivados de dois 

profissionais, na afetação dos casais às categorias, algumas das afetações foram diferentes. Esta 

diferença, nos resultados, conclui que o modelo pode ser adaptado consoante as práticas e juízos de 

valor do utilizador, relativamente, à ordenação, que este considera ser a mais correta, dos critérios 

empregues. 

Nos resultados obtidos, grande parte das afetações foram fortes, isto é, a duas regras aplicadas, 

recomendaram a mesma categoria, 88% dos casos, para os pesos do embriologista e, 84% dos casos, 

para os pesos do ginecologista/obstetra. O que indica que o nível de credibilidade usado estava 

bastante próximo do nível crítico (um dado 𝜆  as ações potenciais são afetadas a, apenas uma 

categoria).  

Os resultados do modelo foram comparados com a decisão tomada, dessa comparação esperava-

se que: 

 para os casais que engravidaram, o modelo os atribuísse à mesma categoria ou uma categoria 

com menos risco de gravidez múltipla. 

 para os casais que não engravidaram, o modelo os afetasse a uma categoria com mais 

possibilidades de engravidar. 
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Tabela 25. Resumo dos resultados obtidos pelo modelo, em comparação, com a decisão tomada 

 
 

 

 

 

 

Segundo os resultados, o modelo recomendou o que seria esperado, para os pesos dos dois 

profissionais, em 12 das 25 ações (48%), e não resultou como esperado em 13 das 25 ações (52%).  

Estes resultados são aceitáveis, mas indicam que o modelo, apesar de ser coerente, poderá talvez que 

sofrer algumas alterações, de forma a que se aproxime do que é expectável.   

As escalas de alguns critérios estavam demasiado simples ou redutoras. Como é o exemplo da 

escala da espessura do endométrio ou, mesmo, da concentração do esperma que são subcritérios com 

escalas cardinais e contínuas, contudo, foram transformados em escalas ordinais.  

Um outro exemplo é a avaliação morfológica do embrião clivado, que acabou por ter uma escala 

construída sob poucos fatores, dos mencionados na bibliografia. Neste critério poderá também utilizar-

se a avaliação morfológica antes da criopreservação e, incluir a classificação de dois embriões. 

 No entanto, esta abordagem não foi conseguida na presente dissertação, uma vez que, apesar dos 

embriões antes de criopreservados, serem avaliados morfologicamente, o descongelamento destes, 

para transferência, é feito sem ter em consideração a anterior avaliação morfológica. Pelo que, neste 

trabalho, se utilizou o melhor embrião transferido, para dar a classificação. 

O facto de terem sido usados como ações potenciais, casais com TEC entre janeiro e maio de 2017, 

não permitiu averiguar as decisões, nem as recomendações, quanto ao nascimento de um único bebé 

vivo, que é a forma correta de avaliar o sucesso de um tratamento de PMA. Em vez disso, apenas, se 

aferiu à gravidez. 

O modelo foi aplicado para 25 casais com características distintas, alguns destes casais utilizaram 

gâmetas doados, enquanto que outros casais recorreram aos seus próprios gâmetas. Estas situações 

foram todas consideradas como idênticas, contudo, isso não é completamente verdade porque, para 

cada uma delas, poderia considerar-se definições de critérios diferentes. Por exemplo, no caso das 

doações de oócitos, considerar o número de embriões criopreservados, no total, que resultaram de 

oócitos de certa dadora, e não os embriões criopreservados do casal.  

   

 

 

 

 

  

 Embriologista Ginecologista/obstetra 

   

 Nº de ações Nº de ações 

O resultado do modelo foi o 
esperado 

12 12 

O resultado do modelo não 
foi o esperado 

13 13 
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