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Quando um casal apresenta dificuldade para 
ter filhos, a investigação deve ser feita tanto 
na mulher quanto no homem. Em pelo menos 
metade dos casais considerados inférteis, 
existe algum fator masculino que contribui 
para dificultar a gravidez.
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Como saber se o problema é de 
infertilidade masculina? Como é 
feito o diagnóstico?
O primeiro passo é que o homem consulte um 
urologista e faça uma boa avaliação clínica 
(história e exame físico). Muitas causas de 
infertilidade já são identificadas durante a consulta 
inicial. Quase sempre é solicitada uma análise 
seminal (espermograma), 
que deve ser realizada em 
laboratório especializado.
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Alguns parâmetros importantes, como o estudo da morfologia 
pela técnica de Kruger e o processamento seminal, só são 
adequadamente realizados nesses laboratórios.

Além disso, alguns cuidados importantes são 
necessários com a coleta e preparo do sêmen 
para a análise, sendo fundamentais para um 
resultado confiável.
Sem esses detalhes e sem o apoio de um serviço altamente 
especializado, é impossível garantir a precisão dos resultados, sem 
os quais não se pode definir nem os diagnósticos, muito menos os 
tratamentos mais adequados para cada caso.
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Em casos específi cos, podem ser solicitadas avaliação hormonal, 
ultrassonografi a escrotal e biópsia testicular.
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Quais as causas da 
infertilidade masculina?
A infertilidade masculina pode ter 
uma única causa ou ser o resultado 
de uma série de fatores associados 
ou não ter causa aparente.

Estudos mostram que a varicocele 
(uma dilatação das veias 
espermáticas, formando varizes 
ao redor dos testículos) é a causa 
isolada mais comum de infertilidade 
masculina. Curiosamente, é uma 
das causas com melhor resposta ao 
tratamento. Processos infecciosos 
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e disfunções hormonais são 
outras causas reversíveis de 
infertilidade masculina.

Outras causas que afetam 
negativamente a quantidade, 
a estrutura e o funcionamento 
dos espermatozoides são o uso 
de anabolizantes, o alcoolismo, 
o tabagismo, drogadição, 
exposição a substâncias 
tóxicas (no trabalho ou até 
medicamentos), causas 
genéticas, doenças congênitas 
(criptorquidia - nascer com 
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o testículo fora da bolsa), 
ausência de canais deferentes 
e obstrução das vias seminais 
(vasectomia, obstrução do 
duto ejaculador), entre outras.
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Quais os tratamentos?
O tratamento pode ser cirúrgico 
ou clínico, dependo do fator 
que causa a infertilidade.  
Pacientes com varicocele e 
alterações seminais, exigem 
cirurgia. Nos casos de pacientes 
vasectomizados, é possível tentar 
a reversão do procedimento, com 
bons resultados.

Muitas alterações hormonais e 
infecciosas podem ser corrigidas 
com tratamento clínico. 
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E se o tratamento clínico 
ou cirúrgico não obtiver 
resultado?
Se o tratamento 
clínico ou cirúrgico 
não obtiver sucesso, 
o médico especialista 
em reprodução humana 
estuda cada caso e 
avalia a possibilidade 
de realização de 
tratamento com técnicas 
de reprodução assistida, como 
inseminação intrauterina
e fertilização in vitro (FIV).
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Em casos de alterações menos graves 
da fertilidade masculina, e dependendo 
de uma avaliação da esposa, é possível 
tentar o tratamento com a inseminação 

intrauterina. 

Quando há fator masculino grave (não 
reversível), altas taxas de fragmentação 

de DNA dos espermatozoides, ou 
alterações importantes de fertilidade da 

esposa, é indicada a ICSI (FIV com injeção 
intracitoplasmática de espermatozoides). 

Neste caso, um único espermatozoide, 
selecionado em laboratório, é injetado 

dentro do óvulo, utilizando uma agulha de 
extrema precisão.
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Amor que vale a pena!
Realizar o sonho de engravidar é cada vez mais possível. 

Busque as alternativas para que o seu possa se concretizar!

Fonte: Centro de Reprodução Humana de Piracicaba
Jornalistas responsáveis: Flávia Paschoal/Marisa Massiarelli Setto - Toda Mídia Comunicação
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O Centro de Reprodução Humana de Piracicaba fi ca no Hospital Santa Isabel - 
Santa Casa de Misericórdia de Piracicaba
Av. Independência, 953 - 5º Andar - Piracicaba - SP - CEP 13419-155
Horário de funcionamento: Segunda a sexta - 7h às 12h e das 13h às 16:30h
Telefone 19 3447.3700

Não consegue engravidar?
Não desista do seu sonho!

AGENDE SUA CONSULTA

Diretor responsável: Dr. Paulo Arthur Machado Padovani - Ginecologista - CRM: 39.536

http://exclusivo.crhp.com.br/agendar-consulta
www.facebook.com/crhpiracicaba
https://www.instagram.com/crhpiracicaba/
http://www.crhp.com.br/
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