
Infertilidade

A chance de um casal fértil engravidar é de 15 a 25% por mês. Após um

ano de tentativa, a taxa cumulativa de gestação será de aproximadamen-

te 80%. Dessa forma, infertilidade é definida como a incapacidade de

obter gestação após 12 meses de relações sexuais sem o uso de qualquer

método contraceptivo. Após esse ano, é recomendável que o casal bus-

que atendimento médico para identificar se existe uma causa definida.

Mulheres que estão tentando engravidar e têm mais de 35 anos devem

iniciar a investigação para infertilidade já após seis meses de tentativa.

Além disso, quando o casal já sabe que possui alguma causa definida

para infertilidade, como endometriose severa ou atrasos importantes no

ciclo menstrual, não há razão para postergar a investigação.

Estima-se que aproximadamente 15% dos casais irão investigar

infertilidade.

Principais causas
Podemos dividir as causas de infertilidade em quatro grupos:

1. Fatores tubo-peritoneais: seqüelas de doença inflamatória pélvica

e endometriose.

2. Fatores masculinos: alterações no número, na motilidade e na

morfologia dos espermatozóides.

3. Fatores hormonais: distúrbios da ovulação, síndrome dos ová-

rios policísticos, alterações nas dosagens de prolactina e de

hormônios tireoidianos.

4. Fatores desconhecidos: quando a investigação não identificou

o fator causador da infertilidade.
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Quem mais freqüentemente apresenta problemas de
infertilidade – o homem ou a mulher?

Embora historicamente tenha sido considerada um problema femi-

nino, a infertilidade é multifatorial e pode envolver ambos os parceiros.

Aproximadamente 40% envolvem fator feminino, 30% fator mas-

culino e em 20% há uma combinação dos dois. Em cerca de 10 a 15%

dos casos, a causa de infertilidade permanece inexplicada.

Investigação

Qual é o primeiro passo na investigação da infertilidade?

O primeiro passo deve ser uma história detalhada e o exame físico.

Na mulher, histórico de infecções sexualmente transmissíveis, do-

ença inflamatória pélvica ou apendicite podem sugerir doença

tubária. Irregularidade menstrual, saída de secreção láctea pelos

mamilos ou fogachos (ondas de calor) podem indicar disfunções

hormonais. Já as menstruações muito dolorosas ou dor nas rela-

ções sexuais podem sugerir endometriose.

Já para o homem, histórico de infecções sexualmente transmissíveis,

abuso de fumo, álcool ou drogas ilícitas, presença de varicocele ou

procedimentos cirúrgicos em testículo ou bolsa escrotal no passa-

do podem sugerir fatores masculinos relacionados à infertilidade.

Quais exames são solicitados para investigar a infertilidade?

Inicialmente, são solicitadas ultra-sonografia transvaginal – para

avaliar a cavidade uterina, procurando identificar miomas ou

pólipos, bem como avaliar as dimensões e a morfologia ovarianas

–, dosagens hormonais e pesquisa para clamídia (bactéria sexual-

mente transmissível e bastante associada com lesão tubária). Para

o homem, um espermograma, com o objetivo de avaliar quantida-

de de espermatozóides, morfologia e motilidade, também costuma

ser solicitado. Após esses exames iniciais, a avaliação das tubas
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uterinas será realizada, através de raio X contrastado (histeros-

salpingografia) ou laparoscopia.

O que é histerossalpingografia?

Histerossalpingografia (HSG) é um exame radiológico em que

um líquido contrastado é injetado no interior da cavidade uterina,

devendo preenchê-la e percorrer o trajeto das tubas.

Esse exame é utilizado para verificar a permeabilidade tubária

e para avaliar se há miomas, pólipos ou outras anormalidades

no interior do útero.

Em qual fase do ciclo deve ser realizada a histerossalpingografia?

A HSG deve ser realizada no período compreendido entre a pa-

rada da menstruação e a ovulação, ou seja, entre o 7o e o 13o dia

do ciclo menstrual.

O que são videolaparoscopia e vídeo-histeroscopia?

São procedimentos realizados em ambiente cirúrgico com o uso de

cânulas de pequeno diâmetro que são introduzidas no abdômen, pela

cicatriz umbilical, ou no útero, através da vagina, para captar imagens

do útero, dos ovários, das tubas ou da cavidade uterina. Essas imagens

são transmitidas para uma câmera de vídeo que permite sua visua-

lização em uma tela. Muitos dos problemas diagnosticados poderão

ser tratados no mesmo momento ou em outra data, dependendo de

sua complexidade e do local onde está sendo realizado o procedimen-

to. Tratam-se de procedimentos minimamente invasivos e, portanto,

com riscos diminuídos. Por videolaparoscopia podemos detectar e,

muitas vezes, tratar várias causas de infertilidade localizadas na pelve

feminina, como endometriose, aderências, cistos, miomas e obstru-

ções tubárias. Por vídeo-histeroscopia, a avaliação e o tratamento

abordarão problemas internos do útero, como pólipos e miomas.
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