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INTRODUÇÃO

A Organização Mundial da Saúde 
(OMS) estima que a porcentagem de 
casais com infertilidade conjugal gira 
em torno de 8% a 15% no mundo. 

A dúvida de muitos casais que  
estão tentando a gravidez é:  
será que sou/somos infértil(eis)?  
A resposta da pergunta só pode ser 
dada por um médico especialista.

Portanto, para ajudá-los a entender 
melhor o assunto, preparamos este 
e-book sobre os principais métodos de
diagnósticos da infertilidade e outras
questões importantes sobre o tema.

http://www.brasil.gov.br/saude/2011/09/planejamento-familiar.php
https://clinicafecunda.com.br/afinal-como-saber-se-sou-infertil.php/
http://www.clinicafecunda.com.br/
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O QUE CARACTERIZA A INFERTILIDADE?

As chances de engravidar de forma natural 
variam de 15% a 20% em cada ciclo menstrual, 
de forma que a chance acumulada ao final do 
ano varia entre 60% e 80%. A OMS determina 
que um casal é infértil quando não consegue 
engravidar após 1 ano de tentativas sem o uso 
de nenhum método contraceptivo.

Apesar de muitas pessoas ainda associarem  
a infertilidade à mulher, existe a mesma  
chance de a infertilidade ser causada por 
fatores masculinos. A infertilidade é  
causada por fatores femininos em 30% das 
vezes e, por fatores masculinos, também 
em 30% dos casos. Em outros 30% dos 
casais inférteis, a causa é combinada (fatores 
masculinos e femininos) e, em 10%, a 
infertilidade não tem uma causa aparente.

Com relação aos fatores relacionados à 
infertilidade, os principais são:

» femininos: distúrbios hormonais, problemas
na ovulação, alterações estruturais uterinas
ou tubárias, endometriose ou outras
doenças do útero, fatores imunológicos e
idade materna avançada;

» masculinos: alterações dos espermatozoides
(produção, transporte e armazenamento),
varicocele e disfunções hormonais.

A infertilidade sem causa aparente (ISCA) 
acontece quando não é possível identificar uma 
causa conclusiva para a infertilidade do casal, 
mesmo após a realização de exames específicos.

https://clinicafecunda.com.br/infertilidade-feminina-conheca-as-principais-causas-e-indicativos.php/
https://clinicafecunda.com.br/varicocele-o-que-e-e-quais-suas-consequencias.php/
http://www.clinicafecunda.com.br/
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Além das causas específicas, a infertilidade também pode ser causada por outros fatores relacionados à saúde. Dessa forma, 
existem outros fatores de risco para a condição, que incluem:

» idade avançada: redução da reserva
ovariana na mulher;

» obesidade: causa alteração na produção de
hormônios sexuais no homem e na mulher,
além de outras alterações hormonais;

» tabagismo: o cigarro contém substâncias
que afetam a produção de espermatozoides,
a ovulação, a divisão celular do zigoto e a
implantação do embrião;

» exposição a ambientes tóxicos:
ambientes com poluentes no ar,
substâncias tóxicas, radiação, calor
excessivo e com utilização de metais
pesados afetam a fertilidade masculina.

https://clinicafecunda.com.br/estresse-e-excesso-de-peso-estao-entre-as-causas-da-infertilidade.php/
http://www.clinicafecunda.com.br/
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O QUE CARACTERIZA A INFERTILIDADE?

acompanhamento da infertilidade é o médico 
especialista em reprodução humana. Ao 

casal deve procurar o consultório para a 
investigação. Em mulheres acima de 35 anos 
ou em casais com problemas de fertilidade 
já diagnosticados, é importante que essa 
procura seja feita mais precocemente.

O diagnóstico de infertilidade é feito com 
base em entrevista realizada com o casal 
durante a consulta, em exame físico e em 
resultados de exames gerais (hemograma, 

(espermograma, vídeo-histeroscopia).
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CONHEÇA OS 5 PRINCIPAIS EXAMES PARA AVALIAR A INFERTILIDADE

O exame permite:

» avaliação de tamanho, volume e condição dos
ovários, além da identificação de presença de
folículos, cistos ou nódulos;

» avaliação do útero, com identificação de
alterações uterinas, como pólipos, malformações,
adenomiose e miomas;

» detecção de sinais de ovulação;

» diagnóstico de endometriose.

É considerado um exame de rotina para a saúde 
da mulher. Outros exames mais detalhados 
são solicitados quando alguma alteração é 
identificada na ultrassonografia transvaginal.

Detalharemos os principais exames para avaliação da 
fertilidade que auxiliam no diagnóstico de infertilidade. 
É importante lembrar que os laudos dos exames 
sempre devem ser avaliados pelo médico especialista 
para a conclusão diagnóstica.

ULTRASSONOGRAFIA TRANSVAGINAL

A ultrassonografia transvaginal é um dos principais 
exames de imagem na investigação da infertilidade 
utilizado para a avaliação das estruturas do sistema 
reprodutor feminino (útero, tubas uterinas e ovários). A 
ultrassonografia é uma técnica que permite a formação de 
imagens dos órgãos internos em tempo real mediante a 
emissão dos ecos produzidos pela reflexão das ondas do 
ultrassom enquanto elas atravessam esses órgãos.

Para a realização do exame, a mulher fica em posição 
ginecológica e é introduzido o transdutor do ultrassom 
no canal vaginal.

http://www.clinicafecunda.com.br/
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HISTEROSSALPINGOGRAFIA

A histerossalpingografia é um exame que avalia o útero e as tubas 
uterinas, porém de forma mais detalhada o trajeto, calibre e 
permeabilidade das tubas. Consiste na introdução de contraste pelo 
colo uterino, na cavidade uterina e nas tubas uterinas, seguida de 
realização de raios-X da região para visualização das estruturas.

As etapas do exame são:

1. a paciente se deita em posição
ginecológica;

2. o médico introduz o espéculo para
exposição do colo uterino;

3. se necessário, é aplicada uma
anestesia local;

4. o médico introduz o contraste por meio
de um fino cateter que é introduzido
pelo orifício do colo uterino;

5. são realizadas radiografias seriadas;

6. o médico pode solicitar que a paciente
mude de posição para melhorar a
visualização nas radiografias.

http://www.clinicafecunda.com.br/
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CONHEÇA OS 5 PRINCIPAIS EXAMES PARA AVALIAR A INFERTILIDADE

VÍDEO-HISTEROSCOPIA DIAGNÓSTICA

A vídeo-histeroscopia é considerado o melhor exame 
para a avaliação da cavidade endometrial. Ela costuma 
ser indicada para avaliação adicional e mais detalhada 
nos casos de infertilidade, espessamento do endométrio, 
sangramento uterino anormal, pólipos, miomas, 
aderências e abortos de repetição.

O exame consiste na visualização direta da cavidade 
uterina
do colo uterino. 

carbônico) para provocar a distensão do útero e permitir a 
visualização.

Quando necessário, é realizada a biópsia, retirada de um 
pequeno pedaço do endométrio para posterior avaliação.
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ESPERMOGRAMA

O principal exame de fertilidade masculina é o espermograma, também conhecido como análise do sêmen. Em um único 
exame, é possível avaliar a quantidade, qualidade e outros aspectos importantes dos espermatozoides que são determinantes 
para a capacidade reprodutiva do homem. A coleta do sêmen é feita por meio de masturbação, e o conteúdo é analisado 
posteriormente em laboratório. Solicita-se um período de abstinência sexual de 2 a 5 dias.

O espermograma consiste na análise macroscópica e microscópica do 
sêmen. Os parâmetros analisados macroscopicamente são:

» cor e aspecto: a amostra deve ser branca opalescente;

» tempo de liquefação: tempo que a amostra demora para se tornar
completamente líquida, que deve ser menor que 60 minutos;

» volume em ml: o volume total ejaculado deve ser igual ou maior a 1,5 ml;

» viscosidade: pode variar de normal a aumentada;

» pH: deve ser igual ou maior a 7,2.

https://clinicafecunda.com.br/espermograma-avaliando-fertilidade-masculina.php/
http://www.clinicafecunda.com.br/
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» imóveis: espermatozoides que não se movem;

» morfologia (forma): análise do formato, do
tamanho, da cauda e da peça intermediária, e
4% ou mais devem ser normais;

» vitalidade: realizado para homens com mais
de 40% dos espermatozoides imóveis, indica
os vivos, que devem ter um número maior ou
igual a 58%;

» concentração de células redondas: células
indiferentes presentes na amostra;

» concentração de leucócitos por ml na amostra.

O exame é indicado para todos os homens que 
fizerem avaliação da fertilidade.

E na avaliação microscópica:

» concentração por ml: a quantidade de
espermatozoides por ml deve ser igual ou
superior a 15 milhões;

» concentração total: a quantidade total de
espermatozoides no volume ejaculado deve
ser igual ou superior a 39 milhões;

» motilidade progressiva: a porcentagem
de espermatozoides que se movem
em uma direção deve ser igual ou
maior a 32%;

» motilidade não progressiva: são
espermatozoides que movem a cauda,
mas não se mexem

http://www.clinicafecunda.com.br/
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TESTES DE FUNÇÃO 
ESPERMÁTICA

Os testes de função espermática são exames 
realizados para complementar a avaliação dos 
espermatozoides feita pelo espermograma. 
São diferentes testes que avaliam mais 
detalhadamente o espermatozoide e como reage 
às barreiras impostas pelo corpo feminino.

Esses testes são importantes porque, após a 
ejaculação, os espermatozoides ainda precisam 
enfrentar diversas barreiras para chegar até 
o óvulo e fecundá-lo. Qualquer problema na
capacidade de reação do espermatozoide pode
prejudicar a fecundação.

Os testes de função espermática são:

http://www.clinicafecunda.com.br/
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» teste hiposmótico: analisa a
integridade funcional da membrana
celular dos espermatozoides ao
colocá-los em uma solução hiposmótica
(menos concentrada). Problemas no
funcionamento da membrana podem
afetar a fertilidade.

Outro exame que pode ser importante 
para avaliação da fertilidade masculina 
é o ultrassom dos testículos, que tem 
o objetivo de avaliar as estruturas dos
testículos, epidídimo e vasos sanguíneos
locais. É importante na investigação de
alterações nos testículos e estruturas
reprodutoras masculinas que podem
estar relacionadas à infertilidade.

» teste de anticorpos antiespermatozoides
(pouco utilizado): avaliação da quantidade de
espermatozoides aderidos a anticorpos. Esses
têm menor motilidade, menor capacidade de
penetrar e transpor o muco uterino e menor
capacidade de fecundação do óvulo;

» teste de espécies reativas ao oxigênio: a
presença de espécies de espermatozoides
que reagem ao oxigênio (estresse oxidativo)
em excesso, ultrapassando a capacidade
antioxidante do sêmen, causa dano à membrana
celular dos espermatozoides e sua morte;

» teste de dano do DNA dos espermatozoides:
análise das fragmentações do DNA presentes
nos espermatozoides. Esses danos podem
diminuir até em 30% as chances de
fecundação do óvulo;

http://www.clinicafecunda.com.br/
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É POSSÍVEL CORRIGIR A INFERTILIDADE?

A manutenção de uma vida saudável é 
essencial para a melhora da fertilidade, 
portanto é indicada em todos os casos. Assim, 
é importante desenvolver hábitos em relação 
à manutenção de um peso adequado, à 
alimentação balanceada e à prática de exercícios. 
Também é importante evitar o tabagismo e o 
consumo excessivo de álcool.

Condições e doenças que interferem na 
fertilidade também devem ser corrigidas ou 
tratadas, como a obesidade, o sedentarismo, as 
doenças crônicas (diabetes, hipertensão arterial) e 
as doenças que acometem o sistema reprodutor 
(síndrome dos ovários policísticos, endometriose, 
mioma, varicocele, adenomiose).

Existem diversos tratamentos para a infertilidade, que variam de acordo com as causas. O primeiro passo é procurar uma clínica 
especializada e realizar os exames específicos, para que a causa da infertilidade seja identificada. O tipo de tratamento escolhido 
leva em consideração a idade do casal, as causas da infertilidade e outras características específicas.

http://www.clinicafecunda.com.br/
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» fertilização in vitro (FIV): indicada para casais com
problemas graves de infertilidade, é a técnica mais
complexa de reprodução assistida. Suas etapas são:
estimulação ovariana e indução da ovulação, coleta
de óvulos por punção, coleta de espermatozoides por
masturbação ou também por punção e fecundação
dos gametas em laboratório. Os embriões formados
são transferidos para o útero, de acordo com as regras
estabelecidas pela Resolução n. 2168 do Conselho
Federal de Medicina (CFM);

» doação de gametas: utilizada nos casos nos quais os casais
têm espermatozoides e/ou óvulos disponíveis ou esses
apresentam alterações incompatíveis com a gravidez.
Os gametas doados são utilizados em ciclos de FIV.

As chances de sucesso variam de acordo com o tipo de técnica 
utilizada e a gravidade do problema de fertilidade. Casais com 
mais de um problema de fertilidade ou problemas mais graves 
provavelmente terão maiores dificuldades para engravidar.

Os principais tratamentos específicos para a 
infertilidade englobam as técnicas de reprodução 
assistida, que vão das menos às mais complexas:

» relação sexual programada: uso de
medicamentos para estimular o crescimento
de um número maior de folículos e induzir
a ovulação, que é acompanhada por
ultrassonografia, com programação das relações
sexuais para os dias que precedem à ovulação;

» inseminação artificial: também tem como
primeira etapa a estimulação ovariana e a
indução da ovulação por medicamentos,
seguidas da inserção direta dos melhores
espermatozoides selecionados (após coleta
da amostra por masturbação) no útero após
a ovulação. Essa técnica é indicada para
homens que têm alterações de motilidade
nos espermatozoides;

https://clinicafecunda.com.br/reproducao-humana/tratamentos/fertilizacao-in-vitro-fiv.php/
https://clinicafecunda.com.br/descubra-o-que-e-e-como-funciona-o-coito-programado.php/
https://clinicafecunda.com.br/inseminacao-artificial-conheca-as-etapas-do-processo.php/
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CONCLUSÃO

O correto diagnóstico da condição é 
uma etapa de extrema importância 
no manejo da infertilidade conjugal. 
Para isso, é necessária a realização 
de diversos exames específicos, 
que buscam identificar possíveis 
alterações que interferem no 
complexo processo.

O mais importante é que o casal 
seja acompanhado todo o tempo 
por uma equipe especializada, 
que conhece seu caso e sabe 
quais tratamentos indicar. Além da 
capacidade técnica, é preciso que os 
profissionais tenham sensibilidade e 
compreensão ao lidar com os casais 
que buscam o sonho de engravidar.

https://clinicafecunda.com.br/como-identificar-e-tratar-infertilidade-conjugal.php/
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INTRODUÇÃO

Pioneira na cidade de Uberlândia e região, a Clínica Fecunda vem 
ajudando, há mais de 21 anos, casais do Brasil e exterior a realizar 
o sonho de ter filhos. Além de um corpo clínico multidisciplinar
altamente qualificado, a clínica conta com a parceria de profissionais
médicos reconhecidos na região por sua excelência.

Aliando atendimento humanizado com os mais avançados recursos 
tecnológicos, a Fecunda atua em todos os aspectos envolvidos 
no processo de reprodução assistida, da investigação clínica ao 
nascimento do bebê, garantindo que todo o processo aconteça com 
tranquilidade e segurança.

Para qualquer dúvida relacionada a assuntos ligados à  
reprodução assistida, agende uma consulta com um de nossos 
médicos especialistas!

http://http://pitchfork.com/features/lists-and-guides/10075-loveeeeeee-songs-rihannas-52-singles-ranked/
https://www.facebook.com/fecundareproducao/?ref=br_rs
https://plus.google.com/117346539426285598370?hl=pt_BR
https://www.youtube.com/channel/UCqWCsFaiQNJGdiBTkiQGY6g?view_as=subscriber
http://www.clinicafecunda.com.br/
https://clinicafecunda.com.br/agende-sua-consulta.php/
https://clinicafecunda.com.br/blog/
https://www.instagram.com/clinicafecunda/
https://clinicafecunda.com.br



