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INTRODUÇÃO - Infertilidade Masculina

Cerca de 40% dos casais que consultam por infertilidade após
1 ano de tentativa de gravidez apresentam fator masculino. Em
30% dos casos a causa é o fator masculino isolado e em outros
20% há associação ao fator feminino. Cerca de 6% dos homens
em idade fértil apresentam infertilidade masculina.
As causas da infertilidade masculina estão associadas à
produção do espermatozóide (espermatogênese) na maioria
dos casos (90%). Nos outros 10% existe relação causal com o
transporte espermático e alterações das glândulas acessórias
do trato genital masculino (6%), com distúrbios da ereção
(2%), com distúrbios da ejaculação (1%) e com as alterações
funcionais do espermatozóide e do coito (1%). 
Na grande maioria desses casos a fisiopatologia do distúrbio
não está bem definida. Por exemplo, não encontramos um
fator causal bem definido em 90% dos casos de oligospermia
e azoospermia. Uma conseqüência desse fato é que o trata-
mento medicamentoso desses distúrbios é pouco eficaz ou
inexistente. Até há pouco tempo esses homens não podiam
gerar filhos e freqüentemente eram recusados nos programas
de FIV devido ao péssimo resultado de gravidez. 
Após o surgimento da ICSI (injeção intracitoplasmática de
espermatozóides) houve uma revolução no tratamento da
infertilidade masculina. Podemos dizer atualmente que dos
casos não tratáveis apenas 2% continuam nessa categoria.

ALTERAÇÕES DA ESPERMATOGÊNESE

1. Fisiologia Testicular

O testículo é constituído por dois compartimentos distintos: o
intersticial, onde estão as células de Leydig produtoras de
testosterona e os túbulos seminíferos, onde estão as células de

Sertoli, que envolvem e nutrem as células germinativas
formadoras de espermatozóides. Uma significativa redução de
volume testicular é, possivelmente, um reflexo de esperma-
togênese diminuída, pois 90% do volume desse órgão é
composto por túbulos seminíferos (Figura 1). 

A função testicular normal depende da ação do LH e do FSH
produzidos pela hipófise anterior, que por sua vez são
regulados pelo GnRH sintetizado no hipotálamo. Os neurônios
que secretam o GnRH também são regulados por numerosos
sistemas de neurotransmissores e neuropeptídeos excitatórios
e inibitórios dentro do sistema nervoso central (sistemas

Figura 1 - Esquema de estrutura interna do testículo e epidídimo e ducto deferente
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noradrenérgico, dopaminérgico, serotoninérgico e opióides
endógenos ou opioidérgico) bem como por sinais de
"feedback" oriundos dos testículos (basicamente os esteróides
sexuais).
Tanto o LH quanto o FSH são liberados de forma pulsátil na
circulação sangüínea em resposta ao gerador hipotalâmico
GnRH. O LH age nas células de Leydig na secreção de testos-
terona, que por sua vez é responsável pelas características
sexuais masculinas (físicas e comportamentais) e pelo
mecanismo de "feedback" na liberação das gonadotrofinas.
Altas concentrações intratesticulares de testosterona também
regulam as células de Sertoli, desempenhando importante
papel na iniciação e manutenção da espermatogênese. O FSH
atua sobre as células de Sertoli na produção do fluido dos
túbulos seminíferos, de numerosas proteínas (proteína
ligadora de androgênios, transferrina, inibina, fatores de
crescimento, ativador de plasminogênio, etc.), de poliaminas e
de lactato, que por sua vez estão envolvidos na regulação da
espermatogênese. Outros produtos das células de Sertoli
realizam importante papel no desenvolvimento da genitália
interna masculina (hormônio inibidor do Muller), no "feed-
back" de secreção das gonadotrofinas (inibina) e na regulação
parácrina da função das células de Leydig (Figura2).

2. Espermatogênese e Espermiogênese

Espermatogênese é o processo de diferenciação e maturação
da espermatogônia (célula indiferenciada situada na porção
basal dos túbulos seminíferos) em espermatozóides. Algumas
dessas células estão em constante mitose para repor o "pool"
de células germinativas. Outras se transformam em esperma-
tócitos que sofrem meiose. O espermatócito primário sofre
duas divisões meióticas e origina os espermatócitos secun-

dários; estes dão origem às espermátides, que possuem um
conjunto haplóide de cromossomos. As espermátides sofrem
maturação posterior (espermiogênese) o que envolve altera-
ções nucleares, formação do acrossoma, desenvolvimento fla-
gelar e redistribuição citoplasmática até formar o espermato-
zóide (Figura 3). O ciclo completo de espermatogênese de-
mora cerca de 74 dias no homem e a produção diária de esper-
matozóides pelo testículo é de cerca de 120 milhões/dia.

Figura 2 - Esquema da função testicular, seus efeitos e sua dependência das
gonadotrofinas (LH e FSH).
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3. Caracterização geral dos Hipogonadismos 

Os distúrbios da espermatogênese podem se originar,
portanto, das doenças que afetam diretamente o testículo
(hipogonadismos primários) ou de distúrbios da hipófise e do
hipotálamo que causam estimulação gonadotrófica inadequa-
da dos testículos (hipogonadismos secundários).
Nos homens com hipogonadismo primário, a deficiência na
produção de espermatozóides pode ocorrer de forma isolada
ou em associação com a deficiência androgênica. Nos casos de
associação de ambas as deficiências há aumento dos níveis de
gonadotrofinas devido a diminuição do "feedback" negativo
testicular (hipogonadismo hipergonadotrófico). Homens com
deficiência isolada da produção de espermatozóides possuem

aumento seletivo de FSH, quando a perda de células
germinativas é severa, ou níveis normais de gonadotrofinas,
quando o grau de perda das células germinativas é leve. Já os
homens com hipogonadismo secundário quase sempre
possuem deficiência de produção de espermatozóides associ-
ada à deficiência de produção de androgênios. Contudo, os
níveis de gonadotrofinas são baixos ou no limite inferior do
normal (hipogonadismo hipogonadotrófico). Como há reque-
rimento de testosterona dentro do testículo para produção
normal de espermatozóides, homens com androgênio-
resistência podem apresentar interrupções da espermatogê-
nese e infertilidade. Nesses casos os níveis de testosterona e
gonadotrofinas poderão ser elevados ou poderão estar nos
limites superiores do normal.
A distinção entre os dois tipos de hipogonadismos tem
relevante importância clínica. A parada da espermatogênese e
conseqüente infertilidade dos pacientes com hipogonadismo
primário não possui tratamento médico, com exceção de
alguns homens com varicocele e disfunção testicular induzida
por drogas. Por outro lado, o testículo pode responder
normalmente às gonadotrofinas quando administradas a
pacientes com hipogonadismo secundário. Nesses casos a
reposição de gonadotrofinas e, em algumas circunstâncias de
GnRH, pode restaurar a produção de espermatozóides e a
fertilidade. Além disso, é importante ressaltar que o
hipogonadismo secundário pode ser causado pela destruição
dos gonadotrofos, por exemplo, por um tumor hipotalâmico
ou hipofisário. Assim, além de causarem deficiência de
gonadotrofinas e infertilidade, os tumores podem determinar
efeitos de massa (distúrbios do campo visual e hidrocefalia).
Também é importante lembrar que os tumores hipofisários
podem causar tanto deficiência (Panhipopituitarismo) quanto
hipersecreção (hiperprolactinemia, acromegalia, doença de
Cushing) de outros hormônios da hipófise anterior.

Figura 3 - Estágios de espermatogênese e respectivas células: espermatogônia Ad/Ap;
espermatócitos primários: B,L,Z,P; espermatócitos secundários: II; espermátides Sa, Sb1,
Sb2 e espermatozóides: Sd2.
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Oligospermia/azoospermia idiopáticas

Alterações Congênitas e do desenvolvimento: Varicocele,
Criptorquidia, Síndrome de Klinefelter, Distrofia Miotônica, Síndrome
de Células Sertoli-only, Anorquia congênita, Síndrome de Noonan,
Doença autoimune poliglandular, Síndrome de Down, Síndromes
genéticas complexas

Doenças Adquiridas: Orquites (caxumba), Drogas (citostáticos,
sulfa-salazina, álcool, maconha, cetoconazol, ciclosporina,
espironolactona(?), flutamida, antagonistas do receptor histamina2),
Irradiação, Trauma por hipertermia, Trauma da medula espinhal,
Toxinas ambientais (organo-fosforados), castração cirúrgica ou
traumática e Trauma físico

Doenças Sistêmicas: Cirrose hepática, Insuficiência renal crônica,
Malignidade (Hodgkin, Ca testicular), Vasculites (periarterite),
Doenças infiltrativas (amiloidose), Anemia falciforme
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4. Hipogonadismos Primários

De acordo com recentes estudos, quando a interrupção na
maturação ocorre no estágio de espermatócito primário, são
observadas alterações do espermatócito na fase de paquíteno,
consistindo na degeneração e condensação da cromatina ao
longo do complexo sinaptonêmico. A causa e o significado de
tais modificações não foram elucidadas. Outro ponto onde
ocorre a interrupção da maturação é no estágio de
espermátide com poucos espermatozóides formados. 
Clinicamente, pacientes com interrupção da maturação de
espermatogênese são oligospérmicos ou azoospérmicos
dependendo da extensão da interrupção. O FSH plasmático
está dentro dos limites normais, mas pode estar elevado na
maturação interrompida severa, particularmente, quando a
parada ocorre ao nível de espermatogônia ou espermatócito
primário. Os níveis de LH plasmático e testosterona são
usualmente normais.

Tabela-1: Causas de Hipogonadismo Primário

4a. Oligozoospermia e Azoospermia Idiopáticas

A maioria dos homens com infertilidade apresentam uma
parada da espermatogênese. Assim, ela ocorre em 70-80% dos
homens inférteis não selecionados. Cerca de 30% desses
pacientes apresentam aumento seletivo de FSH. Na biópsia
testicular encontramos dois padrões histológicos e, algumas
vezes uma mistura deles:
Bloqueio da Maturação - (Figura 4) 
A maturação interrompida é definida como uma parada em
algum estágio da espermatogênese. Não se detectam anor-
malidades nas células de Sertoli, na túnica própria dos túbulos
seminíferos ou nas células de Leydig ao microscópio óptico.
O diâmetro dos túbulos é normal.

Figura 4 - Bloqueio da maturação espermática com poucas espermátides - homem
infértil com azoospermia idiopática.
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Hipoespermatogênese - (Figuras 5 e 6)
Também chamada de hipoplasia proporcional de células
germinativas. Nesta condição, todos os tipos de células:
espermatogônia, espermatócitos, espermátides e espermato-
zóides estão presentes na proporção usual, mas o número de
cada variedade está diminuído. Como conseqüência disto o
epitélio germinativo torna-se mais fino. Ao contrário da matu-
ração interrompida, a espermatogênese se completa da manei-
ra usual nesta condição. Em alguns casos, alguns esperma-
tozóides podem ser encontrados.
Na maioria dos espécimes de biópsia testicular, a túnica
própria dos túbulos não está espessada e as células de Sertoli
e de Leydig aparecem normais. Os diâmetros dos túbulos estão
dentro dos limites normais. Nos casos de hipoesperma-
togênese severa (Figura 6), entretanto, alguns túbulos podem
mostrar engrossamento da túnica e ocasionalmente eles
podem estar completamente esclerosados. Clinicamente, os

pacientes com hipoespermatogênese são oligospérmicos. A
maioria deles tem FSH, LH e testosterona plasmática normais.

4b. Doenças Congênitas e Alterações do Desenvolvimento
Varicocele idiopática é definida como sendo uma dilatação das
veias do plexo pampiniforme. A designação varicocele,
definida por Ambroise Pare no século XVI como "plexo
vascular cheio de sangue melancólico" foi usada para
identificar a flebectasia localizada ou de todo o plexo
pampiniforme. 
TULLOCH, em 1952, ao publicar um artigo sobre a
recuperação da fertilidade de um paciente azoospérmico, após
a correção da varicocele, chamou a atenção da importância
desta patologia na fisiologia testicular e a sua ação deletéria
sobre a espermatogênese, ocasionando oligo e/ou asteno-
zoospermia e infertilidade.

Figura 5 - Hipoespermatogênese - Homem infértil com oligozoospermia idiopática. Figura 6 - Hipoespermatogênese severa - Homem infértil com oligozoospermia
idiopática (quadro mais severa que na Figura 5).
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Fisiopatologia e Incidência: o preciso evento fisiopatológico
pelo qual a varicocele leva a uma disfunção gonadal não é
conhecido. Parece que o mecanismo envolvido é o aumento da
temperatura testicular (LEWIS & HARRISON, 1979). Sua
incidência na população está entre 8% e 16%. Ocorre em 30-
40% dos homens inférteis. O aparecimento da varicocele
raramente acontece antes da puberdade. A sua localização é
predominantemente do lado esquerdo (90%), sendo 14%
bilateral e 2% do lado direito (Figura 7)

consistência em relação ao contralateral. A estetoscopia
Doppler faz parte da rotina do exame físico, sendo um meio
diagnóstico não agressivo importante para a detecção da
varicocele subclínica. Outro meio diagnóstico é a termofita
(COMHAIRE), que também deve fazer parte do exame físico,
visto que pelo simples contato com as hemibolsas escrotais
obtém-se a temperatura das mesmas.
Recentemente a utilização da ultra-sonografia de alta
resolução com "Color e Power Doppler" vem substituindo com
vantagens os métodos mais invasivos de diagnóstico.

Indicações para o tratamento: a indicação da correção da
varicocele é norteada por alguns requisitos:
a) presença de varicocele clínica ou subclínica diagnosticada

com alguns dos meios acima referidos.
b) presença no espermograma do "stress patern" descrito por

MacLeod, ou seja, oligo e/ou astenozoospermia ou
teratozoospermia, representada pelo aumento do número
de formas "tapering", amorfas e células imaturas da
espermatogênese.

c) exclusão de outros fatores que interfiram na fertilidade do
paciente. 

d) exclusão do fator feminino e infertilidade de pelo menos
por um ano.

e) levar em conta que a varicocele está presente em
homens férteis.

Tratamento: O tratamento clássico para a correção da
varicocele é o tratamento cirúrgico. Outros tratamentos
propostos dizem respeito a esclerose da veia testicular interna
(Castro & Lima) ou embolização da referida veia (Comhaire). 

Criptorquidia: um exemplo do efeito irreversível do calor
sobre a espermatogênese tem lugar na criança com criptor-
quidia e descenso tardio de um ou ambos os testículos.

Diagnóstico: O paciente portador de varicocele idiopática
normalmente não apresenta sintomatologia. O diagnóstico
pode ser feito utilizando-se desde uma simples inspeção até
outros recursos diagnósticos mais sofisticados. A manobra de
Valsava no exame físico é eficaz para o diagnóstico de
varicocele clínica. Pode-se também na palpação detectar a
presença de testículos com diminuição do volume e da

Figura 7 - Paciente com varicocele.
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Demonstrou-se que se o testículo infantil permanece fora do
escroto até os 4 anos, mudanças irreversíveis começam a se
instalar nas células germinativas e se o testículo permanece
fora do escroto até a puberdade será incapaz de produzir
espermatozóides mais tarde. As possibilidades de preservar a
fertilidade diminuem tanto quanto mais tardio for o descenso
testicular. A criptorquidia é a alteração mais comum do
desenvolvimento sexual no homem; 3 a 4% dos recém-
nascidos apresentam algum grau de alteração no descenso
testicular. Somente 0,7 e 0,8 % permanecem com o testículo
fora da bolsa escrotal até 1 ano de idade. Em 10% dos
pacientes criptorquídicos a alteração é bilateral e em 3%, um
ou ambos os testículos podem estar ausentes. É encontrado em
6% dos pacientes inférteis.
Fatores hormonais e mecânicos têm importância no descenso
testicular normal. Atrofia do gubernaculum, alongamento do
processo vaginal e aumento da pressão intra-abdominal são
fatores que influenciam o descenso testicular. É consenso geral
que os testículos devem estar na bolsa escrotal até no máximo
os 4 anos de idade.
De modo geral, há aumento seletivo de FSH, sendo que o LH e
a testosterona são normais. Há moderada a severa
degeneração das células germinativas com variados graus de
hialinização. As alterações do espermograma envolvem desde
a azoospermia/oligospermia até a concentrações normais de
espermatozóides, pois, em alguns casos, a função testicular
pode estar normal. 

Síndrome de Klinefelter (XXY e variantes)
Esta síndrome representa o exemplo mais comum de
hipogonadismo primário que resulta tanto na deficiência de
produção androgênica quanto da produção espermática.
Portanto, é caracterizada por diversos graus de insuficiência

tubular seminífera e função diminuída das células de Leydig.
Em 1942, Klinefelter, Reifensyein & Albright a descreveram
pela primeira vez. A presença de um cromossomo X
supranumerário é o fator etiológico subjacente fundamental.
Os pacientes com a síndrome de Klinefelter podem se dividir
em duas categorias: forma clássica e formas variantes. 

Na forma clássica, os caracteres mais marcantes incluem
testículos firmes e pequenos (< 2 cm), diversos graus de
eunucoidismo, azoospermia (95% dos casos), ginecomastia,
anomalias mentais, cromatina sexual positiva e excreção
elevada de gonadotrofinas urinárias. Com o advento das
análises cromossômicas, foi demonstrada uma fórmula
cromossômica sexual XXY nos tecidos da maioria dos
pacientes. Na biópsia testicular evidenciamos uma ausência da
espermatogênese com esclerose severa dos túbulos
seminíferos e hialinização.

Nas formas variantes da Síndrome de Klinefelter há
manifestações clínicas diferentes. Nesta variação, a patologia
provavelmente está relacionada com a presença de tipos
cromossômicos distintos do tipo puro XXY e tecido específico
que contém a linhagem celular anormal. Por exemplo, no
mosaicismo cromossômico sexual no qual existem mais de
uma linhagem celular originária, se uma dessas linhagens é
normal (XY) a função gonadal pode ser praticamente normal.
Por outro lado se existem mais de dois cromossomos X e um
cromossomo Y como única linhagem celular originária, as
mudanças patológicas serão mais graves e extensas.
Os dados disponíveis indicam que a presença de números
anormais de cromossomos X no tecido testicular é o ponto
focal para as mudanças observadas nos túbulos seminíferos e
células de Leydig na Síndrome de Klinefelter. As análises
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cromossômicas da pele, do sangue periférico, ou de ambos,
em alguns pacientes podem revelar um tipo de cromossomo
sexual masculino normal, mas se os testículos contêm um
complemento cromossômico X supranumerário, se desenvolve
a típica disgenesia testicular da Síndrome de Klinefelter.
A síndrome de Klinefelter é uma alteração relativamente
comum. Ocorre em cerca de 1/400-500 homens. A incidência
é significativamente mais elevada em indivíduos mentalmente
atrasados. A freqüência varia de 0,5 a 2,5% neste segmento da
população. Estes dados destacam a relação da deficiência
mental com esta síndrome.
Ademais, se considerarmos as formas variantes e os mosai-
cismos cromossômicos sexuais (XXY/XY), a freqüência é ainda
maior. Quanto maior o número de gonossomos menor o Q.I.
do indivíduo. 

Formas variantes poli-X + Y: pode apresentar variação
cromossômica até XXXXY. A maioria dos pacientes com mais
de 1 cromossomo X tem sido descoberta na idade pré-puberal
com algum grau de retardo mental. Outros achados nestes
pacientes são criptorquidia, hipospádias e anomalias
esqueléticas (sinostose rádio-ulnar).

Outras anomalias cromossômicas sexuais e autossômicas
com envolvimento gonadal: (a) Síndrome XYY: O
cromossomo extranumerário Y do cariótipo XYY parece ter
efeitos variáveis sobre a fertilidade. A função espermatogênica
dos indivíduos afetados pode ser normal, levemente ou
severamente prejudicada. Porém, a disfunção gonadal é muito
menos severa que na Síndrome de Klinefelter. Na biópsia
testicular, a Síndrome XYY tem sido associada a vários graus de
anomalias na espermatogênese, indo desde alteração leve na
maturação e hipoespermatogênese até a ausência completa de
células germinativas, podendo estes padrões ser encontrados

em túbulos seminíferos na mesma biópsia. Clinicamente, o
paciente apresenta vários graus de oligospermia. A maioria
apresenta níveis de LH e testosterona plasmática normais. O
FSH plasmático pode estar normal ou elevado, dependendo do
grau de dano das células germinativas. Os pacientes têm altura
elevada e freqüentemente acne pustulosa. Uma parcela destes
pacientes apresenta tendência a exibir agressividade e
comportamento anti-social.

(b) Síndrome do Homem XX: também se parecem com os
Klinefelter clássicos, mas são mais baixos, possuem freqüência
aumentada de hipospádias e não apresentam retardo mental. A
maioria desses pacientes possui uma translocação de parte do
cromossomo Y (carregando a região determinante do
testículo) para um cromossomo X ou um autossomo. (c)
Distrofia Miotônica: é uma doença autossômica dominante
caracterizada por prolongada contração da musculatura
esquelética, especialmente na face, pescoço e extremidades
distais, resultando em atrofia muscular progressiva e fraqueza.
As anomalias associadas constituem catarata, calvície frontal,
arritmias cardíacas, leve retardo mental e hipogonadismo
primário. A falência testicular acontece em 80% dos indivíduos
entre os 30-40 anos. A severidade do impedimento da
espermatogênese varia desde a completa perda das células
germinativas com esclerose e hialinização tubular até defeitos
mais moderados da produção espermática. Os níveis de
androgênios são normais, embora o LH possa estar
aumentado. Quase sempre há elevação de FSH e a azoospermia
é a regra.

Ausência de células germinativas (Síndrome das células
"Sertoli-only")(Figura 8)
Aplasia germinal ou Síndrome exclusiva das células de Sertoli.
Esta síndrome foi descrita por Del Castillo, Trabucco & De La
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Balze. A biópsia revela redução no tamanho dos túbulos
seminíferos, que aparecem vazios de células germinativas;
pode existir ligeiro engrossamento da túnica própria, mas não
se observa esclerose peritubular nem hialinização. O epitélio
tubular está constituído somente por células de Sertoli, com
seus núcleos característicos e citoplasma alargado, com borda
interna estriada. As células de LEYDIG são normais
morfologicamente e podem estar ligeiramente aumentadas em
quantidade, mas nunca produzem aglutinações adenomatosas.
Alguns pacientes com outros transtornos gonadais como
Síndrome de KLINEFELTER, orquites pós-parotidites, lesão por
irradiação, criptorquidia, etc., podem apresentar um quadro
histológico semelhante à aplasia germinal; porém, estes casos,
em contraste com a Síndrome DEL CASTILLO, mostram uma
parede tubular engrossada e apresentam lesões de
esclerohialinose.
A Síndrome de DEL CASTILLO, TRABUCCO e DE LA BALZE é
caracterizada clinicamente pela ausência congênita do epitélio

germinal e normalidade dos demais elementos testiculares. O
fenótipo é normal. O volume testicular é praticamente normal
ou discretamente reduzido e de consistência diminuída. No
espermograma encontramos azoospermia. O cariótipo é
normal. No estudo hormonal, o LH apresenta-se com níveis
normais, enquanto que o FSH apresenta-se elevado. Para
alguns autores, a etiologia é uma alteração na migração dos
gonócitos desde a membrana alantóide até a crista genital
(DEL CASTILLO). Para outros, é uma patologia adquirida na
puberdade (PAULSEN) de etiologia desconhecida.
Quanto a incidência da Síndrome das células de Sertoli
isolada, em 1971 DUBIN &AMELAR tiveram 2,7% dos pacientes
com infertilidade. KJEESLER, em 1966 e CHANDLEY et al em
1976, tiveram incidência da Síndrome em 1/3 dos casos de
azoospermia. 

Outras causas raras de Hipogonadismo Primário: Anorquia
congênita, Síndrome de Noonan, Doença Autoimune
Poliglandular e Síndrome de Down.

4c. Doenças Adquiridas
Orquite
O vírus da caxumba e o bacilo da lepra lepromatosa são as
causas mais estudadas da orquite que levam a uma deficiência
testicular. Raramente, as infecções supurativas no epidídimo
unilaterais podem se estender aos testículos. Infecções
causadas pela Neisseria gonorrhoeae podem também
ocasionar orquites se não forem adequadamente tratadas.
Outros germes envolvidos são: ecovírus, arbovírus e bacilo da
tuberculose.

Orquite Pós-Parotidite Viral: Embora a parotidite aguda seja
uma doença temporariamente debilitante, suas seqüelas não

Figura 8 - Vários túlos seminíferos hialinizados e contendo somente células de Sertoli.



14

são evidentes até uma década mais tarde, manifestadas como
uma atrofia testicular e infertilidade se o envolvimento foi
bilateral. Em longo estudo realizado por Rochester, foi
observada orquite em 30% de homens pertencendo a faixa
etária de 10 anos ou mais quando a caxumba ocorreu.
Felizmente a maioria dos homens teve caxumba antes dos 10
anos de idade quando a orquite é raramente observada.
Orquite bilateral se desenvolve em 1/3 dos indivíduos afetados
resultando severa oligozoospermia ou azoospermia.
Histologicamente, a atrofia testicular pode demonstrar severa
fibrose, colapso tubular e hialinização; as células de Leydig
parecem ser resistentes aos danos. FSH plasmático e
ocasionalmente o LH podem estar elevados enquanto os níveis
de testosterona são usualmente normais.

Quimioterapia
O grau de lesão do epitélio germinativo dependerá do tipo de
citostático, da combinação dos mesmos, da dose e do tempo
de administração. As lesões produzidas nem sempre são
reversíveis. Quando ocorre lesão importante, o FSH está
aumentado e o LH está normal.

Irradiação
É conhecido o efeito deletério dos raios-X nos testículos desde
o início deste século. O efeito da radioterapia em pacientes
com tumores testiculares também é conhecido. Sabe-se que as
células de Sertoli e de Leydig são resistentes a ação de
radiação. No entanto, as células germinativas são sensíveis e
podem desaparecer quando os testículos são submetidos a
radiações por período prolongado. Radiações agudas e de
baixa dose, podem afetar a espermatogênese sendo possível a
sua recuperação posterior. A dose máxima que permite uma
recuperação completa não se conhece com segurança, mais
provavelmente se encontra entre 400 e 600 r por uma freqüên-

cia de radiação consistente em 250 KV de energia de raio X.
A sensibilidade do epitélio germinativo é variável. As
espermátides e os espermatócitos são relativamente
resistentes. Os espermatócitos são afetados por doses altas e as
espermatogônias podem ser afetadas por baixas doses. Em
geral, se produz uma esclerose tubular progressiva com
posterior desorganização e desprendimento do epitélio
germinativo.

4d. Doenças Sistêmicas
A cirrose hepática e a insuficiência renal crônica são as
principais causas sistêmicas de alterações da produção de
androgênios e espermatozóides, por afetarem diretamente os
testículos. É provável que efeitos tóxicos do álcool e das
toxinas urêmicas sobre as células dos dois compartimentos
testiculares estejam envolvidos na patogênese da falência
testicular primária nesses indivíduos. Embora as duas
patologias citadas possam causar hipogonadismo secundário,
elas estão mais freqüentemente associadas ao hipogonadismo
primário. 

5. Hipogonadismo Secundário

5a. Doenças Congênitas e Alterações do Desenvolvi-
mento (Hipogonadismo hipogonadotrófico pré-puberal
ou Síndrome de Kallmann ou Eunucoidismo
hipogonadotrófico)
Clinicamente estes pacientes são altos ou de estatura normal e
apresentam sinais de eunucoidismo. A ginecomastia, micros-
cópica ou clínica, aparece raramente em pacientes não
tratados. Anosmia ou hiposmia, lábio leporino e pálato fendido
e assimetria craniofacial são malformações associadas.
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Na biópsia testicular vamos encontrar amostras características
de um testículo imaturo e pré-púbere: células de linhagem
espermatogonial em fase inicial de desenvolvimento. Não se
observam células de Sertoli e tampouco células de Leydig bem
definidas.
Normalmente o déficit é tanto para o FSH como para o LH.
Estes normalmente estão ausentes ou em cifras bem baixas.
Casos infrequentes são observados de deficiência seletiva do
LH (eunucos férteis) ou de FSH com LH normal; há deficiência
da espermatogênese com indivíduos normalmente masculi-
nizados. Com certa freqüência há associação com criptor-
quidia, possivelmente devido à produção androgênica
deficiente.

Outras: Hemocromatose (doença gênica) e outras síndromes
genéticas complexas tais como a Síndrome de Laurence-Moon-
Biedl e a Deficiência de sulfatase esteroidogênica.

5b. Doenças Adquiridas

Hipogonadismo hipogonadotrófico pós-puberal
Quando a secreção de gonadotrofinas hipofisárias desaparece
durante a vida adulta, os testículos são incapazes de manter
uma função germinativa e hormonal de forma independente.
Os testículos se tornam pequenos e duros e há uma alteração
celular nos túbulos seminíferos, que é variável de acordo com
o grau da falência hipofisária e da sua duração, podendo ir
desde uma desorganização até uma ausência completa do
epitélio germinal. As células de Leydig diminuem em número e
mostram sinais degenerativos. Daí o aparecimento da dimi-
nuição da libido, impotência sexual e uma regressão
progressiva dos caracteres sexuais secundários. Os
hipopituitarismos são a causa mais freqüente em virtude de
destruição ou lesão infiltrativa do hipotálamo ou da hipófise.
Outras: hiperprolactinemia; excesso de androgênios, estrogê-
nios e progestogênios ingeridos (exógenos) ou produzidos
por tumores e distúrbios de deficiência enzimática da
esteroidogênese como na Hiperplasia Adrenal (endógenos).

5c. Doenças Sistêmicas
Hipotireoidismo, aumento de glicocorticóides circulantes
(Síndrome de Cushing) e diabetes mellitus afetam a
espermatogênese humana. São causas que podem afetar a
fertilidade do homem, apesar de serem contestadas como
causa de infertilidade por alguns autores.

Hipogonadismo hipogonadotrófico:

Doenças congênitas e alterações do desenvolvimento ou Pré-
puberal: (Lesões orgânicas na pituitária ou próximas a ela - tumores,
cistos, trauma); Defeitos genéticos na secreção de gonadotrofinas
(eunucoidismo hipogonadotrófico - Síndrome de Kallman),
Hemocromatose.

Doenças adquiridas ou Pós-puberal: Lesões orgânicas (tumor
pituitário ou trauma da fossa pituitária com hipopituitarismo),
hiperprolactinemia, Excesso de androgênios (testosterona, anaboli-
zantes, hiperplasia adrenal, tumores produtores de androgênio),
Excesso de estrogênio (Endógeno - Tumor estrogênio-produtor da
córtex adrenal, cirrose hepática), Exógeno

Excesso de glicocorticóides: Endógeno (Síndrome de Cushing),
Exógeno (Tratamento para colite ulcerativa; Tratamento para asma
brônquica)

Doenças sistêmicas: Hipotireoidismo, Hipertireoidismo, Diabetes
Mellitus

Síndromes de Androgênio-resistência: Síndrome de Reifenstein,
Deficiência de 5 alfa redutase, Doença celíaca

Tabela-2: Causas de Hipogonadismo Secundário
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de dehidrotestosterona (DHT), ativamente sintetizada pelas
células epididimárias a partir da conversão da testosterona
pela enzima 5-alfa-redutase. Esse trânsito pelo epidídimo
demora cerca de 12 dias. Eles passam da cabeça através do
corpo e são armazenados na cauda do epidídimo por cerca de
4 dias dependendo da freqüência de ejaculação. Os vasos
deferentes são responsáveis pelo transporte dos esperma-
tozóides até a uretra posterior. Esse movimento acontece,
principalmente no momento da ejaculação, quando as fibras
simpáticas do sistema nervoso autônomo estimulam as
contrações peristálticas dos músculos lisos das paredes dos
vasos deferentes. As vesículas seminais contribuem com cerca
de 70% do líquido seminal, além de adicionar frutose ao
mesmo, a fonte principal de energia dos espermatozóides. As
secreções prostáticas têm função neutralizadora de pH ácido
tanto dos fluidos seminais quanto das secreções vaginais (após
a ejaculação) como também são responsáveis pela liquefação
do sêmen. (Figura 9)
Apesar das glândulas acessórias serem indispensáveis à
fertilidade, os problemas de transporte espermático não são
causa muito comum de infertilidade. No entanto, a causa
básica da infertilidade nesses casos corresponde ao
impedimento do transporte espermático devido à obstrução
mecânica do sistema de ductos ou função anormal do
epidídimo e glândulas acessórias alterando a motilidade dos
espermatozóides. 

2. Obstrução Ductal (Tabela3)
Causa azoospermia excretora e infertilidade. WAGENKNECHT
atribui a incidência de 3% em 30.000 pacientes estudados no
período de 12 anos. AMELAR & DUBIN, em 1294 pacientes,
encontraram uma incidência de 7,4%.
As principais causas de obstrução da via seminal são seqüelas
de um processo inflamatório (tuberculose genital, gonorréia,

6. Síndromes de Androgênio-Resistência
As síndromes incompletas de androgênio-resistência podem se
apresentar como subandrogenização e infertilidade em
homens com genitália externa normal. Esses pacientes podem
também apresentar variados graus de hipospádias,
ginecomastia e criptorquidia. Os níveis de testosterona e LH
estão elevados, refletindo a resistência à ação androgênica ao
nível hipofisário-hipotalâmico. A deficiência de células
germinativas é a regra, sendo mais severa quando há
criptorquidia associada. Muitos desses homens apresentam
mutações genéticas no gene para os receptores de
androgênios, resultando na diminuição do número, da função
e da estabilidade dos mesmos.

ALTERAÇÕES DO TRANSPORTE ESPERMÁTICO
E DAS GLÂNDULAS ACESSÓRIAS DO TRATO
GENITAL MASCULINO

1. Fisiologia do Transporte Espermático
Ao se completar a espermiogênese, os espermatozóides são
liberados das células de Sertoli para dentro dos túbulos
seminíferos (espermiação) e transportados para a rete testis,
dúctulos eferentes e cabeça do epidídimo. Os espermatozóides
recém-formados são imóveis e o transporte através desse
sistema de ductos acontece graças à reabsorção do fluido dos
túbulos seminíferos, ação ciliar das células epiteliais tubulares
e contração espontânea dos músculos peri-tubulares. Ao
passarem pelo epidídimo eles adquirem motilidade e
terminam a maturação. Isso acontece em virtude do contato
com várias substâncias incluindo proteínas (fator sustentador
da motilidade progressiva) e íons que são produzidos
ativamente no fluido tubular. A manutenção da função e
estrutura do epidídimo está em íntima relação com a produção
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2) alterando o meio; 3) por alteração do tono funcional dos
epitélios; 4) por diminuição da capacidade volumétrica dos
órgãos secretores e da luz dos condutos forma crônica; 5) por
causar atrofia do parênquima testicular adjacente.

refluxo de urina infectada), malformação congênita (aplasia
de um segmento epididimário) e traumatismo.
A causa mais comum de obstrução adquirida é a vasectomia.

3. Motilidade Espermática Diminuída
Contagem de espermatozóides adequada, biópsia testicular
normal. As possíveis causas são: 1) defeito na maturação ou
armazenamento impróprio de espermatozóides no epidídimo;
2) anormalidades bioquímicas no plasma seminal; 3) defeitos
genéticos na cauda de espermatozóides (Síndrome dos cílios
imóveis). Por outro lado, a ação patológica das infecções das
glândulas anexas podem atuar nos testículos afetando a esper-
matogênese: 1) por ação indireta sobre os espermatozóides;

Congênitas:
Aplasia de vasos deferentes; Aplasia de epidídimos.

Adquiridas:
a. Infecção: Epididimite por gonorréia, Epididimite por tuberculose,

Outros.

b. Ligadura dos vasos deferentes: Voluntária (Vasectomia),
latrogênica.

Tabela-3: Causas de Obstrução da via seminal

Figura 9 - Representação esquemática do trato reprodutor masculino.

Sistema Reprodutor
Masculino

Próstata

Uretra Protática

Dúctulo eferente

Rete testis

Túbulo seminífero

Ampola

Vesícula seminal

Ductos ejaculadores

Canais Deferentes

Cabeça

Corpo

Cauda

Epidídimo
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Doenças do sistema nervoso central (SNC): Distúrbios do lobo
temporal e sistema límbico.

Distúrbios psiquiátricos: Stress emocional ou Ansiedade de
desempenho, Depressão, Distúrbio psiquiátricos maiores.

Doenças crônicas: Doenças renal, cardíaca, hepática, respiratória,
Tumores malignos.

Drogas que atuam no SNC: Antihipertensivos de ação central,
Antidepressivos, Antipsicóticos, Sedativo-Hipnóticos, Álcool.

Doenças Endócrinas: Deficiência ou Resistência androgênica,
Hiperprolactinemia, Doenças Tireoidianas.

Doenças da medula espinhal: Trauma, Esclerose múltipla, Mielite
transversa, Tumores, Comprometimento vascular, Abscesso epidural,
Estenose ou espinha bífida, Sífilis.

Distúrbios do sistema nervoso autônomo: Cirurgia pélvica,
Neuropatia diabética autonômica, Outras neuropatias periféricas.

Drogas que afetam a resposta periférica da ereção:
Anticolinérgicos, Antidepressivos, Antagonistas beta-adrenérgicos,
Antihistamínicos, Agentes simpatomiméticos, Agonistas
alfa-adrenérgicos.

Doenças Vasculares: Doença aorto-ilíaca distal, Doença arterial
peniana (diabetes), Incompetência venosa.

Anormalidades do pênis: Doença de Peyronie, Micropênis,
Trauma peniano, Priapismo.

Tabela-4: Causas de disfunção erétil

Ejaculação retardada ou prematura

Ejaculação retrógrada: cirurgia do colo vesical (prostatectomia,
Y-V uretrocistoplastia, incisões sobre o colo vesical), Disfunção
do sistema nervoso simpático (neuropatia autonômica-diabetes,
drogas simpatolíticas ou simpatectomia, cirurgia retroperitoneal
ou abdômino-pélvica), Trauma de medula espinhal.

Ejaculação reduzida: Androgênio-resistência ou deficiência,
disfunções do sistema nervoso simpático, anomalias uretrais
(estenoses, hipospádias, epispádias).

Tabela-5: Causas das alterações da ejaculação

DISFUNÇÃO ERÉTIL

Impotência é a incapacidade de atingir ou manter ereção
suficiente para completar o intercurso e atingir o orgasmo. A
infertilidade advém da incapacidade de realizar o intercurso.
As causas são variadas e correspondem a 2% dos casos de
infertilidade masculina. (tabela-4)

ALTERAÇÕES DA EJACULAÇÃO

Durante a ejaculação, a ativação dos neurônios do sistema
nervoso simpático localizados na medula espinhal tóraco-
lombar (T12-L2) estimulam a contração dos músculos lisos da
cauda do epidídimo, vasos deferentes e ductos ejaculatórios,
via nervo hipogástrico, resultando no movimento do esperma
até a uretra posterior (emissão). Essa ativação simpática,
mediada por receptores alfa-adrenérgicos, também estimula a
secreção de fluido pelas vesículas seminais e próstata, que
constituem 90% do sêmen e a contração dos músculos do colo
vesical, que fecham o esfíncter uretral interno, permitindo uma
ejaculação anterógrada. A emissão é seguida pela estimulação
reflexa dos neurônios da medula espinhal sacral (S2-S4), via
nervo pudendo (que manda fibras a todo o períneo),
determinando as contrações dos músculos ísquio e bulbo-
cavernosos causando a expulsão do sêmen contido na uretra.
De modo geral a ejaculação acontece junto com o orgasmo,
que é estimulado por vias ascendentes na medula espinhal que
vão até os centros nervosos centrais. A ejaculação normal
produz cerca de 1.5 a 5.0 ml de sêmen.
As alterações da ejaculação podem causar infertilidade
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interferindo na liberação e deposição da quantidade
necessária de espermatozóides no trato genital feminino. Afeta
cerca de 1% dos homens inférteis. (tabela-5)

ALTERAÇÕES DO COITO E DA FUNÇÃO DO
ESPERMATOZÓIDE

Devido à sobrevivência do esperma no trato genital feminino
ser cerca de 2 dias, a freqüência de relações no período fértil
(período ovulatório) deveria ser a cada 2 dias. Essa freqüência
aumenta a chance da presença de espermatozóides viáveis
durante as 12 a 24 horas em que o óvulo estará disponível para
fertilização.
Motilidade progressiva é fundamental para o transporte dos
espermatozóides através do muco cervical e do trato genital
feminino, inclusive para a penetração da corona radiata e zona
pelúcida do oócito no momento da fertilização. Uma cauda
normal com sua estrutura ciliar também é fundamental para
esse tipo de motilidade.
Como já citado anteriormente, os espermatozóides necessitam
transitar pelo epidídimo para adquirir motilidade. Não está
bem definido como esse fato acontece, contudo o contato com
proteínas (fator sustentador da motilidade progressiva) e
outras substâncias tanto no epidídimo quanto no líquido
seminal parece estimular essa motilidade. Mais de 60% dos
espermatozóides devem estar móveis nas amostras de sêmen. 
Os espermatozóides ejaculados passam por uma série de
alterações morfológicas e fisiológicas, não muito bem
entendidas, denominadas de capacitação e reação acrossô-
mica, antes de adquirirem capacidade para fertilizar o oócito.
O acrossoma é uma dupla membrana que cobre a cabeça do
espermatozóide. Durante a reação acrossômica a membrana
externa se rompe liberando enzimas hidrolíticas e expondo a

Alterações do coito: Intercurso pouco freqüente (<3/mês),
Intercurso excessivo ou masturbação freqüente, pobre correlação do
coito com período ovulatório, limpeza prematura do canal vaginal
(antes de 20 min/pós-relação).

Alterações da função espermática: lubrificantes espermio-
tóxicos, alterações da motilidade espermática (astenospermia
idiopática, Síndrome dos cílios imóveis-Kartagener, deficiência da
proteína Carboxil-metilase, anticorpos anti-espermatozóides,
polizoospermia idiopática (>200milhões/ml).

Tabela-6: Causas de Alterações do coito e da função espermática

AVALIAÇÃO E TRATAMENTO DO FATOR
MASCULINO

Compreende a investigação e o tratamento das várias doenças
do sistema reprodutor masculino que alteram os parâmetros
do espermograma. 
Parâmetros Seminais Normais (O espermograma)
Concentração (deve ser >= 20 milhões/ml)
Motilidade (> 50% ou tipo A > 25%)
Morfologia (normais >=14% segundo critério estrito –
Kruger; ou >= 60% segundo OMS) (Figura 10)
Vitalidade (>= 75%)

face interna da membrana. Esses dois eventos são funda-
mentais para a penetração espermática nos envoltórios do
oócito, durante a fertilização.
A infertilidade pode ser causada por distúrbios do coito que
resulta em deposição de números inadequados de esperma-
tozóides viáveis e móveis, muitas vezes ejaculados num
momento impróprio, em relação à ovulação, condições
necessá-rias para a fecundação. (tabela-6)
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1a. Casais Normais:
O seguimento de casais em idade reprodutiva, tentando
engravidar, sem risco de infertilidade, por 12 ciclos menstruais
consecutivos, dos quais foram obtidas múltiplas amostras
seminais de cada homem, revelou que o melhor parâmetro
seminal preditivo de gestação foi a porcentagem de
espermatozóides normais de acordo com o critério estrito de
Kruger.  O número total de espermatozóides no ejaculado
também é preditivo de gravidez. Um declínio na taxa de
gravidez foi observado quando a concentração era menor que
30 milhões/ml, a concentração total no ejaculado era menor
que 80 milhões e o número de espermatozóides normais
< 8%, segundo o critério estrito.

1b. Casais Inférteis:
Entre casais inférteis controlados para ausência de fator
feminino, tentando a gravidez naturalmente, há uma relação
inversa clara entre a duração da infertilidade e a probabilidade
de concepção, ou seja, quanto mais tempo sem gravidez,
menor a probabilidade de concepção.
Alguns parâmetros seminais foram correlacionados com o

sucesso da técnica de reprodução assistida utilizada. Parece
que uma concentração total de espermatozóides móveis acima
de 5 milhões/ml é necessária para atingir taxas de gravidez de
cerca de 10% por ciclo, tanto em ciclos naturais quanto em
ciclos de super-ovulação acompanhados de inseminação intra-
uterina de espermatozóides. Em termos de Fertilização
"In Vitro" convencional (FIV), a morfologia estrita é o melhor
fator preditivo de fertilização e gravidez. Por outro lado, parece
não haver relação entre qualidade dos espermatozóides e a
fertilização quando se utiliza a técnica de ICSI. Desse modo,
pacientes com alterações importantes da morfologia estrita
poderiam optar objetivamente pela ICSI.
Entre as doenças mais importantes, causadoras de infertilidade
masculina, estão as infecções e suas seqüelas (uretrites,
orquites, epididimites e prostatites), a varicocele e os
distúrbios imunológicos. Todas elas podem levar a um maior
ou menor grau de Oligoastenospermia (diminuição da
concentração e da motilidade dos espermatozóides) ou
mesmo Azoospermia (ausência de espermatozóides no
ejaculado).
É importante ressaltar que de cada 100 homens, 96 possuem
espermatozóides no ejaculado e 4 não possuem. Desses, cerca
de 75% possuem espermatozóides no epidídimo ou testículo e
cerca de 25% não possuem.  Desses que não possuem
espermatozóides no testículo, cerca de metade tem
espermátides redondas e a outra metade não tem solução para
conseguir gravidez com seus próprios gametas, tendo de
recorrer ao Banco de Sêmen.

FATORES AGRAVANTES DA INFERTILIDADE

1. Idade da Mulher
Quanto maior a idade, menor a chance de engravidar e maior
a chance de abortar. Esse é um fator determinado pela
qualidade do oócito. A fecundabilidade diminui progressi-

Sperm Morphology

Normal
Oval Form Abnormal Sperm

Figura 10 - Morfologia espermática normal e anormal.
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vamente após os 35 anos. Para os casos de fertilização "in
vitro" o prognóstico de sucesso também é função da idade: 
< 35 anos (40-50%), 35-39 anos (30-40%), 40-42 anos
(20%) e > 42 anos (< 5%).

2. Tempo de Infertilidade
Quanto mais tempo um casal passa sem engravidar, menor
será sua chance futura. Um casal tentando engravidar há mais
de 5 anos terá em torno de 5% de chance natural, se nenhum
outro fator estiver presente .

3. Presença de Fator Masculino Importante
Homens com concentrações espermáticas no ejaculado
menores que 5 milhões/ml têm perto de 1% de chance de
gravidez natural.

4. Outros
Severidade do problema de base e falta de assistência espe-
cializada.

EXAMES ÚTEIS NA PRIMEIRA INVESTIGAÇÃO

È necessário fazer avaliação objetiva e criteriosa. 
Utilizar exames que possuam valor prognóstico e influenciem
o tratamento.
Indicar a realização de testes e exames significa que tais testes
ou exames deveriam ter um valor preditivo da causa em
potencial, cujo conhecimento afetaria o manejo clínico.
Reprodutibilidade, valor preditivo e impacto sobre o trata-
mento são as características que definem um teste diagnóstico
útil. Infelizmente, somente alguns exames designados para
investigação de infertilidade preenchem esses quesitos.

1. Análise Seminal Completa. 
A. Espermograma
B. Cultura do esperma
C. Testes de capacitação espermática que possuem valor
prognóstico. 
Limitações do espermograma:
a) flutuações individuais;
b) entrelaçamento entre fertilidade e subfertilidade;
c) nenhuma avaliação da função espermática.

2. Dosagens Hormonais para o fator masculino:
Não existe um consenso para quais homens inférteis devem ser
pedidas as dosagens hormonais e quais os hormônios devem
ser dosados. A anormalidade endócrina mais comum é a
elevação do FSH sérico, consistente com falência primária de
células germinativas – uma condição sem tratamento exceto
pela extração testicular de espermatozóides (TESE) e ICSI.
Mesmo nesses casos os níveis de FSH não são preditivos do
encontro de espermatozóides no testículo. A concentração de
espermatozóides e a contagem dos móveis são os melhores
testes preditivos de anormalidade endócrina. A maioria das
endocrinopatias que possuem significado clínico pode ser
detectada pela dosagem de FSH e Testosterona, em homens
com concentração espermática abaixo de 10 milhões/ml. 

3. Outros exames: 
a. Teste de Penetração do Espermatozóide em óvulo de hamster
b. Pesquisa de anticorpos antiespermatozóides
c. Avaliação do fator feminino.
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Morfologia Espermática Prognóstico x Fertilidade
(Kruger) (técnica a ser indicada)

>14% formas normais Fertilidade normal

14% = > formas normais > 4% Moderada a baixa
fertilidade (AIH ou  FIV)

< =4% formas normais Ausência de fertilidade (ICSI)

C- Indicação de técnicas e valores prognósticos da
morfologia espermática estrita (Kruger)

Significado das siglas:
AIH: Inseminação Intrauterina de Espermatozóides; AID: Inseminação Intrauterina
com Sêmen de Doador;
FIV: Fertilização "In Vitro" Convencional; ICSI: Injeção Intracitoplasmática
de Espermatozóides;
ROSNI: Injeção Intracitoplasmática de Espermátide Redonda.

B) Indicação das diveras técnicas de Reprodução
Assistida de acordo com o Fator Masculino associado ao

Fator Feminino (TUBÁRIO)

CAPACITAÇÃO ESPERMÁTICA
(Concentração obtida após

a capacitação )

>5 x 106/ml

2 a 5 x 106/ml

1 a 2 x 106/ml

< 1 x 106/ml

VALORES PROGNÓSTICOS
( técnicas indicadas )

FERTILIDADE NORMAL

AIH

FIV

ICSI

A- Valores prognósticos de acordo com
a captação espermática

TESTES DE VALOR PROGNÓSTICO NA AVALIAÇÃO DO FATOR MASCULINO

Azoospermia é definida como ausência de espermatozóides no
ejaculado; no entanto, mesmo nesses casos, podemos
encontrá-los nos epidídimos e nos testículos. Nos casos de
azoospermia secretora, também podemos encontrar esperma-
tozóides nos testículos, independentemente do resultado da
biópsia testicular ou do FSH sérico, que não possuem valor
preditivo para o achado de espermatozóides ao nível testicular. 
*A técnica de ICSI tem sido utilizada atualmente para
tratamento de todos os fatores de infertilidade. Dessa forma, a
ICSI tem ampliado suas indicações para casos de infertilida-de
sem causa aparente, endometriose severa e obstrução tubária
bilateral, além de suas indicações precisas para fator mascu-lino
moderado e severo incluindo a azoospermia.

SÊMEN NORMAL

LEVE

OLIGOSPERMIA
MODERADA

SEVERA

AZOOSPERMIA
SECRETORA

AZOOSPERMIA
OBSTRUTIVA

FATOR NORMAL

AIH
FIV

ICSI*

AIH

FIV
ICSI

ICSI

ICSI
AID

ROSNI

ICSI

FATOR TUBÁRIO

FIV
ICSI*

FIV
ICSI*

FIV
ICSI

ICSI

ICSI
ROSNI

ICSI
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QUANDO ENCAMINHAR O PACIENTE PARA 
O ESPECIALISTA EM TÉCNICAS DE
REPRODUÇÃO HUMANA ASSISTIDA (TRA)?

Um casal normal com a mulher abaixo dos 35 anos tem cerca
de 18-20% de chance de engravidar por tentativa durante o
período fértil. Não podemos ficar perdendo tempo com
tentativa natural para engravidar em um casal com a mulher
acima de 35 anos tentando engravidar há 7 anos, por exemplo.
A presença de fator masculino severo, particularmente
concentrações espermáticas abaixo de 10 milhões/ml e
alterações importantes da morfologia espermática, além do
fator idade da mulher, são os principais indicadores da
necessidade de TRA.
É necessário falar sobre as chances naturais de gravidez e qual
o prognóstico de gravidez do casal. É fundamental discutir as
técnicas de Reprodução Assistida e suas respectivas taxas de
sucesso.

A.I.H.
Inseminação Intra-uterina de Espermatozóides. 
Os espermatozóides são preparados e capacitados em meio de
cultura especial e introduzidos na cavidade uterina através de
um catéter especial durante o período ovulatório da paciente. 
Taxa de Gravidez por Tentativa = 10 a 20%. 
Taxa cumulativa de gravidez em 3 ciclos pode chegar a 30%
quando as pacientes são bem selecionadas.

F.I.V.
Fertilização "In Vitro" Convencional. 
Os oócitos são coletados dos ovários, após regime de
hiperestimulação ovariana controlada com gonadotrofinas
e/ou outras drogas indutoras da ovulação, enquanto os

espermatozóides são preparados e capacitados numa
concentração tal que exista cerca de 50 a 100 mil
espermatozóides móveis para cada oócito a ser fecundado.
Oócitos e espermatozóides são colocados em meio de cultura
para que um ou mais espermatozóides penetrem, respecti-
vamente, um ou mais oócitos e os fecundem, dando origem
aos pré-embriões que serão transferidos para o interior do
útero 48 a 72 horas após. 
Taxa de Gravidez por Tentativa = 25 a 30%. 
Taxa cumulativa em 3 ciclos pode chegar a 50%.

I.C.S.I.
Injeção Intra-Citoplasmática de Espermatozóides. 
Os oócitos são coletados dos ovários da mesma forma que na
FIV e cada um será penetrado ativamente por um único
espermatozóide – com o auxílio de uma micropipeta - sob
visão microscópica (micromanipulação dos gametas). Essa
técnica apresenta altas taxas de fertilização independente da
qualidade do esperma. Homens com oligospermia severa
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(concentração < 5 milhões/ml) têm a mesma chance de
fertilização que homens normais. Os pré-embriões formados
são transferidos para o útero cerca de 48 a 72 horas após. 
Taxa de Gravidez por Tentativa é cerca de 50%. 
Taxa cumulativa de gravidez em 3 ciclos pode chegar a 60%. 

I.C.S.I.
Combinada com PESA, TESA ou TESE.
A técnica anterior combinada com a obtenção de esperma-
tozóides do epidídimo (aspiração percutânea – PESA) e do
testículo (aspiração percutânea – TESA ou extração por bió-
psia a céu aberto – TESE) veio resolver grande parte dos casos
de Azoospermia, permitindo a gravidez com o próprio
espermatozóide do marido. 
Taxa de Gravidez por Tentativa é cerca de 40 a 50%. 
Taxa cumulativa de gravidez em 3 ciclos pode chegar a 60% em
casos selecionados.

QUAIS PACIENTES ENCAMINHAR PARA O
ESPECIALISTA EM TRA?

Homens com análise seminal alterada: baixa concentração,
baixa motilidade e alterações da morfologia.
Casais com indicação imediata para fertilização assistida
(azoospermia).
Mulheres com mais de 35 anos com ou sem a presença de
fator masculino.
Casais considerados "normais" com mais de 2 anos de
tentativa (sem causa aparente).

RESUMO DA TÉCNICA ICSI - ETAPAS DO
PROCEDIMENTO

Estimulação Ovariana
São usadas as Gonadotrofinas em regime de hiperestimulação
ovariana controlada. Várias são as drogas empregadas.
Atualmente, utilizamos o FSH recombinante (rec-FSH), cuja
dose diária varia com o peso e a idade da paciente (150 a 375
UI/dia durante uma média de 10 a 12 dias), precedidos da
administração de análogos do GnRH durante 14 dias – acetato
de leuprolide 0,5 a 1 mg/dia - a partir do dia 21 do ciclo
anterior (Protocolo Longo).

Monitorização Ultrassonográfica e Dosagens Hormonais
Após os 14 dias de análogo do GnRH, fazemos uma dosagem
de Estradiol e um exame de Ultra-som Transvaginal (USG),
para verificarmos o estado de "quietude" da hipófise e dos
ovários. Nessa fase, um valor de estradiol < 40 pg/ml e a
ausência de cistos ovarianos nos permite iniciar a
administração de rec-FSH. Uma dose variável de 150 a 375

©1999 Cornell Med. Ctr. Dept. of Urology.
All Rights Reserved
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UI/dia é administrada durante 7 dias, após o que a paciente
retorna à clínica para dosagens seriadas e diárias de Estradiol,
bem como exames de USG também diários, para acompanhar
o desenvolvimento dos folículos.

Captação dos Oócitos
No momento em que temos pelo menos 2 folículos, cujo
diâmetro médio é maior ou igual a 18 mm, fazemos a
administração de hCG (gonadotrofina coriônica humana),
10.000 UI por via  intramuscular, e cerca de 34 a 36 horas
após fazemos a captação dos oócitos, através da aspiração
transvaginal dos folículos ovarianos, guiada pelo Ultra-som.

Micromanipulação dos Gametas
A injeção de um único espermatozóide no citoplasma dos
oócitos maduros (em estado de metáfase II ou MII) é feita
após a limpeza dos mesmos em meios e soluções especiais, e
a fertilização (presença de 2 pronúcleos com expulsão do
segundo corpúsculo polar) é verificada em microscópio
invertido cerca de 12 a 18 horas após. Os pré-embriões são
colocados em cultura onde serão avaliados o desenvolvimento
e a clivagem (número de células e fragmentação).
Transferência dos Embriões 
A colocação dos embriões no interior da cavidade uterina é
feita cerca de 48 a 72 horas após a captação dos oócitos,
dependo da disponibilidade e do número de embriões
formados.

Teste de Gravidez
A dosagem de beta–hCG é feita no sangue, 12 dias após a
transferência dos embriões, e um valor acima de 25 UI/ml é
considerado positivo para gravidez.
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