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Neste guia, você que é tentante vai conhecer os fatores que 
influenciam na fertilidade da mulher e os principais tratamentos 
dependendo da causa de infertilidade diagnosticada. Se você está 
tentando há mais de um ano e ainda não consultou um especialista 
em reprodução humana, não perca mais tempo! Esperar muito só 
prejudica o tratamento e diminui as chances de gravidez.

Tratamento de fertilidade nem sempre significa Fertilização in 
Vitro ou Inseminação Artificial, no entanto é provável que assim 
seja quando o quadro de infertilidade avança devido ao 
diagnóstico tardio.

Preparamos para você informação que vai te ajudar a conhecer 
seu corpo e manter hábitos que vão favorecer o equilíbrio da sua 
saúde e, como consequência, da sua fertilidade. Se tiver dúvidas, 
estamos à disposição para responder suas perguntas.
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A partir dos 35 años 
1 de cada 3 mulheres 
não engravida após 
um ano de tentativas
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Por que a idade 
influencia tanto na 
fertilidade da mulher?
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A mulher hoje em dia tem pouco a ver com a maioria das mulheres 
das gerações passadas. Dos 30 aos 40 anos estão em sua 
plenitude física e intelectual. Atualmente essa fase costuma ser 
chave para alcançar os momentos mais importantes da vida 
pessoal e profissional... A sensação é que a saúde e resistência são 
totais, no entanto, o sistema reprodutivo não acompanha o ritmo 
da mulher moderna, pois as chances de gravidez espontânea após 
os 40 são baixas, razão pela qual é preciso adotar alguns cuidados 
especiais relacionados à saúde.

As mulheres que enfrentam dificuldades para conseguir 
engravidar por conta da idade avançada afirmam que se 
soubessem que passariam por esta situação teriam engravidado 
mais cedo ou teriam congelados seus óvulos, preservando a 
fertilidade do aspecto ovariano, que é quem sofre a ação do tempo 
de forma mais intensa. Sabe por quê?



Nascemos com 
os óvulos da vida 
inteira

Durante a etapa 
reprodutiva a mulher 
conta com apenas cerca 
de 400 óvulos liberados 
pelo ovário durante a 
ovulação, pois a grande 
maioria da reserva 
ovariana não chega ao 
estágio de óvulo maduro 
que pode ser fecundado.

Dentro do ventre materno, ainda feto, a menina conclui a produção 
do seu “estoque” de óvulos, conhecido como reserva ovariana. A 
quantidade de aproximadamente um milhão de óvulos existentes 
quando bebê, no momento da adolescência já foi reduzida a 300 
mil e no mesmo ritmo vai diminuindo até a mulher chegar em 
torno dos 35 anos, quando a perda de quantidade e qualidade 
ovocitária adota um ritmo mais acelerado, diminuindo as chances 
de gravidez e aumentando o risco de doenças genéticas de seus 
descendentes gradativamente.
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Gravidez tardia, qual é o risco?

Idade avançada não é a 
única causa da infertilidade

A infertilidade, segundo estimativa da Organização 
Mundial de Saúde (OMC), atinge aproximadamente 
15% da população em idade reprodutiva, em termos 
de casal, 1 de cada 6 tem dificuldades de realizar o 
desejo de ter filhos. A porcentagem se eleva com o 
aumento da idade da mulher, porém a idade não é o 
único fator.

- Menstruação irregular
- Casos de infertilidade na família
- Cólicas muito intensas durante a menstruação
- Fluxo menstrual muito intenso
- Obesidade
- Anorexia
- Hipertensão e diabetes
- Tratamento com antidepressivos

Indicadores que podem levar a alterações da fertilidade que 
devem ser investigados por um especialista em reprodução 
humana:
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Fonte: American Society for Reproductive Medicine 
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- Exames hormonais: mais informações no tópico sobre hormônios

- Ultrassonografia do aparelho reprodutors: para avaliar a presença de pólipos 
que podem dificultar ou apresentar riscos para a gravidez

- Atualização do calendário de vacinass: para proteger o bebê de doenças que 
podem afetar seu desenvolvimento

- Sorologia do casals: para garantir a compatibilidade

- Aconselhamento genético para casos de doença genética na família de um 
dos membros do casal.

Exames ginecológicos completos

Preparar o corpo 
para a gravidez: 
exames e hábitos

Sempre existe 
um caminho
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Hábitos benéficos 
para a fertilidade
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Reduzir o consumo de álcool: na verdade o melhor conselho é 
eliminar totalmente o consumo de álcool, pois o álcool 
comprovadamente reduz a fertilidade de homens e mulheres, além 
disso, imagina se você está consumindo álcool e já engravidou, 
mas ainda não sabe?

Pare de fumar: felizmente muitos estão conseguindo parar de 
fumar, o que ajuda para que cada vez mais o número de fumantes 
seja menor. A fertilidade da mulher é três vezes menor se ela for 
fumante e a fertilidade do homem também reduz quando ele 
fuma.

Mantenha o peso ideal: Além de poder trazer riscos para a 
gravidez, a obesidade pode afetar o bom funcionamento dos 
ovários e fazer com que a mulher não ovule. Também está 
constatado que homens obesos ejaculam menos 
espermatozoides. Para as mulheres, estar abaixo do peso ideal 
também pode prejudicar a fertilidade.

Antidepressivos: caso esteja tomando antidepressivos, as 
chances de engravidar também podem diminuir. Converse com 
seu especialista sobre esse assunto para encontrar a melhor forma 
de manter seu tratamento e engravidar.

Evite lubrificantes íntimos durante as relações: muitos deles 
dificultam a mobilidade dos espermatozoides.

Alimente-se: mesmo que precise perder peso, não faça dietas 
restritivas, para estar fértil o corpo necessita uma série de 
nutrientes e uma dieta equilibrada.

Mantenha a mente e o corpo ativo: quando a gravidez começa a 
demorar para chegar é normal que a ansiedade aumente e que 
engravidar seja o foco do seu pensamento dia e noite. A 
preocupação de como engravidar não deve impedir que você 
cuide de outros aspectos da sua vida e que seja feliz enquanto 
está nas tentativas. Atividades físicas são altamente 
recomendáveis, pois conseguem distrair a mente, além de liberar a 
ação de neurotransmissores que aumentam a sensação de prazer 
e acalmam.

Não abuse dos estimulantes: você pode tomar até 3 cafés ao dia, 
mas evite tomar mais que isso e também outros refrescos 
estimulantes ou muito doces.
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Não importam as 
dificultades que a vida 
impõe e sim as 
atitudes que você 
toma diante delas
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Calcular o período 
fértil ou manter 
relações constantes?

Ter o conhecimento do próprio ciclo menstrual é fundamental e 
forma mais confiável de calcular seu período fértil, pois não é 
possível adotar uma calculadora da fertilidade de forma 
padronizada já que cada mulher é diferente. Também é 
fundamental não manter relações sexuais somente nos períodos 
em que provavelmente está acontecendo a ovulação. De fato, as 
chances de gravidez são maiores mantendo relações constantes 
(3 vezes à semana) que quando estão limitadas ao período fértil.

Para saber quando está ovulando, primeiro é preciso saber a 
duração completa do ciclo menstrual e diminuir 14 dias. Por 
exemplo, se o ciclo dura 30 dias, o dia da ovulação seria 
aproximadamente o dia 16, se o ciclo é de 24 dias, a ovulação 
estaria em torno do dia 10 e assim sucessivamente.

No entanto, ter menstruado não necessariamente significa ter 
ovulado, por isto após um ano de tentativas de engravidar, é 
importante procurar um especialista em reprodução humana para 
uma investigação completa dos fatores que estão afetando a 
demora em conseguir a gravidez.



são considerados normais os ciclos de 24 a 35 dias. Apesar dos 
ciclos poderem variar com relação à quantidade de dias, sempre 
está composto de 3 fases:

Fase folicular ou proliferativa: Entre o primeiro e o décimo 
terceiro dia do ciclo ocorre o crescimento folicular, muitos folículos 
crescem sendo que cada um contém um óvulo. No final deste 
processo apenas um deles é “escolhido” para completar sua 
evolução e ser liberado, enquanto os folículos restantes vão 
minguar. Enquanto isso acontece o engrossamento ou proliferação 
do endométrio, que é a capa interna do útero onde o embrião será 
instalado. O corpo está se preparando para oferecer as condições 
adequadas para a gravidez.

Ovulação: Entre os dias 14 e 15 do ciclo, o folículo se rompe e libera 
o óvulo para seu amadurecimento. A fecundação acontecerá se o 
óvulo estiver maduro e se durante este período um 
espermatozoide que chegue pela trompa de Falópio conseguir 
penetrá-lo.

Fase lútea ou secretora: A última fase do ciclo tem uma duração 
aproximada de 12-14 dias, onde o aumento da produção do 
hormônio progesterona provoca mudanças no endométrio para 
que o mesmo esteja receptivo ao embrião.
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Cada ciclo menstrual o corpo da mulher se prepara para 
engravidar e oferecer boas condições para o embrião se instalar 
no útero e evoluir à feto e finalmente nascer. Primeiro os óvulos se 
desenvolvem e se preparam para serem fecundados.

O inicio de cada ciclo é o primeiro dia da menstruação e o final é o 
dia anterior do inicio da próxima menstruação.

O mais comum é o ciclo menstrual que dura 28 dias, mas também 

Entendendo
as fases do ciclo 
menstrual
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Cada ciclo menstrual o corpo da mulher se prepara para 
engravidar e oferecer boas condições para o embrião se instalar 
no útero e evoluir à feto e finalmente nascer. Primeiro os óvulos se 
desenvolvem e se preparam para serem fecundados.

O inicio de cada ciclo é o primeiro dia da menstruação e o final é o 
dia anterior do inicio da próxima menstruação.

O mais comum é o ciclo menstrual que dura 28 dias, mas também 

Cada ciclo menstrual 
o corpo da mulher se 
prepara para 
engravidar e oferecer 
boas condições para 
o embrião
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Testes de ovulação
Agora que você já conhece as fases do ciclo menstrual e como 
calcular o período fértil cabe a questão, vale a pena usar o teste de 
ovulação?

Se por um lado o teste de ovulação adquirido em farmácia ou por 
internet de certa forma detecta o nível de fertilidade, já que identifica 
o nível do hormônio LH (luteinizante), esta informação não garante 
que a ovulação ocorreu, e caso tenha ocorrido, não indica se o óvulo 
é saudável, ou mesmo se existem outros fatores que podem estar 
dificultado que a gravidez aconteça, e por último, obviamente não 
contempla as causas ligadas ao fator masculino, que hoje em dia 
representam 30% das causas da infertilidade do casal. Portanto o 
teste de ovulação pode ser tão efetivo quanto calcular o período 
fértil baseando-se no conhecimento do próprio ciclo. 

Hormônios da gravidez

Os hormônios são substâncias químicas fabricadas pelo sistema 
endócrino ou células especializadas. Sua função é reguladora através 
de efeitos de indução ou inibição em vários órgãos do corpo. No 
sistema reprodutivo, os hormônios são fundamentais e determinam a 
fertilidade da mulher e do homem.

As disfunções hormonais são responsáveis por muitos casos de 
infertilidade e também é através da análise de dosagens hormonais 
que identificamos os casos de infertilidade relacionados com a 
ovulação. Alterações hormonais podem estar associadas a 
irregularidades do ciclo menstrual e à idade da mulher, por isso em 
ambos os casos é importante consultar um especialista em 
reprodução humana após 6 meses de tentativas de gravidez.

Para obter o diagnóstico da fertilidade é realizado um exame físico 
completo em ambos membros do casal. Com base nos resultados 
dos exames, será identificada a causa de infertilidade e as 
possibilidades de tratamento para conseguir a gravidez.



Um dos estudos principais para determinar a fertilidade 
da mulher é a avaliação da reserva ovariana, que pode 
ser feita através de vários marcadores hormonais e ser 
complementada com uma ultrassonografia transvaginal.

A quantidade de óvulos e sua qualidade nem sempre 
estão associadas, é possível, por exemplo, que uma 
mulher jovem tenha sua reserva ovariana diminuída em 
quantidade, mas que a qualidade dos óvulos existentes 
seja boa.
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Os hormônios são substâncias químicas fabricadas pelo sistema 
endócrino ou células especializadas. Sua função é reguladora através 
de efeitos de indução ou inibição em vários órgãos do corpo. No 
sistema reprodutivo, os hormônios são fundamentais e determinam a 
fertilidade da mulher e do homem.

As disfunções hormonais são responsáveis por muitos casos de 
infertilidade e também é através da análise de dosagens hormonais 
que identificamos os casos de infertilidade relacionados com a 
ovulação. Alterações hormonais podem estar associadas a 
irregularidades do ciclo menstrual e à idade da mulher, por isso em 
ambos os casos é importante consultar um especialista em 
reprodução humana após 6 meses de tentativas de gravidez.

Para obter o diagnóstico da fertilidade é realizado um exame físico 
completo em ambos membros do casal. Com base nos resultados 
dos exames, será identificada a causa de infertilidade e as 
possibilidades de tratamento para conseguir a gravidez.
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Testes hormonais que 
determinam a fertilidade 
da mulher

Para determinar a fertilidade da mulher através da avaliação da 
reserva ovariana, é realizado o estudo de dosagem basal dos 
hormônios através de exame de sangue que mede os seguintes 
hormônios:

FSH (hormônio folículo estimulante): atua nos folículos do ovário 
e ajuda a controlar o ciclo menstrual estimulando o 
desenvolvimento dos óvulos.

LH (hormônio luteinizante): este hormônio que é medido nos 
testes de ovulação de farmacia, controla o amadurecimento dos 
folículos. O aumento dos níveis de LH sinalizam que o ovário 
provavelmente irá liberar um óvulo. Seus níveis também podem 
indicar se a mulher atingiu a menopausa.

Estradiol: é o mais importante dos estrogênios. Seu estudo 
permite verificar o funcionamento dos ovários. Normalmente é 
realizado entre o dia 3 e 5 do ciclo.

AMH (hormônio Antimülleriano): mede a reserva ovariana e a 
quantidade de oócitos que estão disponíveis em um determinado 
mês. Nos exames de avaliação da esterilidade é avaliada a 
concentração antimulleriana como um importante indicador para 
os tratamentos de fertilidade, pois ele é capaz de estimar a 
resposta do ovário.

O interessante do hormônio Antimülleriano é que ele pode ser 
medido independente do momento do ciclo menstrual, diferente 
dos hormônios mencionados anteriormente, que variam ao longo 
do ciclo, reduzindo sua fiabilidade quando comparada ao 
hormônio Antimülleriano.

Prolactina: é o hormônio responsável pela produção do leite 
materno através das glândulas mamárias, além disso, contribui 
para o equilíbrio do sistema reprodutivo. Porém, quando existem 
taxas elevadas de prolactina (hiperprolactinemia), esse hormônio 
pode dificultar a gravidez.
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Dieta da fertilidade

Sempre que é possível curar-se através de receitas caseiras, vamos 
preferir, isso é lógico e muitas vezes estas dicas simples e fáceis de 
serem colocadas em prática realmente ajudam a engravidar.

Estando dentro desta média, algumas consequências quem vem com 
obesidade tendem a se estabilizar, há melhora da ação da insulina, do 
cortisol, liberação de homocisteína e diminuição do estresse 
oxidativo, que estão diretamente relacionados à fertilidade masculina 
e feminina.
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Do ponto de vista da nutrição, para atingir o objetivo 
da concepção é importante um índice de massa 
corporal (IMC) dentro do nível que varia de 18,5 a 24,9 
kg/m².

A perda de peso saudável deve ser gradativa. O ideal é de até 1 kg 
por semana, além disso, é recomendável evitar dietas muito 
restritivas, pois são mais difíceis de serem mantidas.

A restrição energética da dieta não é o único importante para atingir 
o peso adequado e normalizar a fertilidade, é necessária a ingestão 
de alimentos ricos em vitaminas e minerais, e especificamente neste 
aspecto, os mais importantes são os antioxidantes.

Vitamina A: Deficiência desenvolve a degeneração e queda do 
número de espermatozoides. A melhor maneira para ingerir a 
vitamina A é consumir alimentos com o seu precursor: Betacaroteno.

Vitaminas do Complexo B: Contribuem para a formação do sistema 
nervoso saudável e do balanço hormonal. Sua deficiência pode levar 
ao excesso de estrogênio, dificultando a fertilidade.

Vitamina C: Frutas cítricas. Vários estudos indicam que a vitamina C 
melhora a imunidade, a qualidade do esperma e é importante para a 
saúde ovariana da mulher, ajudando assim a diminuir o risco de 
infertilidade em ambos os sexos. As frutas cítricas são ricas em 
antioxidantes, e por isso diminuem o impacto dos hormônios do 
estresse, que podem atrapalhar a ereção.

Vitamina D: Esta vitamina que conseguimos através da exposição ao 
Sol (com moderação) melhora a secreção e ação da insulina, a 
ovulação e ajuda a aumentar a probabilidade de gravidez após FIV 
(fertilização in vitro).

Sementes e nozes: as oleaginosas (castanhas, nozes, amêndoas, 
pistache, etc) contêm gorduras saudáveis e nutrientes como: zinco, 
selênio e vitamina E, importantes na produção de hormônios sexuais 
e de esperma. Esses nutrientes também ajudam a evitar a depressão 
e ansiedade.

Flavonóides: Prepara o útero para implantação do embrião, por 
tonificar e aumentar a resistência das paredes dos vasos capilares 
fortalece a mulher contra o aborto.

Fibras: A fibra retarda a absorção de açúcares no intestino, 
impedindo uma grande onda de insulina após a refeição. A 
recomendação é de, aproximadamente, 25 gramas ao dia.



Saúde das Trompas 
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As Trompas de Falópio são os canais que ligam útero e ovários. As 
trompas são como um tubo, mas também se comportam como uma 
rede de pescar, recolhendo o óvulo libertado na ovulação e 
transportando os espermatozoides até o óvulo e depois, conduzindo 
o óvulo fertilizado ao útero. São nas Trompas de Falópio que é feita a 
cirurgia de laqueadura quando a mulher já não deseja engravidar, o 
que é uma pista sobre sua importância para a gravidez espontânea.

Atualmente 25% das causas da infertilidade feminina estão ligadas 
às Trompas de Falópio. Lesões e obstruções nesse canal podem 
impedir a passagem tanto do óvulo quanto do espermatozoide, 
impossibilitando o encontro dos dois. No entanto, com tratamento de 
reprodução humana é possível engravidar, mesmo em caso de 
infertilidade por fator tubário.
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As lesões ou obstruções nas Trompas de Falópio podem ter origem 
infecciosa ou por aderências causadas em consequência de cirurgias 
como as de endometriose, entre outras:

Origem infecciosa: As doenças sexualmente transmissíveis (DST) 
podem causar danos permanentes nas Trompas de forma silenciosa, 
pois muitas vezes não produzem sintomas. As mais frequentes são a 
Clamídia e a Gonorreia.
Origem inflamatória ou cirúrgica: cirurgias pélvicas ou 
enfermidades inflamatórias como a endometriose podem chegar a 
obstruir as Trompas.

Que lesões podem surgir nas 
Trompas de Falópio?

Existem duas formas de analisar a permeabilidade das Trompas de 
Falópio.  A primeira é a Histerossalpingografia (HSG), uma radiografia 
que avalia o estado do colo do útero e das Trompas, realizada através 
de contraste para detectar obstruções que podem estar impedindo a 
fecundação natural.

Uma segunda opção, considerada um método complementário à 
HSG é a laparoscopia, um procedimento que utiliza uma câmera 
introduzida através do umbigo da paciente para visualizar o trato 
genital. Para a realização da laparoscopia é preciso fazer uso da 
anestesia.

Como detectar obstruções nas 
Trompas de Falópio?

Cada caso deve ser tratado individualmente. No entanto, nos casos 
onde não é possível superar a obstrução existente nas trompas ou 
também quando a reversão da laqueadura pode não devolver a 
fertilidade, a Fertilização in Vitro é a melhor opção de tratamento.

O que fazer quando não há permeabilidade nas 
Trompas de Falópio?



Saúde dos Ovários
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Como explicado no capítulo sobre a influência da idade na fertilidade 
da mulher, os ovários são os que mais sofrem a ação do tempo. As 
dificuldades de engravidar ligadas à idade da mulher estão 
relacionadas à qualidade e quantidade de óvulos disponível na 
reserva ovariana, que começa a debilitar-se rapidamente a partir dos 
37 anos de idade.

O funcionamento correto dos ovários também depende do equilíbrio 
do sistema hormonal, por isso problemas de tireoide entre outras 
patologias ligadas aos hormônios têm um impacto direto na 
ovulação, como é o caso dos ovários policísticos e inclusive da 
obesidade.

Um indicador de mal funcionamento do ovário é o ciclo menstrual 
irregular.
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Saúde do Útero

A fecundação do óvulo não é o único desafio para conseguir a 
gravidez, pois após fecundado o embrião se dirige ao útero e precisa 
passar pela nidação, que é a fixação nas paredes do endométrio, 
também conhecida pelo nome de implantação. Tanto na gravidez 
espontânea, quanto nos tratamentos de reprodução assistida os 
desafios para a implantação do embrião são:

Causas genéticas: estima-se que 20% das gestações confirmadas 
são interrompidas por alterações cromossômicas incompatíveis com 
a vida, e a cifra é maior com o aumento da idade materna e também 
é afetada por fatores genéticos ligados ao espermatozoide 
aparentemente normal. Muitas mulheres sofrem aborto antes 
mesmo saber que estão grávidas. 

Receptividade endometrial: o endométrio, tecido que reveste a 
parte interna do útero, deve estar pronto para receber o embrião. O 
ciclo menstrual da mulher é sábio e da mesma forma que em um 
momento determinado está programado para liberar um óvulo, em 
outro momento está preparado com as condições ideais para 
receber o óvulo fecundado que irá se instalar no útero. Isto ocorre por 
volta do dia 10 e 21 do ciclo menstrual e é conhecido pelos 
especialistas por janela de implantação, porém 2 de cada 10 
mulheres têm o período de implantação fora do padrão, o que não 
irá impedir a gravidez desde que o tratamento de fertilidade esteja 
sendo personalizado com a inclusão do teste de receptividade 
endometrial.

Espermatozoides

A fertilidade masculina tem o mesmo peso que a fertilidade feminina 
e proporções similares quanto a causas de infertilidade do casal, por 
isso, apesar do peso geralmente cair mais sobre a mulher que toma a 
frente na busca de uma solução para a gravidez, deixar a avaliação da 
fertilidade masculina como último recurso é um erro.



O diagnóstico da infertilidade só está completo quando é feito 
com informação do casal.
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Se por um lado a idade do homem não é um fator de peso para a 
queda de sua fertilidade, os fatores ambientais sim que são. Portanto, 
homens que consomem muito álcool, que trabalham em ambientes 
de muito calor ou com pesticidas têm um risco elevado de 
infertilidade.

O espermograma é o exame capaz de fazer a análise de vários 
fatores da saúde dos espermatozoides, como é a mobilidade, 
quantidade e morfologia do espermatozoide, no entanto, causas 
genéticas não são identificadas nesse exame, que deve ser 
complementado por um cariótipo, além disso pode ser feito um 
exame para identificar alterações cromossômicas nos 
espermatozoides que podem causar aborto (SAT).
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Principais causas da infertilidade

Endometriose: doença caracterizada por fortes dores durante o 
ciclo menstrual que quando não tratada pode levar à infertilidade. 
Afeta uma de cada dez mulheres.

Varicocele: espécie de varizes nos testículos que atualmente 
representa cerca de 40% das causas de infertilidade masculina.

Síndrome dos Ovários Policísticos: transtorno endócrino 
responsável por 30% dos casos de infertilidade feminina.

Causas genéticas: alterações cromossômicas que podem ou não 
estarem associadas à idade avançada são uma causa importante 
de aborto e fracasso de tratamentos de reprodução humana.

Clamídia: doença sexualmente transmissível assintomática em 
75% dos casos. Principal causa evitável da infertilidade.

Menopausa precoce: que pode ser de origem genética ou 
provocada pelo cigarro.

Que exames serão solicitados para avaliar a 
fertilidade do casal?
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Os exames solicitados podem variar dependendo do caso, porém em 
geral os exames mais solicitados são:

Para o homem:
- Espermograma
- Cariótipo
- Ultrassonografias específicas

Para a mulher:
- Cariótipo
- Testes hormonais (veja capítulo sobre os hormônios)
- Ultrassonografia transvaginal



Verdades e Mitos
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É fácil engravidar
Mito: A fertilidade humana é baixa. Em cada ciclo menstrual, pessoas 
férteis têm somente 25% de chances de conseguir a gravidez. Por 
isso recomenda-se esperar um ano antes de procurar um especialista 
em reprodução humana para investigar um eventual caso de 
infertilidade.

Se sou uma pessoa saudável posso evitar que meus óvulos 
envelheçam
Mito: Não é possível evitar o envelhecimento dos óvulos a não ser que 
os mesmos sejam congelados. Uma vida saudável evitará acelerar o 
processo de infertilidade, mas não impedirá que ao redor dos 35 anos 
a qualidade dos óvulos comece a diminuir com maior intensidade.

Se tenho menstruação é porque ovulo
Mito: Não necessariamente. Aproximadamente 35% das mulheres em 
algum momento da sua vida apresenta anovulação.

A ovulação ocorre todo mês no mesmo dia 
Mito: Mesmo que tenham ciclos menstruais regulares, as mulheres 
não ovulam sempre no mesmo dia. Podemos determinar um período 
em que provavelmente a ovulação vai ocorrer, mas o dia exato pode 
variar.

Quem teve filhos tem a fertilidade normal
Mito: Ter tido filhos prova apenas que a pessoa foi fértil em um dado 
momento. No entanto, problemas podem aparecer depois.

A obesidade dificulta a gravidez
Verdade: A obesidade pode interferir no sistema hormonal, além 
disso, caso obtenha a gravidez, o risco de complicações obstétricas é 
três vezes maior em obesas.

Quando a mulher tem orgasmo a probabilidade de engravidar é 
maior
Mito: A fertilidade não está ligada ao prazer sexual. 

Álcool, drogas ou medicamentos interferem na fertilidade 
masculina 
Verdade: O cigarro e o álcool podem afetar tanto o número quanto a 
mobilidade dos espermatozoides. O álcool pode interferir na 
produção da testosterona e reduzir a libido, além de ser causa de 
impotência. Drogas como a maconha, a morfina e a heroína são 
causadoras de problemas de infertilidade e de impotência, elas 
elevam ao aumento do hormônio prolactina, o qual interfere na 
produção de espermatozoides.

A pílula ou o DIU (dispositivo intra-uterino) podem causar 
infertilidade 
Mito: A pílula pode encobrir problemas hormonais que passam 
despercebidos com seu uso, pois ela regula o ciclo dando a 
impressão que tudo vai bem. Com relação ao DIU, existe um risco 
aumentado somente no caso de desenvolver doença inflamatória 
pélvica, que em um estágio mais grave, pode provocar a obstrução 
das trompas. Porém, sem a presença da infecção pélvica, o DIU não 
causa infertilidade.

Existem posições sexuais que facilitam a fecundação do óvulo
Mito: Não existe uma posição em especial que favorece a gravidez.

Lubrificantes íntimos dificultam a gravidez
Verdade: Muitos lubrificantes íntimos dificultam a mobilidade dos 
espermatozoides.
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Estimulação ovariana

Com o objetivo de aumentar as possibilidades de êxito dos 
tratamentos de fertilidade, costuma-se realizar a estimulação 
ovariana. Este procedimento de reprodução humana estimula o 
ovário a liberar mais óvulos em um mesmo ciclo, onde de forma 
natural seria liberado somente um. A forma controlada e mais segura 
de estimulação ovariana é planejada pelo ginecologista, que indicará 
uma dosagem hormonal diária que a mulher vai receber durante um 
período que varia de 10 a 12 dias. 

O cuidado personalizado no tratamento de reprodução humana é 
essencial em todas as etapas, e no momento de acompanhar o 
desenvolvimento dos óvulos, este cuidado vai evitar a 
hiperestimulação ovariana, sendo também mais efetivo para que a 
dose seja suficiente.

Durante o período de estímulo dos ovários, são realizadas várias 
ultrassonografias, entre 3 e 4, para comprovar o crescimento e a 
evolução dos folículos. Desta forma o risco de hiperestímulo continua 
sendo controlado.

É também através de ultrassonografia que é verificado que os futuros 
óvulos, tecnicamente chamados folículos, atingiram o número 
suficiente e grau de maturação adequado. Neste momento 
programa-se a inseminação artificial ou a fertilização in Vitro 
(dependendo do tratamento indicado) para dentro de 
aproximadamente 26 horas após a administração de uma injeção 
hCG, que induz a maturação dos óvulos e a ovulação.

32_33



Com o objetivo de aumentar as possibilidades de êxito dos 
tratamentos de fertilidade, costuma-se realizar a estimulação 
ovariana. Este procedimento de reprodução humana estimula o 
ovário a liberar mais óvulos em um mesmo ciclo, onde de forma 
natural seria liberado somente um. A forma controlada e mais segura 
de estimulação ovariana é planejada pelo ginecologista, que indicará 
uma dosagem hormonal diária que a mulher vai receber durante um 
período que varia de 10 a 12 dias. 

O cuidado personalizado no tratamento de reprodução humana é 
essencial em todas as etapas, e no momento de acompanhar o 
desenvolvimento dos óvulos, este cuidado vai evitar a 
hiperestimulação ovariana, sendo também mais efetivo para que a 
dose seja suficiente.

Durante o período de estímulo dos ovários, são realizadas várias 
ultrassonografias, entre 3 e 4, para comprovar o crescimento e a 
evolução dos folículos. Desta forma o risco de hiperestímulo continua 
sendo controlado.

É também através de ultrassonografia que é verificado que os futuros 
óvulos, tecnicamente chamados folículos, atingiram o número 
suficiente e grau de maturação adequado. Neste momento 
programa-se a inseminação artificial ou a fertilização in Vitro 
(dependendo do tratamento indicado) para dentro de 
aproximadamente 26 horas após a administração de uma injeção 
hCG, que induz a maturação dos óvulos e a ovulação.

Fertilidade
e gravidez

Guia para tentantes

O que é hiperestímulo ovariano?

O hiperestímulo ovariano (ou hiperestimulação ovariana) é uma 
complicação dos tratamentos de reprodução assistida e está ligado 
às medicações que estimulam a ovulação. A síndrome de 
hiperestímulo ovariano acontece quando os ovários continuam 
produzindo descontroladamente. Como consequência, o ovário 
aumenta e há um acúmulo de líquido no abdômen da mulher.

Embora seja causado por medicamentos que estimulam os ovários, o 
hiperestímulo piora na presença do hormônio da gravidez (HCG). 
Mulheres muito jovens e/ou com ovários policísticos correm um risco 
aumentado de hiperestímulo ovariano. Usar doses baixas da 
medicação que estimula os ovários é uma forma de prevenir a 
síndrome.

Estimulação ovariana leve

Em casos leves de infertilidade onde há uma pequena disfunção no 
desenvolvimento dos óvulos, existem medicamentos que podem ser 
tomados com o devido acompanhamento médico para fazer uma 
estimulação ovariana leve, que permite a gravidez espontânea.

A dosagem do medicamento é prescrita de acordo com uma 
avaliação individual da paciente e é acompanhada através de 
ultrassonografia, razão pela qual automedicar-se com remédios 
que estimulam a ovulação é arriscar-se a ter um hiperestímulo 
que pode chegar a comprometer a capacidade de engravidar 
para sempre. Por isso, consulte sempre um especialista!



Diferença entre 
Inseminação Artificial e 
Fertilização in Vitro
A diferença básica entre a Inseminação Artificial e a Fertilização in 
Vitro dito de forma simplificada é que na primeira, a fecundação do 
óvulo acontece dentro do corpo da mulher e não no laboratório, na 
prática os tratamentos têm indicações bem diferentes, que 
explicamos aqui:

O tratamento de Inseminação Artificial (IA), conhecido também por 
Inseminação Intrauterina (IIU) consiste em fazer a estimulação leve 
dos ovários, acompanhamento da ovulação e no momento que 
acontece a ovulação, injetar pela cavidade uterina os 
espermatozoides coletados e preparados em laboratório. 
Basicamente a Inseminação Artificial diminui a distância entre 
óvulo e espermatozoide para facilitar a gravidez.

A Inseminação Artificial é um tratamento de baixa complexidade 
recomendado para casos simples de infertilidade de casais jovens, 
bem como os casos de mulheres jovens que buscam a maternidade 
em solitário ou a gravidez dentro de uma relação homossexual.
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A Fertilização in Vitro é um tratamento de alta complexidade 
indicado para casos mais avançados de infertilidade, que são onde a 
idade da mulher é superior a 35 anos e provavelmente não teria bons 
resultados com a Inseminação Artificial por conta do envelhecimento 
dos óvulos, mas também casos onde existem impedimentos para a 
fecundação espontânea, como por exemplo, obstruções nas 
trompas.

A Fertilização in Vitro foi popularizada com o nome de bebê de 
proveta justamente porque a fecundação do óvulo acontece dentro 
do ambiente do laboratório. Seu processo inicia da mesma forma que 
a Inseminação Artificial, também com a estimulação dos ovários e 
seu acompanhamento até o estágio de amadurecimento dos óvulos. 
Quando os óvulos estão maduros, eles são coletados por meio de 
punção e levados ao laboratório, onde juntamente com o sêmen 
coletado e preparado vai acontecer a fecundação.

Fertilidade
e gravidez

Guia para tentantes

Existem duas técnicas diferentes para fecundar os óvulos na 
Fertilização in Vitro. Uma delas é colocar em uma placa de cultivo o 
óvulo rodeado de espermatozoides para que um deles penetre no 
óvulo e outra, é selecionar um único espermatozoide e injetá-lo 
diretamente dentro do óvulo, essa técnica é chamada ICSI (Injeção 
Intracitoplasmática de Espermatozoide) e é indicada para casos mais 
severos de infertilidade masculina.

No tratamento de Fertilização in Vitro é possível gerar mais 
embriões e escolher quantos serão transferidos. Dessa forma, 
mesmo que a mulher consiga obter vários óvulos maduros e que 
estes evoluam bem ao estágio de embrião, são transferidos apenas a 
quantidade de embriões suficientes para garantir uma gravidez 
segura. Os restantes embriões que não forem transferidos ao útero, 
podem ser congelados para permitir uma futura gravidez sem ter 
que passar novamente pelo processo de estimulação dos ovários.
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Diagnóstico Genético 
Pré-implantacional (PGD)

Através do diagnóstico genético pré-implantacional é possível 
identificar alterações genéticas nos embriões que podem resultar em 
aborto ou ao nascimento de um bebê com doenças genéticas graves. 
O PGD é especialmente recomendado para gravidez de mulheres 
com idade próxima aos 40 ou mais, pelo alto risco de gerar embriões 
cromossomicamente alterados, e também para casos de família com 
presença de pessoas nascidas com doenças genéticas.

Para realizar o diagnóstico genético no embrião é preciso que a 
gravidez aconteça através da Fertilização in Vitro, porque é essa a 
única maneira de ter acesso ao embrião antes da confirmação da 
gravidez.

Estresse e a fertilidade

O estresse é capaz de desestabilizar todo o corpo, pois ele nos 
coloca em alerta para responder a uma ameaça. Inicialmente o 
estresse é um mecanismo positivo para reagir rápido a um sinal de 
perigo, no entanto quando o estresse entra para a rotina de uma 
pessoa, seus efeitos interferem no equilíbrio da saúde, que por 
consequência pode afetar a fertilidade.

Um fato comprovado por vários estudos, inclusive estudos internos 
do IVI, é que pacientes com níveis mais altos de estresse têm piores 
resultados no tratamento de reprodução humana. Conforme 
pesquisadores da Universidade de Ohio observaram, mulheres em 
tratamento de fertilidade com alto nível de estresse possuem 29% 
menos chances de conseguir engravidar.
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Reduzir o estresse sempre irá afetar de forma positiva o corpo, por 
isso pedimos dicas para Dra. Pilar Dolz, psicóloga especialista do IVI, 
sobre como reduzir o estresse para impedir que ele influencie na 
fertilidade.

Veja os principais pontos citados pela Dra. Pilar e, se após seguir 
estas dicas você ainda sinta que os níveis de estresse continuam 
muito altos, procure apoio psicológico profissional:

Confiar em seu especialista: é importante que o casal encontre um 
especialista em reprodução humana em quem confiem, pois se 
sentirão mais seguros com relação ao sucesso do tratamento.

Ter uma boa relação de casal: o casal deve estar de acordo com 
relação ao tratamento e ao sonho de ter filhos, além de ser 
compreensivo um com o outro durante o processo até conseguir a 
gravidez.

Não isolar-se: acontece com frequência o isolamento social dos 
casais com dificuldade de engravidar. Não é preciso contar aos 
quatro ventos sobre a infertilidade casal, mas é importante confiar 
em algumas pessoas e se possível contar com a família, além de viver 
a vida normalmente; sem abandonar atividades que gostava por 
conta do tratamento de reprodução humana.

Compense seu esforço com incentivos: durante o tratamento de 
fertilidade não deixe de viver momentos felizes. Dê-se ao direito de 
aproveitar a vida enquanto a gravidez não vem. Sorria e viva bons 
momentos! Pois o caminho é tão importante quanto o destino!
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É preciso ter cautela ao assumir que o estresse diminui a 
fertilidade, pois sempre é mais provável que o estresse apareça 
pela ansiedade de não conseguir engravidar, no lugar da situação 
contrária, onde a gravidez não chega por conta do estresse.



Você ficou com alguma 
dúvida?
Acesse o site e redes sociais do IVI. Você estará em contato direto 
com especialistas em reprodução humana de todo o mundo, além 
de conhecer outras pessoas, que como você, sonham com realizar o 
sonho de ter filhos.

Sobre o IVI
Com sede em Valência, na Espanha, o Instituto iniciou suas 
atividades em 1990. Possui mais de 40 clínicas de reprodução 
humana, em 8 países e é líder europeu em medicina reprodutiva. O 
grupo conta com uma Fundação, um programa de Docência e 
Carreira Universitária.
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https://www.facebook.com/ivireproducaohumana

https://twitter.com/BrasilIVI

http://blog.ivi-fertilidade.com/pt-br



www.ivi.net.br


