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Você tem
dificuldade para
engravidar?
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O que é infertilidade?

Quando procurar um especialista em 
reprodução humana?

Quem é responsável pela infertilidade?

Quem é infértil não pode ter filhos?

Quais os exames para diagnosticar a 
infertilidade feminina?

Quais os exames para diagnosticar a 
infertilidade masculina?

Quais as principais causas da infertilidade 
feminina?

Quais as principais causas da infertilidade 
masculina?

O que é infertilidade sem causa aparente?

Existe algum tratamento para homens e 
mulheres preservarem a fertilidade?

Nos casos de infertilidade, quais são os 
tratamentos para ter filhos?
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O QUE É INFERTILIDADE?
A infertilidade é defi nida como a 
incapacidade de um casal em idade 
reprodutiva engravidar dentro de um ano, 
mantendo relações sexuais ao menos seis 
vezes por mês sem uso de contraceptivos.

A Organização Mundial de Saúde (OMS) 
estima que aproximadamente 20% dos casais 
têm algum problema de infertilidade. De 
acordo com pesquisas, 30% dos problemas de 
infertilidade são das mulheres, 30% são dos 
homens, 30% dos dois e 10% são sem causa 
aparente.
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QUANDO PROCURAR 
UM ESPECIALISTA EM 
REPRODUÇÃO HUMANA?
Se o casal mantém relações sexuais sem 
proteção durante um ano e não consegue 
engravidar, está na hora de procurar um 
especialista em reprodução humana. Este 
tempo deve ser reduzido para seis meses 
quando a mulher tem 35 anos ou mais.
A consulta deve ser antecipada quando 
há diagnóstico prévio de problemas, 
como:
• Endometriose
• Doenças pélvicas inflamatórias
• Homens com baixa contagem de 
  espermatozoides

4



CRHP  |  Guia - Você tem difi culdade para engravidar? 5CRHP  |  Guia - Você tem difi culdade para engravidar? 5

Nos casos de infertilidade previamente identifi cados, os procedimentos na área de 
reprodução humana devem ser realizados no início da vida reprodutiva do casal, de 
preferência antes dos 30 anos, período em que a reserva ovariana é melhor, assegurando 
melhores resultados. 

Segundo estimativa da Organização Mundial de Saúde (OMS), aproximadamente 20% 
dos casais têm problemas de infertilidade.
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QUEM É RESPONSÁVEL PELA INFERTILIDADE?
De acordo com pesquisas:

DOS PROBLEMAS DE
INFERTILIDADE SÃO

DAS MULHERES

DOS PROBLEMAS DE
INFERTILIDADE SÃO

DOS HOMENS

DOS PROBLEMAS DE
INFERTILIDADE SÃO

DOS DOIS

DOS PROBLEMAS DE
INFERTILIDADE SÃO

SEM CAUSA APARENTE
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QUEM É INFÉRTIL NÃO PODE TER FILHOS?
O diagnóstico de infertilidade não signifi ca impossibilidade

defi nitiva de ter fi lhos. É apenas um desafi o a ser
vencido com a ajuda da medicina.
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QUAIS OS EXAMES
PARA DIAGNOSTICAR
A INFERTILIDADE 
FEMININA?
Para fazer o diagnóstico correto 
de infertilidade, é importante que o 
casal procure um especialista em 
reprodução humana, que solicitará 
os exames necessários.

Na mulher, são necessários 
basicamente três exames:

• Ecografi a endovaginal
• Histerossalpingografi a 
• Pesquisa da reserva ovariana 
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ECOGRAFIA ENDOVAGINAL

É um exame de ultrassonografia feito com uma sonda especial colocada no interior da 
vagina. Sua vantagem é a de poder visualizar estruturas e órgãos pélvicos como o 
útero e os ovários com maior proximidade e maior resolução de imagem. Por meio 
deste ultrassom, também pode ser visto o endométrio.

HISTEROSSALPINGOGRAFIA

É um raio-x contrastado da cavidade uterina e das trompas. O trajeto do contraste é 
documentado por filme ou radiografias seriadas. Desta forma, é possível detectar 
alterações da cavidade uterina, como pólipos, miomas e cicatrizes, além de obstruções 
tubárias.

PESQUISA DE RESERVA OVARIANA

São feitas as dosagens dos hormônios FSH, LH, prolactina, estradiol e TSH, colhidos no 
3º dia do ciclo.
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QUAIS OS EXAMES PARA DIAGNOSTICAR A 
INFERTILIDADE MASCULINA?
No homem, é feito o espermograma, se possível, com análise morfológica pela técnica 
de Kruger e processamento seminal.
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QUAIS AS PRINCIPAIS CAUSAS DA INFERTILIDADE 
FEMININA?
Em 35% das pacientes, as causas são ovulatórias; 35%, causas tubárias; 20%, 
endometriose e 10% são idiopáticas, ou sem causa aparente, nas quais todo o 
protocolo de investigação não apresenta alterações e a paciente é infértil.

DAS CAUSAS SÃO
OVULATÓRIAS

35%
DAS CAUSAS SÃO

TUBÁRIAS

35%
DAS CAUSAS SÃO
ENDOMETRIOSE

20%
DAS CAUSAS SÃO

SEM CAUSA APARENTE

10%
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QUAIS AS PRINCIPAIS CAUSAS DA INFERTILIDADE 
MASCULINA?
A varicocele (uma dilatação das veias do testículo, que forma varizes e aumenta a 
temperatura testicular), processos infecciosos e disfunções hormonais são algumas 
das causas reversíveis da infertilidade masculina.
Outras causas que afetam negativamente a quantidade, a estrutura e o funcionamento 
dos espermatozoides são:
• Uso de anabolizantes
• Alcoolismo
• Tabagismo
• Drogadição
• Exposição a substâncias tóxicas (no trabalho ou até medicamentos)
• Causas genéticas
• Doenças congênitas (criptorquidia - nascer com o testículo fora da bolsa)
• Ausência de canais deferentes
• Obstrução das vias seminais (vasectomia, obstrução do duto ejaculador)
• Entre outras
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O QUE É INFERTILIDADE 
SEM CAUSA APARENTE?
A infertilidade sem causa aparente, 
na qual todo o protocolo de 
investigação médica é seguido e 
não são encontradas alterações que 
justifi quem o motivo de não conseguir 
engravidar, atinge 10% dos casais 
inférteis.
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EXISTE ALGUM TRATAMENTO PARA HOMENS E 
MULHERES PRESERVAREM A FERTILIDADE?
A prevenção envolve evitar substâncias tóxicas como nicotina, bebidas, drogas 
lícitas e ilícitas, evitar obesidade e estresse. O fator idade é importantíssimo para as 
mulheres, enquanto para os homens começa a piorar após os 45 anos.
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NOS CASOS DE INFERTILIDADE,
QUAIS SÃO OS TRATAMENTOS
PARA TER FILHOS?
Os tratamentos incluem basicamente terapias
de baixa complexidade:

• Coito programado
• Inseminação intrauterina

E de alta complexidade:

• Fertilização in vitro
• Injeção intracitoplasmática
  de espermatozoides (ICSI). 

Fonte: Centro de Reprodução Humana de Piracicaba
Jornalistas responsáveis: Flávia Paschoal /Marisa Massiarelli Setto – Toda Mídia Comunicação

http://crhp.com.br/tratamentos/coito-programado
http://crhp.com.br/tratamentos/inseminacao-intrauterina
http://crhp.com.br/tratamentos/fertilizacao-in-vitro
http://crhp.com.br/tratamentos/outros-tratamentos
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Agende sua 
consulta, tire as 

suas dúvidas e 
conheça os melh�es 

tratamentos 
indicados!

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

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

