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Resumo  
 

Os últimos 40 anos registaram uma evolução técnico-científica notável na 

Medicina da Reprodução, algo que contribuiu para a atual disponibilidade de diversos 

recursos para o estudo e tratamento de situações de infertilidade e esterilidade. 

Durante a realização deste estágio em Procriação Medicamente Assistida 

(PMA), acompanhou-se permanentemente os trabalhos executados no laboratório do 

Centro de Estudo e Tratamento da Infertilidade, de modo a compreender e integrar a 

rotina laboratorial desta instituição, desde o estudo do espermograma até à 

transferência e criopreservação dos embriões. Desta forma, esta primeira proposta de 

formação, permitiu a aquisição de competências profissionais teóricas e práticas 

necessárias para um bom desempenho em qualquer laboratório de 

andrologia/embriologia no futuro. 

Como formação complementar, desenvolveu-se um projeto de investigação 

focado no estudo do impacto da utilização de diferentes meios comerciais de cultura e 

de criopreservação de espermatozoides, nos parâmetros de qualidade dos mesmos. 

Avaliou-se também a integridade ao nível da fragmentação e compactação do ADN dos 

espermatozoides, através da técnica de coloração com Toluidine Blue (TB). 

A tendência de evolução nos tratamentos de PMA tem vindo a convergir em 

soluções que mimetizem cada vez mais o que ocorre in vivo, para que causem o menor 

dano possível nos gâmetas e nos embriões. No entanto, esse impacto dificilmente será 

anulado, pelo que, haverá sempre esta desvantagem associada à PMA, sendo 

necessária uma constante otimização dos protocolos utilizados. Um dos problemas que 

tem vindo a demonstrar-se de extrema relevância está relacionado com a manipulação 

de gâmetas masculinos e os danos causados ao nível da fragmentação do ADN 

espermático. 

Existe já evidência do impacto da fragmentação do ADN de espermatozoides na 

fertilidade, embora seja um estudo ainda pouco aplicado no contexto clínico da PMA. 

Esta baixa aplicabilidade deve-se, em grande parte, aos elevados custos e à exigência 

técnica para a avaliação deste parâmetro. Com o aparecimento de novos métodos de 

análise mais económicos e com resultados comprovados, surgem novas perspetivas de 

mudança deste paradigma. Assim, torna-se extremamente relevante uma otimização de 

protocolos com recurso a estas técnicas, como por exemplo a marcação com TB, por 

forma a obter a percentagem de fragmentação no ADN espermático de diferentes 

amostras e estudar uma possível aplicabilidade como meio de prognóstico em 

tratamentos de PMA. 
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Abstract 
 

The last 40 years were remarkable regarding technical-scientific evolution in 

Reproductive Medicine’s field, which has contributed to the current availability of many 

resources for the study and treatment of infertility and sterility. 

During this internship in Assisted Reproductive Technology (ART), the work 

performed at CETI’s laboratory was followed carefully, to understand and integrate the 

laboratory routine of this institution, from sperm study to embryo transfer and 

cryopreservation. Thus, this first training proposal allowed the acquisition of theoretical 

and practical professional skills needed for an excellent performance in any 

andrology/embryology laboratory in the future. 

As a complementary training, a research project was developed, focused on the 

impact of the use of different commercial culture media and sperm cryopreservation 

media on sperm quality parameters. The integrity and packaging of sperm DNA were 

also evaluated by the Toluidine Blue (TB) staining technique. 

The evolutionary trend in ART treatments has been converging on solutions that 

increasingly mimic what happens in vivo, aiming to cause the least possible damage to 

gametes and embryos. However, this impact will hardly be nullified, so there will always 

be this disadvantage associated with ART, requiring constant optimization of the 

protocols used. One of the most important problems has been the manipulation of male 

gametes and damage caused by sperm DNA fragmentation. 

There is already evidence of the impact of sperm DNA fragmentation on fertility, 

although its study is still poorly applied in the clinical context of ART. This low applicability 

is mainly due to the high costs and the technical requirements for the evaluation of this 

parameter. With the emergence of new and more cost-effective methods of analysis with 

proven results, new perspectives for changing this paradigm emerge. Thus, optimization 

of protocols using these techniques, such as TB staining, is hugely relevant to evaluate 

sperm DNA fragmentation of different samples and also to study its applicability to predict 

ART procedures outcomes. 
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espermatozoide. 

 

Figura 11 - Estrutura de um espermatozoide humano maduro com evidência 
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Figura 16 - Procedimento laboratorial realizado durante uma biópsia testicular 

(TESE). a) Fragmentos de tecido extraídos do testículo do paciente; b) Maceração dos 

fragmentos testiculares em meio de cultura, com recurso a lâminas de bisturi; c) 

Destaque para a mistura homogénea já devidamente macerada em comparação com a 

amostra ainda não totalmente macerada; d) Centrifugação da amostra, com o objetivo 

de retirar as hemácias e outros detritos presentes; e) Amostra após a centrifugação com 

evidência para o pellet formado; f) Extração do sobrenadante para isolamento do pellet. 

 

Figura 17 - Esquema representativo das técnicas de micromanipulação de 

gâmetas humanos. PZD (partial zona dissection) – disseção parcial da zona pelúcida do 
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Imagens obtidas através do software Geri®. 
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Figura 28 – Incubadora EmbryoScope®. Fonte: 

https://www.vitrolife.com/products/time-lapse-systems/embryoscope-time-lapse-

system. Acedido a 18/10/2019. 

 

Figura 29 – Incubadora Geri®. Fonte: 
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Figura 32 - Esquema representativo da técnica de carregamento de cateteres 

de transferência embrionária. Primeiramente introduz-se um pouco de ar, de seguida 

aspira-se um pouco de meio de cultura, depois ar novamente, segue-se meio de cultura 

com embriões, ar e por último mais um pouco de meio de cultura. Adaptado de Gardner 

e Simón, 2017. 

 

Figura 33 - Esquema representativo dos procedimentos durante uma 

transferência embrionária. Ainda no laboratório, o embriologista deve carregar o cateter 

com os embriões, segundo a técnica adaptada. De seguida, deve levar o cateter já 

carregado para a sala de exame onde se encontra o médico. A transferência de 

embriões é realizada com o auxílio de ecografia pélvica e os embriões são depositados 

no interior da cavidade uterina da mulher. Adaptado de Gardner e Simón, 2017. 

 

Figura 34 - Esquema representativo do protocolo realizado para avaliação dos 

parâmetros de qualidade espermática em cada meio ao longo do tempo de swim up. 

Após a primeira hora de incubação (T0), era retirada a porção superior para outro tubo 

(B), fazia-se a sua avaliação e esta mesma porção era novamente avaliada após 1h (T1) 

e 3h (T2), perfazendo um total de 2h e 4h de incubação, respetivamente. 
 
Figura 35 - Esquema representativo do protocolo realizado para avaliação dos 

parâmetros de qualidade espermática após criopreservação com diferentes tipos de 

meio. Para a criopreservação, foi utilizado um volume de 0,5 mL de amostra de 
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ejaculado totalmente liquefeito e 0,5 mL de meio de criopreservação correspondente, 

perfazendo o volume total de 1 mL. De seguida, a mistura (ejaculado + meio de 

criopreservação) era deixada a incubar à temperatura ambiente durante 10 minutos e 

posteriormente dividida em duas alíquotas com 0,5 mL cada. Por último, as alíquotas 

eram colocadas em vapor de azoto durante 30 a 60 minutos e depois armazenadas num 

contentor de azoto a -196ºC durante um período mínimo de 24 horas. 

 

Figura 36 - Curva ROC com valores de sensibilidade e especificidade para 

determinação do valor limiar preditivo de infertilidade com base no teste do TB. 

 

Figura 37 - Comparação da mobilidade dos espermatozoides após 1h de 

incubação (T0) em todos os meios, através de um teste two-way ANOVA. Resultados 

expressos como %média±SEM. **** - p < 0,0001; *** - 0,0001 ≤p < 0,001; ** - 0,001 ≤p 

< 0,001; * - 0,01 ≤ p < 0,05. 

 
Figura 38 - Comparação da mobilidade dos espermatozoides após 2h de 

incubação (T1) em todos os meios, através de um teste two-way ANOVA. Resultados 

expressos como %média±SEM. **** - p < 0,0001; *** - 0,0001 ≤p < 0,001; ** - 0,001 ≤p 

< 0,001; * - 0,01 ≤ p < 0,05. 
 

Figura 39 - Comparação da mobilidade dos espermatozoides após 4h de 

incubação (T2) em todos os meios, através de um teste two-way ANOVA. Resultados 

expressos como %média±SEM. **** - p < 0,0001; *** - 0,0001 ≤p < 0,001; ** - 0,001 ≤p 

< 0,001; * - 0,01 ≤ p < 0,05 
 

Figura 40 - Comparação da mobilidade dos espermatozoides ao longo do tempo 

no meio A, através de um teste two-way ANOVA. Resultados expressos como 

%média±SEM. 
A fresco – autoexplicativo; T0 – após 1h de incubação; T1 – após 2h de 

incubação; T2 – após 4h de incubação. **** - p < 0,0001; *** - 0,0001 ≤p < 0,001; ** - 

0,001 ≤p < 0,001; * - 0,01 ≤ p < 0,05. 
 

Figura 41 - Comparação da mobilidade dos espermatozoides ao longo do tempo 

no meio B, através de um teste two-way ANOVA. Resultados expressos como 

%média±SEM. 
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A fresco – autoexplicativo; T0 – após 1h de incubação; T1 – após 2h de 

incubação; T2 – após 4h de incubação. **** - p < 0,0001; *** - 0,0001 ≤p < 0,001; ** - 

0,001 ≤p < 0,001; * - 0,01 ≤ p < 0,05. 
 

Figura 42 - Comparação da mobilidade dos espermatozoides ao longo do tempo 

no meio C com incubação a uma temperatura de 37ºC, através de um teste two-way 

ANOVA. Resultados expressos como %média±SEM. 
A fresco – autoexplicativo; T0 – após 1h de incubação; T1 – após 2h de 

incubação; T2 – após 4h de incubação. **** - p < 0,0001; *** - 0,0001 ≤p < 0,001; ** - 

0,001 ≤p < 0,001; * - 0,01 ≤ p < 0,05. 
 

Figura 43 - Comparação da mobilidade dos espermatozoides ao longo do tempo 

no meio C com incubação à temperatura ambiente, através de um teste two-way 

ANOVA. Resultados expressos como %média±SEM. 
A fresco – autoexplicativo; T0 – após 1h de incubação; T1 – após 2h de 

incubação; T2 – após 4h de incubação. **** - p < 0,0001; *** - 0,0001 ≤p < 0,001; ** - 

0,001 ≤p < 0,001; * - 0,01 ≤ p < 0,05. 

 

Figura 44 - Resultados obtidos para a percentagem de fragmentação de ADN 

espermático (%DFI), através da marcação com TB. Resultados expressos como 

%média±SEM. 
A fresco – autoexplicativo; T0 – após 1h de incubação; T1 – após 2h de 

incubação; T2 – após 4h de incubação. * - p<0,05. 
 

Figura 45 - Comparação da mobilidade espermática nas diferentes categorias, 

entre a amostra a fresco e a amostra congelada com meio 1, através de um teste two-

way ANOVA. Verificaram-se diferenças significativas (p<0,0001) em todas as categorias 

de mobilidade, exceto nos espermatozoides móveis in situ (p>0,05). Resultados 

expressos como %média ± SEM. 

 

Figura 46 - Comparação da mobilidade espermática nas diferentes categorias, 

entre a amostra a fresco e a amostra congelada com meio 2, através de um teste two-

way ANOVA. Verificaram-se diferenças significativas (p<0,0001) em todas as categorias 

de mobilidade, exceto nos espermatozoides móveis in situ (p>0,05). Resultados 

expressos como %média ± SEM. 
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Figura 47 - Comparação do desempenho dos dois meios de congelação, na 

mobilidade espermática nas diferentes categorias, através de um teste two-way 

ANOVA. Não se verificaram-se diferenças significativas (p>0,05) para nenhum dos 

casos. Resultados expressos como %média ± SEM. 
 

Figura 48 - Resultados obtidos para a percentagem de fragmentação de ADN 

espermático (%DFI), através da marcação com TB, entre a amostra a fresco e a amostra 

após descongelação. Resultados expressos como %média±SEM. **** - p < 0,0001; *** - 

0,0001 ≤	p < 0,001; ** - 0,001 ≤	p < 0,001; * - 0,01 ≤ p < 0,05. 
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1. Objetivos 
 

Este estágio teve como principal objetivo a formação em embriologia clínica 

através da aquisição e desenvolvimento de conhecimentos em contexto laboratorial e 

clínico. 

Para atingir este objetivo geral estabeleceram-se objetivos mais específicos: 

• Acompanhar e executar os trabalhos no laboratório de andrologia; 

• Acompanhar e executar alguns trabalhos no laboratório de embriologia 

contactando com os diferentes procedimentos realizados consoante o 

contexto clínico do(s) utente(s) em questão; 

• Participar em várias ações de formação de forma a ampliar o 

conhecimento e a especialização na área. 

Adicionalmente, de forma a incentivar o espírito crítico e a ampliar o espectro de 

oportunidades profissionais, pretendeu-se também abordar uma vertente de 

investigação complementar. Optou-se por tentar otimizar um protocolo de estudo de 

fragmentação de ADN (ácido desoxirribonucleico) de espermatozoides, com vista a 

estabelecer novas metodologias de análise e tratamento no laboratório de procriação 

medicamente assistida (PMA) do Centro de Estudo e Tratamento de Infertilidade (CETI). 

Para isso, estipularam-se os seguintes objetivos: 

• Avaliar o efeito nos parâmetros de qualidade espermática do tratamento 

com os seguintes meios de cultura: Sperm Preparation Medium (Origio®, 

Dinamarca), Sperm Buffer (Genea Biomedx – Gems®, Austrália) e Sperm 

Medium (Genea Biomedx - Gems®, Austrália);  

• Avaliar o efeito da temperatura de incubação no processamento das 

amostras de esperma com Sperm Buffer (Genea Biomedx – Gems®, 

Austrália); 

• Avaliar o efeito de um ciclo de criopreservação nos parâmetros de 

qualidade espermática com recurso a dois meios de criopreservação 

diferentes: Sperm Freezing Medium (Origio®, Dinamarca) e Freezing 

Medium – TYB & Glycerol (Irvine Scientific®, EUA). 
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2. Contextualização laboral e legal 
 

Este estágio curricular teve como objetivo principal o desenvolvimento de 

aptidões técnicas e científicas em PMA e foi desenvolvido na clínica CETI.  

O CETI é uma clínica sediada no Porto (Portugal), cuja direção clínica pertence 

ao Professor Doutor João Luís Silva Carvalho, Ginecologista/Obstetra especialista em 

Medicina da Reprodução e líder de uma equipa multidisciplinar de profissionais que 

atuam na área da infertilidade, esterilidade e também noutras vertentes da ginecologia 

e obstetrícia. A diversidade de especialistas e áreas abrangidas por este centro de PMA, 

faz com que este se distinga no apoio ao utente, fornecendo outros serviços que se 

estendem ao acompanhamento durante e pós-parto. 

Enquanto centro de PMA, o CETI dispõe de dois laboratórios: o de andrologia e 

o de embriologia, uma sala de criopreservação e uma sala de pequena cirurgia. Estas 

áreas foram especificamente estruturadas e equipadas para cumprirem com os 

requisitos necessários ao processamento de gâmetas e embriões humanos. 

Adicionalmente, alguns profissionais do CETI desenvolvem trabalhos de 

investigação em diversas áreas, nomeadamente no estudo do gâmeta feminino e de 

patologias clínicas associadas à infertilidade. Estas atividades contribuem para o 

aperfeiçoamento do espírito crítico e de outras características inerentes à investigação 

científica em reprodução humana assistida. A equipa do CETI procura também participar 

em várias ações de formação e congressos de especialidade, valorizando assim uma 

constante atualização dos conhecimentos na área. Todas estas características tornam 

o CETI um local apto ao desenvolvimento de um estágio com os objetivos anteriormente 

mencionados. 
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2.1 Contexto legal 
 

A regulamentação legal no exercício da atividade em PMA é variável e não raras 

vezes sujeita a discussão parlamentar em diversos países. 

Há, no entanto, legislação e recomendações que se aplica(m) globalmente, que 

são definidas por tribunais e organizações internacionais como por exemplo a 

Organização Mundial de Saúde (OMS) ou a European Society of Human Reproduction 

and Embryology (ESHRE) a nível europeu. 

Em Portugal, a PMA tem, nos últimos tempos, sido alvo de discussão e debate 

por parte dos vários órgãos políticos e entidades reguladoras nacionais, devido a 

questões éticas e legais relacionadas com a doação de gâmetas e gestação de 

substituição, vulgo “barrigas de aluguer”. Ainda assim, o exercício de tratamentos de 

PMA encontra-se ao abrigo da Lei nº 32/2016, 26 de julho que já foi alvo de sucessivas 

atualizações (Lei nº 48/2019, 8 de julho). 

Esta Lei prevê na alínea b), nº 2 do artigo 30º um outro documento com carácter 

regulamentar denominado “Requisitos e parâmetros de funcionamentos dos Centros de 

PMA” (Conselho Nacional de Procriação Medicamente Assistida, 2015) estabelecidos 

pelo Conselho Nacional de Procriação Medicamente Assistida - Entidade Reguladora 

Portuguesa em PMA.  
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3. Diferenciação sexual na embriogénese 
 

O termo “embriologia” refere-se ao estudo dos vários processos de 

desenvolvimento que ocorrem durante o período pré-natal, vulgarmente conhecido 

como gravidez (Amerman, 2016; Martini et al., 2015). 

Durante este período, um novo ser humano desenvolve-se no útero da mãe. Este 

processo de desenvolvimento inicia-se com a fertilização dos gâmetas, envolvendo toda 

uma série de alterações fisiológicas e anatómicas até ao nascimento (Amerman, 2016), 

incluindo a diferenciação sexual. 

A diferenciação sexual está intimamente ligada com a informação genética – o 

genótipo - do feto e envolve múltiplos processos que levam à formação do sistema 

reprodutor masculino ou feminino durante a embriogénese (Widmaier et al., 2018).  

Ao contrário do que acontece nas mulheres (com cariótipo XX), em que a 

diferenciação sexual começa apenas às nove semanas de gestação, nos homens (com 

cariótipo XY), a diferenciação sexual começa uma a duas semanas mais cedo (Marieb, 

2013; Sherwood, 2016). 

Assim perto da sétima semana de gestação, nos embriões do sexo masculino, 

uma porção de tecido indiferenciado – a crista genital - começa a diferenciar-se em 

gónadas masculinas, sob a ação de genes presentes no cromossoma Y, 

nomeadamente o Sex-determining region Y (SRY) (Sherwood, 2016). Com a formação 

das gónadas masculinas, inicia-se também a produção contínua de testosterona, que 

dura até 5 dias após o nascimento e que é fundamental para o desenvolvimento do 

sistema de ductos e de glândulas anexas (Marieb, 2013). 

Se por um lado as gónadas têm a mesma origem em ambos os sexos, o mesmo 

não acontece com o sistema de ductos que se desenvolvem ou regridem, consoante a 

presença ou ausência de testosterona (Sherwood, 2016). Assim, antes de as gónadas 

masculinas se tornarem funcionais, existem no embrião dois tipos de sistema de ductos 

(Fig. 1): o ductos de Wolff e os de Müller (Sherwood, 2016; Widmaier et al., 2018). 

Como referido anteriormente, nos fetos do sexo masculino, os testículos fetais 

começam a produzir testosterona e uma hormona designada de hormona anti-

mülleriana (AMH) sob a ação da hormona gonadotrofina coriónica humana (hCG) 

produzida pela placenta (Sherwood, 2016). A AMH promove a regressão dos ductos de 

Müller e o desenvolvimento dos ductos de Wolff em glândulas anexas nomeadamente 

o epidídimo, vasos deferentes, ducto ejaculatório e vesículas seminais (Fox, 2016). 

Já nas mulheres, é precisamente a ausência do gene SRY e consequente 

ausência de testosterona, que leva a que a sua diferenciação sexual se inicie mais tarde. 
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Assim, devido à ausência de testosterona e de AMH durante esta fase de 

desenvolvimento, os ductos de Wolff regridem e ocorre um desenvolvimento dos ductos 

de Müller para trompas de falópio, útero, cérvix e parte superior da vagina (Fig. 1) (Fox, 

2016; Sherwood, 2016). 

Em relação aos órgãos genitais externos, estes têm a mesma origem em ambos 

os sexos, pelo que permanecem idênticos até, à sexta semana de desenvolvimento 

aproximadamente, sendo constituída por várias estruturas como o seio urogenital e o 

tubérculo genital (Fox, 2016; Widmaier et al., 2018). Nos indivíduos do sexo masculino, 

as hormonas produzidas pelos testículos a partir da sétima semana promovem o 

desenvolvimento destas estruturas até à formação do pénis, uretra esponjosa, da 

próstata e do escroto (Fox, 2016). Já a próstata e as glândulas bulbouretrais, à 

semelhança da bexiga e da uretra, têm origem no seio urogenital (Sherwood, 2016). 

Pelo contrário, nos fetos do sexo feminino, na ausência de testosterona, há o 

desenvolvimento do clitóris (estrutura homóloga do pénis) e dos restantes órgãos 

genitais externos (Fox, 2016). A parte inferior da vagina tem origem no seio urogenital, 

tal como a bexiga e a uretra (Sherwood, 2016). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1 - Diferenciação sexual durante embriogénese. Ao longo da embriogénese os ductos de Müller ou de Wolff, 
regridem consoante a presença ou ausência de testosterona, respetivamente. Adaptado de Sherwood, 2016. 
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4. Sistema reprodutor feminino 
 

4.1 Anatomia do sistema reprodutor feminino 
 

Em termos anatomofisiológicos existe uma grande diferença entre o sistema 

reprodutor masculino e o feminino, e é este último o que apresenta maior complexidade 

(Marieb, 2013; Sherwood, 2016). 

O sistema reprodutor feminino (Fig. 2) possui várias funções, nomeadamente: 

produção dos gâmetas femininos (oogénese), receção e deposição do esperma durante 

a relação sexual, transporte dos gâmetas para que ocorra a fecundação, manutenção e 

desenvolvimento do feto até ao parto e nutrição do recém-nascido através da produção 

de leite materno (Sherwood, 2016). Em termos anatómicos, o aparelho reprodutor 

feminino está dividido em três partes: gónadas, genitália interna ou trato genital e 

genitália externa (Marieb, 2013). 

Os ovários são as gónadas femininas, possuem o tamanho de uma amêndoa e 

têm como principais funções a produção de gâmetas (oogénese), a maturação do 

ovócito, libertação do ovócito maduro (ovulação) e a secreção de hormonas com papel 

extremamente importante no crescimento, desenvolvimento e manutenção das 

estruturas sexuais femininas nomeadamente, estrogénios (incluindo estradiol, estrona 

e estriol) e progesterona (Marieb, 2013; Widmaier et al., 2018). 

Cada um dos ovários possuí uma zona designada por córtex, onde se localizam 

os gâmetas, e a zona da medula rica em vasos sanguíneos e nervos (Marieb, 2013). 

Cada ovário é rodeado por uma camada de células a que se chama epitélio germinativo, 

seguindo-se uma túnica albugínea (Marieb, 2013). 

A genitália interna tem como principal função providenciar o ambiente adequado 

para o desenrolar dos ciclos reprodutivos. Dentro das estruturas acessórias femininas 

(Fig. 2), estão as trompas de falópio (ou ovidutos), útero, colo do útero ou cérvix e vagina 

(Marieb, 2013; Widmaier et al., 2018). 
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As trompas de falópio possuem cerca de 10 centímetros de comprimento e 

dividem-se em três partes histologicamente distintas (Fig. 2): infundíbulo (abertura na 

zona do ovário rica em projeções ciliadas chamadas fímbrias que permitem a captação 

do ovócito, uma vez que não há contacto direto entre as gónadas e as trompas de 

falópio); a ampola (porção intermédia onde ocorre a fertilização) e istmo (zona mais 

estreita da trompa que está em contacto direto com a cavidade uterina) (Marieb, 2013). 

Na altura da ovulação, as fímbrias começam a movimentar-se de forma a 

conseguir capturar o ovócito (Marieb, 2013). Após este evento, o ovócito, pode, ou não, 

ser fertilizado. Em todo o caso, o movimento das células ciliadas presentes no lúmen 

das trompas de falópio e os movimentos peristálticos do músculo liso vão conduzi-lo até 

à cavidade uterina (Marieb, 2013; Sherwood, 2016). A mucosa das trompas também 

possui células não ciliadas responsáveis pela produção de muco que mantém o ovócito 

e o esperma, caso este esteja presente, húmido e nutrido (Marieb, 2013). 

Normalmente, o útero possui a forma de uma pera invertida, suspenso por vários 

ligamentos e pode ser divido em três grandes partes (Fig. 2): o fundo (parte arredondada 

onde se localiza a zona de conexão entre as trompas e a cavidade uterina), o corpo e o 

cérvix ou colo que é a projeção do útero para a vagina. Em termos histológicos a 

cavidade uterina é composta externamente por uma camada de tecido conjuntivo 

designada de perimétrio, por uma camada intermédia de músculo liso designada de 

miométrio e por uma camada interna de tecido epitelial designada de endométrio, que 

por sua vez se divide em estrato basal e estrato funcional (Fox, 2016). 

O estrato funcional é sensível às variações de estrogénio e progesterona e está 

sincronizado com o ciclo ovárico, tendo a capacidade de se degenerar (originando a 

Fig. 2 - Vista anterior dos órgãos internos do sistema reprodutivo feminino. Evidência para as partes constituintes 
do ovário, das trompas de falópio, do útero e da parede do útero em particular. Adaptado Sherwood, 2016. 
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menstruação quando não há gravidez) e regenerar a partir do estrato basal em resposta 

à concentração das hormonas anteriormente mencionadas (Fox, 2016; Marieb, 2013). 

Na ocorrência de uma gravidez, o útero é o órgão onde se dá o desenvolvimento 

fetal e é responsável pelo desenrolar do parto, através das contrações musculares até 

que o feto saia pela vagina (Marieb, 2013). 

A vagina é um canal, revestido por tecido muscular expansível, com cerca de 8 

a 10 centímetros e localizada entre a bexiga e o reto (Marieb, 2013; Sherwood, 2016). 

A sua parede é constituída por três camadas fibroelásticas: a mais externa designada 

de camada adventícia, a camada intermédia de músculo liso designada de camada 

muscular e a camada mucosa que é formada por epitélio estratificado ou seja, um 

epitélio adaptado a zonas de fricção de modo a facilitar a entrada e saída do pénis 

durante a relação sexual (Marieb, 2013). A vagina é ainda a zona de comunicação entre 

o útero e o ambiente exterior, e nesse sentido serve como canal de passagem do feto 

durante o parto, como zona de passagem do fluido menstrual e zona de deposição dos 

espermatozoides aquando da relação sexual (Fox, 2016; Marieb, 2013; Sherwood, 

2016). 

Uma vez que a vagina está constantemente exposta a agentes agressores 

vindos do exterior, mostra-se fundamental que exista uma forma de proteção contra 

estes agentes. Apesar da vagina não possuir qualquer glândula, esta é lubrificada pelo 

muco cervical, que é produzido na zona do canal cervical (projeções do útero para a 

vagina) (Fox, 2016; Marieb, 2013). As células epiteliais na zona cervical libertam 

grandes quantidades de glicogénio, este é metabolizado anaerobicamente pelas 

bactérias da flora vaginal, levando à produção de ácido láctico e a uma consequente 

diminuição do pH vaginal, que evita a proliferação de bactérias e mantém a vagina livre 

de infeções (Marieb, 2013). Apesar do muco cervical ter função protetora, a verdade é 

que esta secreção responde a estímulos das hormonas ováricas e como tal está 

sincronizado com o ciclo ovárico (Sherwood, 2016). O aumento da concentração de 

estrogénios durante a fase folicular faz com que o muco se torne abundante, mais 

aquoso, mais claro e menos espesso, de forma a facilitar a passagem dos 

espermatozoides na altura da ovulação (Fox, 2016; Marieb, 2013; Sherwood, 2016). 

Pelo contrário, quando os níveis de progesterona aumentam após a ovulação (fase 

lútea), o muco vai tender a ficar mais espesso de forma a prevenir possíveis infeções 

bacterianas e a dificultar a passagem de espermatozoides para o útero  (Fox, 2016; 

Sherwood, 2016; Widmaier et al., 2018). 

A entrada vaginal e a abertura uretral estão externamente rodeadas por pregas 

de pele, a que se chama lábios menores e lábios maiores que integram a genitália 
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externa/vulva (Fig. 3) (Fox, 2016; Marieb, 2013; Sherwood, 2016; Widmaier et al., 2018). 

É também na genitália externa que se encontra o clitóris. O clitóris tem o tamanho 

aproximado de uma ervilha, é o homólogo feminino do pénis e é composto por tecido 

erétil localizado na parte anterior da vulva (Fox, 2016; Widmaier et al., 2018). A maior 

parte do clitóris está localizada internamente, exceto a porção da glândula do clitóris 

que é visível externamente (Sherwood, 2016). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2 Oogénese e desenvolvimento folicular 
 

Oogénese 
 

O desenvolvimento dos gâmetas femininos designa-se de oogénese (Fig. 4) 

(Martini et al., 2015). Este processo inicia-se antes do nascimento, embora fique 

suspenso desde esta altura até à puberdade (Amerman, 2016). 

Durante o desenvolvimento embrionário inicial, as células primordiais da linha 

germinativa migram para a zona do ovário, onde se multiplicam repetidamente e dão 

origem às oogónias (Fox, 2016; Hall, 2016). As divisões mitóticas das oogónias 

terminam antes do nascimento do feto, o que significa que todos os ovócitos presentes 

numa mulher são formados nesta altura e que a partir deste momento a sua quantidade 

só poderá diminuir através de processos de apoptose (Amerman, 2016). 

Fig. 3 - Imagem representativa dos órgãos genitais externos 
femininos. Adaptado de Widmaier 2018. 
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 As oogónias remanescentes continuam o seu 

desenvolvimento até ovócito primário e inicia-se então 

as primeiras divisões meióticas até à profase I 

(Marieb, 2013; Widmaier et al., 2018). Nesta altura, a 

divisão meiótica fica suspensa até à puberdade 

(Widmaier et al., 2018). 

Com a entrada na puberdade, os níveis 

hormonais atingem concentrações fisiológicas que 

levam ao início do ciclo ovárico com sucessivas 

divisões meióticas em alguns ovócitos (Amerman, 

2016). Em cada ciclo, vários ovócitos primários são 

recrutados no entanto, apenas os ovócitos destinados 

à ovulação completam a primeira divisão meiótica, 

pouco antes da ovulação (Amerman, 2016; Widmaier 

et al., 2018). 

 No final da primeira divisão meiótica, formam-

-se duas células haplóides: uma célula não funcional, 

de dimensões reduzidas e praticamente sem 

citoplasma que acaba por degenerar – o corpo polar - 

e uma célula de tamanho normal que contém todo o 

citoplasma e algum fluido absorvido do exterior – o ovócito secundário (Amerman, 2016; 

Hall, 2016; Widmaier et al., 2018). O ovócito secundário continua a divisão meiótica que 

fica suspensa em metafase II. 

A segunda divisão meiótica só é retomada após a ovulação e somente se tiver 

ocorrido fecundação (Widmaier et al., 2018). No caso de ter havido fecundação, há 

então o retomar da segunda divisão meiótica, formando-se novamente duas células: o 

segundo corpo polar e um ovócito fertilizado (Amerman, 2016). 

Como dito anteriormente, e ao contrário do que ocorre no sexo masculino, a 

produção de gâmetas femininos não é contínua e demora anos até estar totalmente 

completa (Marieb, 2013). Na verdade, é esperado que na altura do nascimento, a 

criança já possua uma reserva de ovócitos primários suficiente para o desenvolvimento 

da sua vida reprodutiva desde da puberdade até à menopausa (Sherwood, 2016). 

Assim, uma recém-nascida possui cerca de 2 a 4 milhões de ovócitos primários que 

depois vão sofrendo apoptose ao longo da infância, sendo que na altura de puberdade 

a criança apresenta apenas 80 000 a 400 000 ovócitos deste tipo (Amerman, 2016; Fox, 

2016). Destes, apenas aproximadamente 400 vão ovular durante os ciclos reprodutivos 

Fig. 4 - Oogénese. Adaptado de Fox, 2016. 
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da mulher desde da puberdade até à menopausa (em média entre os 13 e os 46 anos) 

(Fox, 2016; Hall, 2016). 

 

Desenvolvimento folicular 
 

O desenvolvimento dos gâmetas acontece em estruturas especializadas, 

designadas de folículos, cujo desenvolvimento ocorre paralelamente à oogénese (Fig. 

5) (Amerman, 2016; Martini et al., 2015). 

Ainda durante a fase de oogónia, são recrutadas células do tecido de suporte do 

ovário (estroma), de modo a formar uma única camada de células ao seu redor, que se 

designam células da granulosa (Hall, 2016). 

Posteriormente, o ovócito primário começa a aumentar de tamanho e as células 

da granulosa começam a dividir-se, formando várias camadas de células cuboides, 

envolvendo o ovócito, passando a designar-se folículo primário (Hall, 2016; Martini et 

al., 2015). É no estado de folículo primário que há a formação de uma camada de 

glicoproteínas e polissacarídeos – a zona pelúcida – que separa as células da granulosa 

do ovócito em desenvolvimento (Martini et al., 2015; Widmaier et al., 2018). 

Apenas parte dos folículos primários serão estimulados para continuar o seu 

desenvolvimento para folículo secundário (Fox, 2016). Nesta fase, as células foliculares 

aumentam e multiplicam-se e as células adjacentes no estroma do ovário diferenciam-

se formando uma camada distinta de células foliculares, designada de teca. As células 

da teca em conjunto com as células da granulosa produzem estrogénios (Widmaier et 

al., 2018). Para além disso, as células da granulosa secretam um líquido – o líquido 

folicular - que se vai acumulando em pequenas vesículas, que gradualmente aumentam 

de tamanho (Amerman, 2016; Fox, 2016; Martini et al., 2015) até que ocorre uma união 

e se forma o antro (Martini et al., 2015), uma cavidade no interior do folículo que passa 

então a designar-se folículo antral (Marieb, 2013). 

Nesta altura, a maioria dos folículos sofre atresia (Hall, 2016) e apenas um 

continua o seu desenvolvimento dando origem ao folículo de Graaf (Widmaier et al., 

2018). 

O ovócito primário que se encontrava parado em profase I, evolui por indução do 

aumento da concentração da hormona lúteo-estimulante (LH), para metafase II (estado 

de ovócito secundário) e assim se mantém até ser fecundado (Amerman, 2016; Fox, 

2016; Martini et al., 2015). Nesta fase, o ovócito encontra-se projetado para o interior do 

folículo de Graaf, rodeado por células da granulosa que se diferenciam numa camada 

distinta designada por cumulus oophorus, algumas delas com projecções do tipo gap-
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junctions para a zona pelúcida e que compõem a corona radiata (Martini et al., 2015). 

Esta estrutura passa então a designar-se complexo cumulus-ovócito (Fox, 2016; Martini 

et al., 2015). 

Durante a ovulação, por ação enzimática, a parede do folículo de Graaf rompe 

(Sherwood, 2016; Widmaier et al., 2018) e o complexo cumulus oophorus é libertado 

para o interior das trompas de falópio (Fox, 2016). 

Após a ovulação, o folículo vazio presente no ovário, e ainda sob ação da LH, 

colapsa e sofre algumas alterações estruturais e bioquímicas, que levam à formação do 

corpo lúteo ou corpo amarelo (Fox, 2016; Martini et al., 2015). A duração da fase lútea 

é variável e dependente da ocorrência de gravidez ou não, podendo demorar 3 meses 

ou apenas 14 dias, respetivamente (Martini et al., 2015). Caso não se verifique gravidez, 

o corpo lúteo evolui para corpo albicans ou corpo branco que acaba por se degenerar 

(Martini et al., 2015). 

 

 

 

 

 

Fig. 5 - Comparação da oogénese com o desenvolvimento folicular no ovário. Adaptado de Hall, 2016. 
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4.3 Regulação hormonal do ciclo menstrual 
 

À semelhança da anatomia do sistema reprodutor feminino, também a regulação 

hormonal da mulher é bastante mais complexa do que a do homem. Na verdade, 

podemos dividir o ciclo reprodutivo da mulher em dois ciclos que interagem entre si: o 

ciclo ovárico e o ciclo uterino.  

o Ciclo ovárico 
Durante a idade reprodutiva da mulher, o desenvolvimento de gâmetas femininos 

é regulado através de um ciclo ovárico de periocidade aproximadamente mensal e 

dividido essencialmente em três fases: fase folicular, ovulação e fase lútea (Falcone e 

Hurd, 2017). Este ciclo termina na altura da menopausa e só é interrompido caso exista 

gravidez (Sherwood, 2016). 

Os ciclos menstruais iniciam-se na altura da puberdade, uma vez que é só a 

partir desta altura que o eixo hipotálamo-hipófise-ovário se encontra ativo (Falcone e 

Hurd, 2017). Contudo, existem alguns folículos que iniciam o seu desenvolvimento 

antes desta fase, e na ausência da hormona folículo-estimulante (FSH), acabam por 

sofrer atresia (Falcone e Hurd, 2017; Widmaier et al., 2018). 

Desta forma, todo o ciclo menstrual é regulado pelos níveis de FSH e de LH e 

pelos respetivos efeitos no sistema reprodutor feminino (Hall, 2016). Enquanto a FSH 

atua essencialmente nas células da granulosa dos folículos levando à secreção de 

estrogénios, a LH atua nas células da teca estimulando a libertação de androstenediona 

que depois é convertida em estrogénios nas células da granulosa, através da ação da 

aromatase (Marieb, 2013; Widmaier et al., 2018).  

Em cada ciclo menstrual, as concentrações de FSH e LH aumentam 

gradualmente (Hall, 2016) (Fig. 6). Esta ação parácrina da FSH vai promover o 

desenvolvimento de 6 a 12 folículos (Falcone e Hurd, 2017; Hall, 2016; Sherwood, 

2016). Os folículos recrutados continuam o seu desenvolvimento, no entanto, destes, 

apenas um é selecionado e tornar-se-á dominante em relação aos restantes, 

prosseguindo o desenvolvimento até folículo de Graaf (Falcone e Hurd, 2017). 

À medida que o desenvolvimento folicular ocorre, as células da granulosa em 

conjunto com as células da teca produzem uma quantidade cada vez maior de 

estrogénios, nomeadamente estradiol, por ação das hormonas FSH e LH (Fox, 2016; 

Martini et al., 2015). 

No folículo dominante, a hormona FSH em conjunto com o estradiol estimula a 

produção de recetores para a própria FSH nas células da granulosa, tornando o folículo 
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cada vez mais sensível a esta hormona (Fox, 2016; Marieb, 2013). Os restantes folículos 

não dominantes, iniciam um processo degenerativo e acabam por sofrer atresia, uma 

vez que não possuem recetores suficientes de FSH para prevenir a ocorrência deste 

fenómeno (Widmaier et al., 2018).  

Apesar de numa fase inicial o aumento dos níveis de estrogénios conduzir a um 

mecanismo de feedback negativo na libertação de FSH e LH, a crescente produção de 

estrogénios pelo folículo dominante acaba por desencadear um mecanismo de feedback 

positivo na hipófise anterior (Marieb, 2013). Este feedback positivo, leva, por 

conseguinte, a um pico na produção LH (Fig. 6) que leva ao desencadeamento da 

ovulação (Sherwood, 2016). 

Após a ovulação, o nível de estrogénios decai rapidamente (Fig. 6) e a LH 

promove determinadas reações que levam à transformação das células remanescentes 

no ovário nomeadamente, as células da granulosa e da teca, em células luteínizadas 

dando-se a formação do corpo lúteo (Widmaier et al., 2018).  

Nesta fase, as células do corpo lúteo possuem uma estrutura endócrina que leva 

à produção de progesterona e de algum estrogénio (Marieb, 2013). Os elevados níveis 

de progesterona e de estradiol desencadeiam um mecanismo de feedback negativo na 

secreção de FSH e LH (Fig. 6), levando à sua supressão (Fox, 2016). Este mecanismo 

é extremamente importante para a manutenção do corpo lúteo durante 14 dias (em 

situações de ausência de gravidez) (Sherwood, 2016; Widmaier et al., 2018) e para que 

não haja novamente desenvolvimento folicular (Fox, 2016). Após os 14 dias, devido à 

ausência de hormonas ováricas, os níveis de FSH e LH aumentam, levando ao início de 

um novo ciclo (Widmaier et al., 2018). 

 

o Ciclo uterino 
O útero é o local de implantação do embrião, no entanto a sua recetividade não 

é contínua, pelo que o mesmo só se encontra adequado para a implantação num 

determinado intervalo de tempo (Marieb, 2013). 

O ciclo uterino ocorre em resposta às hormonas também associadas à regulação 

do ciclo ovárico e está dividido em três fases de acordo com o estado do endométrio 

uterino, nomeadamente: menstruação ou fase menstrual, fase proliferativa e fase 

secretora (Fig. 6) (Martini et al., 2015).  

Em caso de ausência de fertilização do ovócito, o corpo lúteo presente no ovário 

começa a degenerar, o que provoca uma redução do estímulo hormonal e 

consequentemente a determinadas alterações fisiológicas: as artérias que irrigam o 

estrato funcional do endométrio começam a constringir, o fluxo sanguíneo para aquela 
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região também diminui levando à necrose do endométrio e como tal, o tecido começa a 

descamar destacando-se da parede do útero (Hall, 2016; Martini et al., 2015). Este 

processo de descamação resulta num fluxo menstrual com duração de 3 a 5 dias, uma 

vez que ao 5º dia os folículos nos ovários começam a crescer e a aumentar a produção 

de estrogénios (Fig. 6) (Marieb, 2013). 

Após a menstruação dá-se a fase proliferativa, esta ocorre em simultâneo com 

a fase folicular no ovário, até à ovulação (Fig. 6) (Fox, 2016; Sherwood, 2016). Nesta 

fase, o aumento do nível de estrogénios no sangue promove a regeneração do estrato 

funcional do endométrio a partir do estrato basal (Marieb, 2013; Martini et al., 2015). O 

crescimento do estrato funcional, envolve a proliferação de células epiteliais e do 

estroma e também o aumento do número de glândulas e de artérias a irrigar a região, 

de forma a tornar o endométrio mais espesso e bastante irrigado (Hall, 2016; Marieb, 

2013), para que na altura da ovulação o endométrio possua uma largura de 3 a 5 

milímetros (Hall, 2016). 

Ainda durante a fase proliferativa, os estrogénios produzidos pelo folículo, 

induzem a formação de recetores de progesterona nas células do endométrio (Marieb, 

2013) e promovem a secreção de um muco cervical mais aquoso e rico em glicogénio, 

com o objetivo de facilitar a passagem de espermatozoides para o útero na altura da 

ovulação (Amerman, 2016; Marieb, 2013; Widmaier et al., 2018).  

Posteriormente à ovulação, ocorre a fase secretora com duração aproximada de 

14 dias e ocorre em simultâneo com a fase lútea no ovário (Fig. 6) (Amerman, 2016; 

Fox, 2016). Durante esta fase, o endométrio prepara-se para a implantação do embrião 

(Marieb, 2013). A ação combinada da progesterona com o estrogénio produzidos pelo 

corpo lúteo, promove a vascularização do endométrio, torna-o mais “esponjoso” e faz 

com que as artérias espirais convertam o estrato funcional numa mucosa secretora, em 

que as glândulas do endométrio produzem um líquido bastante nutritivo rico em 

glicogénio que é libertado para a cavidade uterina, de modo a nutrir o embrião até à sua 

implantação (Amerman, 2016; Fox, 2016; Marieb, 2013; Sherwood, 2016). Com o 

aumento dos níveis de progesterona no sangue, o muco cervical torna-se mais viscoso 

de forma a bloquear a passagem dos espermatozoides (Sherwood, 2016) e de agentes 

patogénicos (Marieb, 2013). Por fim, se não houver gravidez, o corpo lúteo acaba por 

degenerar e os níveis de hormonas ováricas (estrogénios e progesterona) diminuem, 

dando início a um novo ciclo (Hall, 2016). 
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4.4 Causas de infertilidade feminina 
 

A infertilidade feminina pode ser causada por fatores não patológicos e também 

por fatores patológicos passíveis de levar a alterações anatómicas ou desregulações 

hormonais (Olooto et al., 2017). 

Os fatores não patológicos resumem-se à frequência não adequada das 

relações sexuais e à idade da mulher. Em relação à frequência da relação sexual, 

atualmente o recomendado é duas vezes por semana, ou uma vez por mês, desde que 

no período fértil (Dunson et al., 2004; National Collaborating Centre for Women’s and 

Children’s Health, 2013). 

Fig. 6 - Comparação dos eventos no ovário (ciclo ovárico) com os eventos no útero (ciclo uterino) relacionados com os 
efeitos hormonais das gonadotrofinas e das hormonas ováricas. Adaptado de Fox, 2016. 
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Em relação à idade, a capacidade fecundante das mulheres começa a diminuir 

perto dos 30 anos, sofrendo uma diminuição acentuada a partir dos 35 (Dunson et al., 

2004; Van Noord-Zaadstra et al., 1991; Olooto et al., 2017; Stovall et al., 1991). Assim, 

a idade ideal para ter filhos situa-se entre os 19 e os 26 anos (Dunson et al., 2004). 

Dentro das condições médicas estão várias patologias divididas por cinco fatores: 

fator ovulatório, fator tubo-peritoneal, fator cervical, fator uterino e fator genético. 

Uma disfunção ovulatória, como o próprio nome indica, é uma irregularidade ou 

ausência de ovulação e é responsável por 30% a 40% casos de infertilidade feminina 

(Gonçalves, 2005). Este fator é facilmente diagnosticado através do doseamento de 

FSH e LH ao 2º ou 3º dia da menstruação para avaliação da reserva ovárica (Gonçalves, 

2005; Sadow e Sahni, 2014). Patologias como disgenesia ovárica, falência ovárica 

prematura e outras anomalias endócrinas, são exemplos de disfunções ovulatórias, 

sendo que a mais frequente é o Síndrome do Ovário Poliquístico que surge muitas vezes 

associado a mulheres com excesso de peso (Havelock, 2018) e atinge cerca de 15% 

das mulheres em idade fértil (Benham et al., 2018). 

As anomalias tubo-peritoneais estão relacionadas com oclusões tubares, que 

dificultam a migração do ovócito levando a dificuldades na fecundação. Este fator 

representa uma das principais causas de infertilidade feminina, quer isto dizer que cerca 

de 30% a 40% das mulheres inférteis, têm um fator relacionado com anomalias na 

migração do ovócito (Gonçalves, 2005; Sadow e Sahni, 2014). Dentro dos problemas 

de fator tubo-peritoneal estão patologias como por exemplo, endometriose, doença 

inflamatória pélvica, peritonite, aborto séptico, antecedentes de cirurgia pélvica, 

doenças sexualmente transmissíveis (DST’s), entre outras patologias relacionadas com 

o surgimento de aderências ou miomas (Abrao et al., 2013; Gonçalves, 2005; Olooto et 

al., 2017; Sadow e Sahni, 2014). 

Como referido anteriormente, o muco cervical, é um muco hormonodepende 

produzido na zona do colo do útero e cuja função depende da fase do ciclo reprodutivo 

em que a mulher se encontra (Gonçalves, 2005). Assim, em situações normais o muco 

cervical tem as seguintes funções: facilitar a passagem dos espermatozoides quando a 

mulher se encontra perto do período de ovulação ou dificultar a passagem dos mesmos 

fora deste período, proteger o esperma do ambiente hostil da vagina e de ser fagocitado, 

servir de obstáculo à passagem de microorganismos para o sistema reprodutor da 

mulher, fornecer nutrientes necessários para os espermatozoides, filtrar os 

espermatozoides anormais ou com pouca mobilidade e fornecer o ambiente adequado 

para a ocorrência das alterações necessárias para a capacitação espermática (Elstein, 

1978; Gonçalves, 2005; De Jonge, 2005). 
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O fator cervical afeta cerca de 5% das mulheres inférteis (Gonçalves, 2005), estas 

mulheres possuem então alterações ao nível da produção e/ou qualidade do muco 

cervical que poderão dever-se a uma serie de fatores como por exemplo: 

hipoestrogenismo, infeções cervicais associadas a DST’s, presença de anticorpos 

antiesperma e ambiente vaginal hostil, inadequado ou não recetivo, dificultando dessa 

forma a ocorrência da fecundação (Olooto et al., 2017; Sadow e Sahni, 2014). 

O fator uterino está fortemente associado a malformações no útero como por 

exemplo, dismorfias uterinas (sinequias ou síndrome de Asherman, septo, etc...), 

alterações nos ductos müllerianos, pólipos, fibromioma uterino e miomas (Gonçalves, 

2005; Olooto et al., 2017; Sadow e Sahni, 2014). A taxa de frequência de miomas 

benignos aumenta consideravelmente em mulheres com idade perto dos trinta anos 

(Olooto et al., 2017). Não obstante, os miomas de grandes dimensões bem como 

algumas outras patologias relacionadas com o fator uterino, estão associadas a 

infertilidade feminina uma vez que podem danificar o endométrio, bloquear as trompas 

de falópio, distorcer a forma da cavidade uterina e alterar a posição do colo do útero 

(Abrao et al., 2013; Olooto et al., 2017). Assim, estas anomalias podem causar situações 

de oligo e amenorreias, subfertilidade, dificuldades na implantação, abortos recorrentes 

e desenvolvimento fetal inviável (Abrao et al., 2013). 

As causas genéticas estão também muitas vezes associadas à infertilidade 

feminina. Salientam-se as anomalias cromossómicas numéricas e as anomalias 

cromossómicas estruturais. Um exemplo de uma anomalia cromossómica numérica, é 

o Síndrome de Turner (cariótipo: 45, X) que, apesar de ter uma incidência bastante 

baixa, o seu impacto na saúde e estilo de vida da mulher é bastante considerável. 

A síndrome de Turner é a única monossomia compatível com a vida humana. A 

maioria das mulheres com Síndrome de Turner não possuem caracteres sexuais 

secundários e nascem com muito menos células germinativas do que as mulheres com 

cariótipo normal (46, XX), pelo que frequentemente registam uma falência ovárica 

prematura (Karnis, 2012; Oktay et al., 2016).  

Por último, o estilo de vida da mulher tem uma grande influência na sua fertilidade, 

principalmente no que toca ao seu ambiente circundante, peso, stress e hábitos de 

consumo aditivos nomeadamente de álcool e tabaco (Olooto et al., 2017). 

Um dos grandes problemas das populações urbanas é a contínua exposição a 

grandes quantidades de poluentes ambientais provenientes essencialmente dos 

transportes, produção de energia, da atividade agrícola e industrial (Carré et al., 2017; 

Frutos et al., 2015). Segundo Carré et al. acredita-se que vários mecanismos possam 

estar envolvidos nos efeitos causados por estas substâncias nomeadamente: atividade 
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endócrina disruptora1, causada pelos hidrocarbonetos aromáticos policíclicos (PAH) e 

metais pesados (cobre, chumbo, zinco, etc.) que possuem atividade estrogénica, 

antiestrogénica e antiandrogénica levando a severos efeitos na gametogénese; e 

aumento do stress oxidativo causado pelo NO2, O3, PAH e metais pesados, uma vez 

que estes tendem a formar espécies reativas de oxigénio (ROS) que levam a alterações 

no ADN e por conseguinte a alterações genéticas e epigenéticas. Desta forma, uma 

mulher que esteja constantemente exposta a elevados níveis de poluição tem uma maior 

probabilidade de abortar e uma menor probabilidade de ter uma gravidez clinicamente 

comprovada (Carré et al., 2017).  

Relativamente ao peso, vários estudos provam que este é um fator preponderante 

na saúde reprodutiva de uma mulher. Na verdade, mulheres com um peso atípico, 

registam frequentemente desequilíbrios hormonais que podem comprometer de forma 

considerável a fertilidade, bem como os resultados dos tratamentos a que é sujeita 

(Broughton e Moley, 2017; Homan et al., 2007; Sharma et al., 2013; Wekker et al., 2018). 

Hoje em dia o estilo de vida da maioria das pessoas nas sociedades ocidentais 

envolve uma enorme exposição ao stress físico, social e psicológico (Sharma et al., 

2013). Estudos sugerem que os elevados níveis de stress inibem a libertação de fator 

libertador das gonadotrofinas (GnRH) e consequentemente baixa os níveis de LH e FSH 

conduzindo assim a uma predisposição para oligo e amenorreias e também para a 

anovulação (Akhter et al., 2016; Hart, 2016). Contudo, os efeitos do stress podem ser 

reversíveis após uma terapia adequada ou simplesmente deixando de estar exposta à 

fonte de stress (Anderson et al., 2010; Hart, 2016; Sharma et al., 2013). 

No que toca ao consumo excessivo de álcool, são vários as pesquisas que 

comprovam o efeito nefasto deste na saúde reprodutiva da mulher. Estudos em animais 

e humanos comprovam que quando o consumo é prolongado/crónico tal pode conduzir 

alterações a nível hormonal, ao nível da ovulação e também da regulação do ciclo 

menstrual, mas não da sua função (Van Heertum e Rossi, 2017; Schliep et al., 2015). 

Para além destas alterações, mulheres com um consumo excessivo de álcool tendem a 

registar uma diminuição da reserva ovárica e consequentemente uma diminuição dos 

níveis de AMH, menopausa precoce e uma maior probabilidade de virem a sofrer de 

infertilidade comparativamente às mulheres cuja ingestão é mais moderada (Van 

Heertum e Rossi, 2017; Sharma et al., 2013). 

 
1 Alterações no sistema endócrino humano causadas por substâncias desreguladoras externas ao corpo 

humano: os disruptores endócrinos. Estas substâncias podem ser orgânicas ou inorgânicas, estão presentes em áreas 
urbanas ou rurais e podem aparecer como resíduos industriais, agrícolas e até resíduos hospitalares (Castro-Correia e 
Fontoura, 2015). 
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Em relação ao tabagismo, vários estudos reportam os impactos negativos na 

fecundabilidade das mulheres fumadoras (Minguez-Alarcon et al., 2018; Penzias et al., 

2018). Acredita-se que os químicos presentes no cigarro aceleram a falência ovárica e 

consequentemente conduzam a situações de menopausa precoce, levam ainda a uma 

maior incidência de gravidez ectópica para mulheres que fumem mais do que um maço 

por dia (embora os mecanismos de influência sejam ainda pouco claros), também a uma 

maior taxa de ovócitos com uma zona pelúcida mais fina e uma maturação dos ovócitos 

mais demorada conduzindo frequentemente a erros na divisão meiótica (Hart, 2016; 

Penzias et al., 2018). 

Nas mulheres fumadoras, os níveis de FSH tendem a ser maiores (Minguez-

Alarcon et al., 2018; Penzias et al., 2018). Pelo contrário, os níveis de estrogénio na 

urina nas mulheres fumadoras são bastante inferiores quando comparados com os da 

não fumadoras, o que leva a colocar a hipótese que os constituintes do tabaco poderão 

inibir a aromatase das células da granulosa e como tal, induzir o metabolismo oxidativo 

dos estrogénios (Penzias et al., 2018). Também os níveis da AMH são 

significativamente mais baixos em mulheres fumadoras comparativamente a mulheres 

não fumadoras, conduzindo assim a uma redução na reserva ovárica (Hart, 2016; 

Penzias et al., 2018; Plante et al., 2010). 

Em mulheres fumadoras que realizaram tratamentos de PMA nomeadamente, 

fertilização in vitro (FIV) e microinjeção intracitoplasmática de espermatozoide (ICSI), 

regista-se uma maior dificuldade em atingir resultados positivos, pelo que nestas 

situações a mulher é sempre aconselhada a deixar de fumar (Penzias et al., 2018). 

Nestas mulheres verifica-se uma maior taxa de cancelamento de ciclos, um menor 

número de ovócitos maduros puncionados, ovócitos com uma zona pelúcida mais 

estreita e com mais células do cumulus oophorus, ovócitos com elevados níveis de 

marcadores de stress oxidativo no líquido folicular e menor taxa de implantação (Hart, 

2016; Minguez-Alarcon et al., 2018; Penzias et al., 2018). 

Existem ainda outros fatores relacionados com o estilo de vida da mulher que 

apresentam fortes indícios de influenciarem negativamente a probabilidade de uma 

mulher ter filhos, embora a literatura atual ainda não esclareça de forma conclusiva a 

sua influência, em particular a cafeína e o consumo aditivo de drogas. 

Em todo o caso, é recomendado aos casais que queiram ter filhos que se 

abstenham do consumo deste tipo de substâncias, de modo a evitar complicações 

durante todo o processo, nomeadamente desde da tentativa de engravidar até ao 

desenvolvimento fetal (Anderson et al., 2010). 
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5. Sistema reprodutor masculino 
 

5.1 Anatomia do sistema reprodutor masculino 
 

As principais funções do sistema reprodutor masculino passam pela produção 

de esperma (espermatogénese) e pela introdução dos espermatozoides no interior do 

sistema reprodutor feminino (Marieb, 2013). 

O sistema reprodutor masculino (Fig. 7) é composto por dois testículos, pelas 

glândulas anexas que expelem as suas secreções num sistema de ductos (inclui o 

epidídimo, ductos deferentes, e ducto ejaculatório) que armazena e transporta os 

espermatozoides para o exterior, e pelo pénis (Widmaier et al., 2018). O pénis e o 

escroto constituem a genitália externa masculina (Marieb, 2013). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os testículos, as gónadas masculinas, são estruturas ovais com cerca de 4 

centímetros de comprimento por 2,5 centímetros de largura e estão rodeados por duas 

túnicas: a túnica mais externa (túnica vaginalis) e a túnica mais interna (túnica 

albugínea) (Marieb, 2013). Externamente, os testículos estão cobertos por uma camada 

de pele, designada por escroto, que está localizado fora da cavidade abdominal, atrás 

do pénis e contém um septo criando um compartimento para cada testículo (Fox, 2016; 

Marieb, 2013; Singh e Singh, 2017). 

A localização dos testículos é muito importante, uma vez que o processo da 

espermatogénese é muito sensível à temperatura e o mesmo ocorre a uma temperatura 

inferior à temperatura corporal (aproximadamente 35ºC) (Sherwood, 2016). De modo a 

que a espermatogénese ocorra sempre a uma temperatura  adequada, o escroto possui 

uma parede muscular que é sensível às diferentes temperaturas (Singh e Singh, 2017). 

Fig. 7 - Ilustração representativa de um corte sagital do sistema reprodutor masculino. 
Adaptado de Amerman, 2016. 
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Assim, quando a temperatura exterior é inferior ao adequado, os testículos são puxados 

de encontro à zona pélvica de forma a receberem o calor do corpo, o escroto torna-se 

mais curto e enrugado, diminuindo a sua área de superfície e aumentando a sua 

espessura de forma a reduzir as perdas de calor (Marieb, 2013; Singh e Singh, 2017). 

Caso contrário, quando a temperatura exterior é elevada, a pele do escroto fica mais 

flácida e solta, de modo a aumentar a área de superfície e a facilitar a deslocalização 

dos testículos para longe da cavidade abdominal, promovendo a sudorese e a 

diminuição da temperatura testicular (Marieb, 2013). 

Cada testículo está dividido em duas componentes: os túbulos seminíferos onde 

ocorre a espermatogénese e o tecido intersticial, onde estão localizados os vasos 

sanguíneos, capilares linfáticos e as células de Leydig ou células intersticiais, produtoras 

de testosterona (Fox, 2016; Sherwood, 2016). Anatomicamente, o testículo está dividido 

em 300 a 400 estruturas designadas de lóbulos, cada um possui uma série de túbulos 

seminíferos extremamente enrolados e alinhados com as células epiteliais (Marieb, 

2013; Singh e Singh, 2017) (Fig. 8). No interior de cada túbulo seminífero encontra-se 

um conjunto de células de Sertoli cujas funções passam por (Singh e Singh, 2017): 

• Providenciar o suporte físico para as células da linha germinativa e facilitar a 

sua saída para o lúmen dos túbulos seminíferos; 

• Fornecer o microambiente necessário para a maturação e diferenciação das 

células da linha germinativa através da síntese de produtos necessários para 

a sobrevivência das mesmas; 

• Formação de junções (tight junctions) de forma a providenciar uma proteção 

imunológica para as células germinativas após a meiose formando a barreira 

hemato-testicular2; 

• Fagocitar espermatozoides desnecessários durante a sua maturação. 

Como será abordado mais adiante, as células da linha germinativa desenvolvem-

se desde da periferia até ao lúmen dos túbulos seminíferos, onde os espermatozoides 

são depois libertados para o sistema de ductos através da rede testicular, ficando 

armazenados na parte distal do epidídimo até à altura da ejaculação (Marieb, 2013; 

Singh e Singh, 2017). 

O epidídimo consiste numa rede de ductos altamente enrolados e está dividido 

em três partes: a cabeça, o corpo e a cauda (Sullivan e Mieusset, 2016) (Fig. 8). Ao 

longo dos ductos do epidídimo encontram-se algumas células epiteliais 

 
2 A barreira hemato - testicular protege do sistema imunitário as células da linha germinativa após a meiose, 

pois caso contrário, este identificaria as mesmas como desconhecidas levando a uma destruição autoimune do esperma 
(Stanton, 2016). Assim, antes de entrarem em contacto com as células germinativas todas as substâncias presentes no 
sangue passam pelo citoplasma das células de Sertoli que serve como crivo (Sherwood, 2016). 
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pseudoestratificadas com microvilosidades que permitem a absorção do excesso de 

fluido testicular e a passagem de nutrientes para os espermatozoides armazenados no 

lúmen (Marieb, 2013). 

Os espermatozoides imaturos praticamente não apresentam mobilidade, pelo 

que o seu movimento ao longo do epidídimo é realizado devido à pressão causada pela 

constante secreção de fluido das células de Sertoli para os túbulos seminíferos (Fox, 

2016; Marieb, 2013; Widmaier et al., 2018). A passagem dos espermatozoides pelo 

epidídimo demora cerca de 12 a 20 dias, o tempo necessário para se darem algumas 

alterações nas células germinativas, nomeadamente, capacidade de movimentação, 

maior resistência ao pH e também à temperatura (Fox, 2016; Singh e Singh, 2017). 

Durante a passagem no epidídimo, a concentração de espermatozoides tende a 

aumentar devido à absorção de fluido, pelo que quando se dá a passagem dos 

espermatozoides do epidídimo para os vasos deferentes, os espermatozoides estão de 

tal forma concentrados que o movimento deixa de ser devido ao movimento do fluido, 

passando a ser causado pelas contrações do músculo liso da porção final do epidídimo 

e porção inicial dos vasos deferentes (Widmaier et al., 2018). 

 

Em termos histológicos os vasos deferentes são muito semelhantes aos 

restantes órgãos, possuindo uma mucosa com epitélio pseudoestratificado na parte 

mais interna, uma camada de músculo liso na parte intermédia e uma camada 

adventícia na zona mais externa (Amerman, 2016; Marieb, 2013). 

Os vasos deferentes são ductos bastante compridos e finos, que se estendem 

desde da parte posterior do epidídimo até à entrada na cavidade pélvica dentro de uma 

Fig. 8 - Estrutura anatómica interna do testículo e do epidídimo, com evidência para o interior dos túbulos 
seminíferos. Adaptado de Amerman, 2016. 
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estrutura designada de cordão espermático (Fig. 8), que contém também vasos 

sanguíneos, artérias e nervos (Amerman, 2016; Singh e Singh, 2017). Cada vaso 

deferente entra na cavidade abdominal através do canal inguinal, que passa pela parte 

lateral da bexiga, por baixo da uretra, passa depois na parte posterior da bexiga, 

terminando numa estrutura semelhante a um saco, a que se chama ampola (Fig. 9) 

(Amerman, 2016; Marieb, 2013). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na parte terminal da ampola dos ductos deferentes, estes formam o ducto 

ejaculatório (cerca de 2 centímetros) que, após passar pelas vesículas seminais, 

encontra a próstata, onde se une com a uretra formando a uretra prostática (Amerman, 

2016; Fox, 2016). Uma vez que há união da uretra com o ducto ejaculatório, tal significa 

que o sémen e a urina possuem, em parte, a mesma rota de passagem. No entanto, 

existem mecanismos que, enquanto funcionais, evitam a junção de ambos (Amerman, 

2016; Marieb, 2013). A uretra está dividida em três partes (Fig. 9): uretra prostática 

(rodeada pela próstata), parte intermédia da uretra ou uretra membranosa e porção 

terminal da uretra ou uretra esponjosa (que se estende desde do pénis até ao orifício 

externo) (Marieb, 2013). 

O sistema de glândulas anexas do sistema reprodutor masculino é muito 

importante devido à composição de cada secreção produzida, que confere ao esperma 

as suas características. Este é composto pelas vesículas seminais, pela próstata e pelas 

glândulas bulbouretrais (Amerman, 2016; Marieb, 2013).  

 As vesículas seminais possuem cerca de 15 centímetros de comprimento no 

entanto, uma vez que são estruturas bastante enroladas, estas possuem apenas um 

Fig. 9 - Vista frontal do sistema de ductos do aparelho reprodutor masculino, com destaque do corte transversal 
do pénis. Adaptado de Amerman, 2016. 
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tamanho aproximado de 5 centímetros (Amerman, 2016) e estão localizadas na 

superfície posterior da bexiga (Fig. 9) (Marieb, 2013). 

Histologicamente as vesículas seminais são compostas por uma mucosa com 

epitélio pseudoestratificado, que emitem uma secreção extremamente fundamental para 

a fertilidade masculina – o líquido seminal. O líquido seminal possui uma cor amarelada 

e constitui cerca de 60% da composição total do ejaculado (Singh e Singh, 2017) e é 

essencialmente composto por: (1) frutose, utilizada pelos espermatozoides para gerar 

adenosina trifosfato (ATP) de forma a adquirir a capacidade de movimento; (2) ácido 

cítrico; (3) cálcio; (4) fibrinogénio, o precursor da fibrina que promove a formação de um 

coágulo após a ejaculação; e (5) prostaglandinas, que reagem com o muco cervical de 

forma a torna-lo mais recetivo ao movimento dos espermatozoides, e são também 

estimulantes da contração do músculo liso no sistema reprodutivo masculino e feminino, 

ajudando o transporte dos gâmetas masculinos desde do seu local de armazenamento 

até ao local da fecundação (Amerman, 2016; Hall, 2016; Marieb, 2013; Sherwood, 2016; 

Singh e Singh, 2017). O conjunto destas substâncias torna o pH do líquido seminal 

básico, o que é fundamental para neutralizar o pH ácido da uretra e da vagina, criando 

assim um ambiente ótimo ao movimento dos espermatozoides  (Amerman, 2016). 

Durante a ejaculação, cada vesícula seminal esvazia o seu conteúdo no ducto 

ejaculatório, pouco depois dos vasos deferentes (Hall, 2016). Para além de todas as 

funções anteriormente mencionadas, o facto de o líquido seminal entrar no ducto 

ejaculatório após os espermatozoides, ajuda a diluir a massa de espermatozoides vinda 

dos canais deferentes, auxiliando na sua mobilidade (Sherwood, 2016). 

Para além das vesículas seminais, o conjunto de glândulas anexas do sistema 

masculino inclui também a próstata ou glândula prostática. A próstata é uma glândula 

do tamanho aproximado de uma noz, situada abaixo da bexiga (Fig. 9) e que rodeia a 

uretra e o ducto ejaculatório (Amerman, 2016; Marieb, 2013). A próstata é constituída 

por vários túbulos bastante enrolados, dentro de uma massa de músculo liso designada 

de estroma, e envolvidos por tecido conjuntivo (Marieb, 2013).  

Durante a ejaculação, a porção de músculo liso da próstata contrai, fazendo com 

que a secreção seja excretada dentro da uretra prostática (Amerman, 2016). A secreção 

prostática é essencialmente constituída por: (1) proteínas promotoras da coagulação 

(vesiculase) que atuam no fibrinogénio proveniente das vesículas seminais, para 

produzir fibrina e consequente formação de um coágulo, que ajuda a manter o sémen 

dentro do aparelho reprodutor feminino durante alguns minutos após a relação sexual; 

(2) citrato, que serve de nutriente necessário para a formação de ATP; (3) antigénios 

específicos da próstata e outras enzimas como a fibrinolisina, que ajudam na liquefação 
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do coágulo formado anteriormente, auxiliando dessa forma o movimento dos 

espermatozoides para a fecundação; (4) químicos antimicrobianos, que ajudam a inibir 

a proliferação de bactérias, diminuindo assim o risco de infeção quer no trato masculino, 

como no feminino; e (5) outras substâncias como o cálcio, o ião fosfato e enzimas como 

a hialuronidase e fosfatase (Amerman, 2016; Marieb, 2013; Sherwood, 2016). 

Por fim, as glândulas bulbouretrais ou glândulas de Cowper estão localizadas 

por baixo da próstata (Fig. 9) e têm como função a libertação de um muco que auxilia 

na lubrificação durante a relação sexual e ajuda na passagem do ejaculado (Amerman, 

2016; Marieb, 2013). O muco produzido por estas glândulas é essencialmente alcalino 

e salgado, de forma a neutralizar a acidez da uretra e a limpar vestígios de urina que 

possam ainda lá existir (Amerman, 2016; Singh e Singh, 2017). A libertação do muco é 

feita em duas fases: a primeira fase ocorre quando o homem é sexualmente estimulado 

e a segunda fase que acontece instantes antes da libertação do sémen (Singh e Singh, 

2017). 

A deposição do esperma no sistema reprodutor feminino é realizada através do 

órgão copulador: o pénis (Amerman, 2016). 

A zona basal do pénis designa-se de raiz, segue-se a zona do corpo que alarga 

até à outra extremidade do pénis, onde está localizado o orifício externo da uretra e que 

se designa por glande (Amerman, 2016). O pénis está coberto por uma camada de pele 

frouxa de modo a que, quando desliza distalmente, forme uma zona de pele a que se 

chama prepúcio, cobrindo a zona da glande (Marieb, 2013). Internamente o pénis é 

composto pela uretra esponjosa e por três estruturas cilíndricas de tecido erétil, 

rodeadas por tecido conjuntivo (Amerman, 2016). Duas das estruturas erécteis referidas 

anteriormente – os corpos cavernosos - estão localizadas lado a lado dorsalmente (Fig. 

9) já a restante, o corpo esponjoso, está localizado ventralmente a rodear a uretra 

esponjosa (Fox, 2016). 

Do ponto de vista exclusivamente reprodutivo e de forma muito redutora, o papel 

fisiológico do sistema reprodutor masculino durante o ato sexual pode dividir-se em duas 

fases: a ereção do pénis e a ejaculação (Amerman, 2016). 

O processo de ereção é fundamental para a reprodução humana e surge como 

resultado da estimulação sexual do homem, sendo que o nível de ereção é proporcional 

ao nível de estimulação (psíquica ou física) (Hall, 2016). A ereção do pénis é o primeiro 

efeito da estimulação sexual do homem e está intimamente ligada aos impulsos 

parassimpáticos, que passam pela zona sagrada da medula espinal através dos nervos 

pélvicos do pénis (Hall, 2016; Marieb, 2013). 
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Geralmente, os vasos sanguíneos localizados no pénis estão comprimidos, pelo 

que o seu conteúdo em sangue é muito reduzido, fazendo com que o pénis fique mais 

pequeno e flácido (Sherwood, 2016; Widmaier et al., 2018). No entanto, aquando de 

uma estimulação sexual, desenvolve-se um impulso parassimpático que promove a 

libertação bastante localizada de óxido nítrico, conduzindo ao relaxamento da 

musculatura lisa nos vasos sanguíneos (Alwaal et al., 2015; Hall, 2016). Desta forma, 

os vasos sanguíneos começam a dilatar e dá-se o preenchimento dos mesmos com 

sangue, fazendo com que o pénis aumente de tamanho, fique muito rígido e ereto 

(Widmaier et al., 2018). A expansão dos corpos cavernosos leva a uma compressão das 

veias, impedindo assim a saída do fluxo sanguíneo e promovendo a manutenção da 

ereção do pénis (Marieb, 2013; Widmaier et al., 2018). Por outro lado, a expansão dos 

corpos esponjosos mantém a uretra aberta durante a relação sexual, permitindo a saída 

do esperma aquando da ejaculação (Marieb, 2013). 

A ejaculação é o processo de expulsão do sémen que ocorre quando o nível de 

excitação atinge um pico, havendo um reflexo nervoso e consequente descarga de 

impulsos nervosos gerados pelo sistema nervoso simpático (Amerman, 2016; 

Sherwood, 2016). A ejaculação está dividida em duas fases distintas: emissão e 

expulsão (Alwaal et al., 2015). 

O início da fase de emissão ocorre com a contração do esfíncter da bexiga, 

prevenindo a expulsão da urina durante a ejaculação ou a ocorrência de refluxo do 

sémen para a bexiga (Alwaal et al., 2015; Marieb, 2013). É também nesta fase que 

ocorrem as contrações da próstata, dos vasos deferentes, da ampola e das vesículas 

seminais. Estas contrações levam à saída dos espermatozoides, bem como à libertação 

das secreções das glândulas anexas mencionadas, para a uretra (Hall, 2016; Sherwood, 

2016). Esta libertação de fluidos para a uretra leva à mistura dos mesmos com o muco 

proveniente das glândulas bulbouretrais, libertado durante os primeiros momentos de 

excitação sexual, originando assim o sémen ou esperma (Hall, 2016). 

Com a formação e acumulação do sémen na uretra, geram-se impulsos rítmicos 

que levam à ativação dos músculos esqueléticos localizados na base do pénis, o que 

provoca a saída do sémen para o exterior (Marieb, 2013; Sherwood, 2016). 

 

5.2 Controlo Hormonal do Sistema Reprodutor Masculino 
 

No homem, o hipotálamo, a hipófise e os testículos constituem um eixo 

hormonal, dependente de mecanismos de feedback, responsável pela produção de 

hormonas necessárias à espermatogénese (Fraietta et al., 2013). 
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Em situações normais, o hipotálamo liberta GnRh para a hipófise anterior, que 

por sua vez liberta LH e FSH (Widmaier et al., 2018). Apesar da FSH e a LH terem 

células-alvo distintas, ambas atuam no tecido testicular (Hall, 2016). 

A FSH atua principalmente nas células de Sertoli e estimula o desenvolvimento 

da espermatogénese, promovendo a libertação de ABP (Androgen-binding protein) e 

inibina B. A inibina B regula a libertação de FSH por feedback negativo, já a ABP ajuda 

a manter os níveis de testosterona elevados perto das células da linha germinativa, 

promovendo a espermatogénese, juntamente com a ação indireta da LH (Marieb, 2013; 

Silber, 2018). 

Ao contrário da FSH, a LH atua primariamente nas células de Leydig, 

estimulando a produção de testosterona, que por sua vez se difunde para os túbulos 

seminíferos e para a corrente sanguínea, permitindo o desenvolvimento e manutenção 

dos caracteres sexuais secundários masculinos e a espermatogénese nas células de 

Sertoli (Silber, 2018; Widmaier et al., 2018). 

Os níveis elevados de testosterona e inibina B regulam a libertação de LH e FSH, 

respetivamente (Silber, 2018; Widmaier et al., 2018). A testosterona tem duas vias de 

ação: (1) atua no hipotálamo de modo a inibir a libertação de GnRh e, por conseguinte, 

a libertação de gonadotrofinas; e (2) atua diretamente na hipófise de forma a diminuir a 

produção de LH (Widmaier et al., 2018). É também devido a este mecanismo de 

feedback negativo, que homens com uma fonte exógena de testosterona não realizam 

a espermatogénese (Silber, 2018). 

 

5.3 Espermatogénese 
 

A espermatogénese (Fig. 10) consiste no desenvolvimento das células da linha 

germinativa masculina até espermatozoide. 

Este processo pode ser dividido em três fases distintas: (1) proliferação das 

células primordiais da linha germinativa (mitose); (2) diferenciação funcional para a 

fertilização (meiose), e (3) espermiogénese, que consiste em alterações estruturais 

fundamentais para atingir o estadio de maturação completa (Falcone e Hurd, 2017). 

A formação dos gâmetas masculinos inicia-se ainda durante o desenvolvimento 

embrionário do indivíduo. Nesta fase, as células primordiais da linha germinativa migram 

para as gónadas em desenvolvimento, tornam-se células espermatogénicas e passam-

se a designar espermatogónias (Fox, 2016). 

Ao realizar um corte histológico dos túbulos seminíferos, verifica-se que as 

espermatogónias estão localizadas na parte mais externa das células de Sertoli, pelo 
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que a espermatogénese acontece no sentido do córtex para o lúmen do túbulo 

seminífero (Marieb, 2013). Histologicamente os túbulos seminíferos estão divididos em 

duas partes: compartimento basal e compartimento adluminal (Martini et al., 2015; 

Widmaier et al., 2018). Esta divisão é estabelecida pela barreira hemato-testicular. 

As espermatogónias mantêm-se inativas até à puberdade, fase em que a sua 

divisão mitótica se inicia ativamente até ao fim da vida do indivíduo, havendo apenas 

uma diminuição da produção em idades mais avançadas (Amerman, 2016; Marieb, 

2013).  

Como referido anteriormente, com a aproximação da idade reprodutiva, as 

espermatogónias começam a dividir-se por mitose. Em cada divisão, uma 

espermatogónia permanece na parte cortical do túbulo seminífero (espermatogónia A), 

enquanto que a outra (espermatogónia B) fica ligeiramente diferenciada e move-se em 

direção ao lúmen, dando-se o nome de espermatócito primário (Martini et al., 2015).  

Cada espermatócito primário entra depois em meiose I, atingindo a fase de 

espermatócito secundário, que por sua vez sofre a meiose II e atinge o estadio de 

espermátide (Hall, 2016). As espermátides são células redondas, com um núcleo 

bastante grande, localizadas perto do lúmen do túbulo seminífero (Marieb, 2013). 

Até atingir o estadio de espermatozoide, a espermátide sofre um processo de 

diferenciação: a espermiogénese (Amerman, 2016). Este processo envolve várias 

alterações, nomeadamente, alteração da forma e tamanho da célula, fagocitose do 

citoplasma em excesso, formação do acrossoma a partir do complexo de Golgi, 

produção de mitocôndrias e deslocação das mesmas para a peça intermediária, 

formação do flagelo a partir de microtúbulos e alteração da forma nuclear (Amerman, 

2016). Ainda durante o processo de espermiogénese ocorre uma reorganização celular, 

nomeadamente no aumento do grau de compactação da cromatina espermática, devido 

à substituição das histonas por proteínas nucleares específicas: as protaminas (Aoki e 

Carrell, 2003; Dadoune, 2003; Talebi et al., 2011). O elevado grau de compactação do 

ADN tem por objetivo evitar o seu dano (Selvam e Agarwal, 2018). 
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No final da espermiogénese forma-se um espermatozoide totalmente 

diferenciado (Fig. 11) constituído por três partes distintas: cabeça, peça intermediária e 

a cauda (Sherwood, 2016). A cabeça do espermatozoide é essencialmente composta 

por um núcleo achatado contendo toda a informação genética e um acrossoma, que, à 

semelhança de um lisossoma produzido pelo complexo de Golgi, contém enzimas 

hidrolíticas que, neste caso em particular, permitem que o espermatozoide penetre no 

ovócito (Hall, 2016; Marieb, 2013; Sherwood, 2016). A peça intermediária contém uma 

série de mitocôndrias que fornecem a energia metabólica necessária (ATP) para o 

movimento da cauda. O flagelo é constituído por um conjunto de filamentos contrácteis 

que permitem o movimento (Marieb, 2013). Importante frisar que apesar dos 

espermatozoides já possuírem flagelo, nesta fase ainda não são capazes de se 

moverem, pois é só no epidídimo que terminam o seu processo de maturação (Fox, 

2016).  

Caso os espermatozoides não sejam ejaculados no espaço de alguns meses, 

acabam por ser reabsorvidos (Amerman, 2016). 

 

Fig. 10 - Esquema ilustrativo da espermatogénese. Sucessivas divisões mitóticas originam o espermatócito primário 
(espermatócito I), seguem-se as divisões meióticas que dão origem a espermatócitos secundários (espermatócitos II) e 
posteriormente evoluem para quatro espermátides haploides. Cada espermátide sofre um processo de diferenciação, a 
espermiogénese, até chegar ao estadio de espermatozoide. 
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5.4 Causas de infertilidade masculina 
 

A infertilidade masculina é uma condição patológica multifatorial com 

manifestações fenotípicas altamente heterogéneas. O fator masculino apenas começou 

a ser considerado recentemente, uma vez que até há bem pouco tempo era bastante 

descartado, principalmente em sociedades patriarcais (Agarwal et al., 2015).  

Trabalhos já publicados indicam que os parâmetros espermáticos médios variam 

consoante a zona geográfica (Centola et al., 2016; Elbardisi et al., 2018), concluindo-se 

assim que esta variação se poderá dever não só a causas patológicas, mas também a 

alterações ambientais, nutricionais, socioeconómicas, entre outras (Kumar e Singh, 

2015). 

À semelhança das causas de infertilidade feminina, também as causas de 

infertilidade masculina podem dividir-se em fatores: patológicos ou não patológicos. 

Os fatores não patológicos resumem-se à frequência não adequada das 

relações sexuais e à idade do indivíduo. Relativamente à idade, nos homens a partir dos 

40 anos, os parâmetros seminais começam a modificar-se e a função testicular diminui, 

sendo que os episódios de disfunção eréctil passam também a ser bastante comuns 

com o avanço da idade (Naz e Kamal, 2017). 

O estilo de vida do indivíduo tem um papel preponderante na sua saúde 

reprodutiva, uma vez que existem vários fatores passíveis de afetar o seu sistema 

reprodutor e conduzir posteriormente para situações patológicas. Dentro destes fatores 

estão o consumo de álcool, o abuso de substâncias esteroides anabolizantes, drogas 

Fig. 11 – Estrutura de um espermatozoide humano maduro, com evidência para a estrutura da cabeça e mitocôndrias 
presentes na peça intermediária. Adaptado de Widmaier, 2018. 
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ou determinados fármacos, exposição a químicos (essencialmente agroquímicos e/ou 

fertilizantes), má nutrição e exposição excessiva a elevadas temperaturas como por 

exemplo, demasiado tempo com o computador apoiado nas pernas/região pélvica, 

frequência exagerada de saunas/banho turco, entre outros (Minguez-Alarcon et al., 

2018; Naz e Kamal, 2017; El Osta et al., 2016; Penzias et al., 2018; Sharma et al., 2013) 

Existem várias causas de natureza patológica para a infertilidade masculina e 

estas podem ser de natureza obstrutiva, não obstrutiva e ejaculatória (Naz e Kamal, 

2017). 

Como o próprio nome indica, a infertilidade de natureza obstrutiva é causada por 

patologias que levam, de alguma forma, à obstrução do sistema de ductos como por 

exemplo a obstrução do ducto ejaculatório, vasos deferentes ou do epidídimo (Jungwirth 

et al., 2018; Naz e Kamal, 2017). A obstrução pode ter várias causas desde a mal 

formação congénita do ducto em questão, até à presença de uma inflamação (Jungwirth 

et al., 2018). 

Dentro das causas de infertilidade não obstrutiva, salientam-se as anomalias 

genéticas, o varicocelo, as alterações hormonais, o criptorquidismo, a torsão testicular, 

o trauma testicular e o cancro testicular (Naz e Kamal, 2017). 

As anomalias genéticas são responsáveis por cerca de 15% dos casos de 

infertilidade masculina (Krausz e Riera-Escamilla, 2018). Estas alterações podem ser 

causadas por anomalias nos cromossomas, mutações em genes autossómicos, 

polimorfismos e erros epigenéticos que podem influenciar vários parâmetros, levando a 

aneuploidias ou incorreto número de cromossomas (O’Flynn O’Brien et al., 2010), bem 

como alterações hormonais, que por sua vez conduzem, na maioria das vezes, a outras 

patologias (Naz e Kamal, 2017). 

Existem várias anomalias genéticas que surgem muitas vezes associadas à 

infertilidade masculina como por exemplo: as mutações na zona AZF (azoospermia 

factor) no cromossoma Y, fibrose cística, síndrome de Klinefelter, fragmentação no ADN 

espermático, entre outras. 

É no braço longo do cromossoma Y, nomeadamente na região AZF, que estão 

localizados muitos dos genes fundamentais para o desenvolvimento e manutenção da 

espermatogénese (Singh e Singh, 2017; Tournaye et al., 2017). Esta é uma zona muito 

instável e como tal, sujeita a algumas deleções, conduzindo frequentemente a situações 

de oligozoospermia severa ou até mesmo azoospermia (Jungwirth et al., 2018). As 

zonas de deleções AZF estão clinicamente divididas em três sub-regiões: AZFa, AZFb 

e AZFc (Jungwirth et al., 2018; Tournaye et al., 2017). Conforme o tamanho da deleção 

e da região ou combinação de regiões deletadas, os efeitos subjacentes poderão ser 
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mais ou menos graves na produção e maturação de gâmetas masculinos. Em situações 

extremas poderão provocar casos de azoospermia associadas, por exemplo ao 

Síndrome de só células de Sertoli (Jungwirth et al., 2018). 

O varicocelo caracteriza-se pela presença de uma dilatação anómala na zona do 

cordão espermático e a sua classificação varia consoante o resultado do teste de 

palpação (Jensen et al., 2017). A causa para a presença de varicocelo é multifatorial e 

não existe ainda uma associação clara entre a fertilidade masculina e a presença de 

varicocelo (Naz e Kamal, 2017). Porém, existem resultados que indicam que a presença 

desta patologia poderá conduzir a uma redução na qualidade espermática (Jensen et 

al., 2017; Jungwirth et al., 2018; Naz e Kamal, 2017), uma vez que possui vários efeitos 

a nível testicular como por exemplo, hipoxia testicular, aumento da produção de 

espécies oxidantes no sémen, aumento da presença de anticorpos anti-

espermatozoides e aumento do refluxo de metabolitos renais conduzindo a um aumento 

da dilatação venosa (Pastuszak e Wang, 2015). 

No que toca às alterações hormonais, este é um ponto fundamental no sistema 

reprodutivo, pois qualquer flutuação pode conduzir a sérias complicações, uma vez que 

podem influenciar o desenrolar da espermatogénese ou, no limite, o desenvolvimento 

dos órgãos reprodutores (Naz e Kamal, 2017). Desta forma, desequilíbrios hormonais 

significativos poderão conduzir a situações de hipogonadismo hipogonadotrófico, níveis 

demasiado elevados de prolactina e hipogonadismo hipergonadotrófico (Wiser et al., 

2012). 

As alterações hormonais devem-se a variados fatores como por exemplo o estilo 

de vida do indivíduo, presença de alterações genéticas, de malformações nas glândulas 

endócrinas e/ou outras patologias que levam ao desequilíbrio hormonal (síndrome de 

Klinefelter, falha renal, hipotiroidismo, cirrose, artrite reumatoide, doença celíaca, 

esclerose sistémica, hemacromatose, tumores na hipófise e/ou no hipotálamo etc.) (Naz 

e Kamal, 2017; Wiser et al., 2012). 

O criptorquidismo é uma doença multifatorial com particular risco de cancro 

testicular e anomalias no epidídimo, que afeta entre 2% a 6% dos rapazes recém-

nascidos (Jungwirth et al., 2018; Naz e Kamal, 2017). Esta patologia consiste na falha 

na descida de um ou ambos os testículos para o escroto (Gurney et al., 2017). No 

criptorquidismo bilateral, ambos os testículos permanecem dentro cavidade abdominal, 

o que poderá levar a situações de esterilidade. Pelo contrário, nas situações de 

criptorquidismo unilateral, apenas um dos testículos permanece na cavidade abdominal, 

enquanto que o outro desce normalmente para o saco escrotal desempenhando 
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normalmente a espermatogénese, embora a um nível mais reduzido (Naz e Kamal, 

2017). 

A torsão testicular é uma patologia de foro andrológico e urológico caracterizada 

pela rotação do cordão espermático e dos testículos, na sua maioria devido a 

malformações da túnica vaginalis (Jacobsen et al., 2019). A rotação e consequente 

constrição arterial resulta numa diminuição da irrigação sanguínea, dor, isquemia do 

testículo e consequente perda de tecido testicular, sendo que nos casos mais graves 

poderá até causar perda total do testículo (Jacobsen et al., 2019; Naz e Kamal, 2017). 

Apesar dos efeitos da torsão testicular na fertilidade masculina ainda não estarem 

totalmente esclarecidos, é sabido que estes dependem do grau e da duração da torsão. 

Estudos revelam que nestes pacientes, a atividade endócrina do testículo parece não 

ser afetada, no entanto os níveis de stress oxidativo aumentam localmente, o que 

facilmente justifica a diminuição na qualidade espermática registada neste tipo de 

pacientes devido à fragmentação do ADN espermático (Jacobsen et al., 2019). 

Relativamente às lesões testiculares, estas podem ter origem direta como por 

exemplo um acidente ou fortes pancadas, ou indireta como resultado de uma outra 

patologia como as que foram referidas anteriormente (Wiser et al., 2012). Uma lesão 

testicular pode levar ao sangramento e à formação de anticorpos anti-espermatozoides, 

podendo conduzir a situações de infertilidade (Naz e Kamal, 2017). 

O cancro testicular caracteriza-se por um crescimento anormal do tecido 

testicular e, dependendo se afeta apenas um ou ambos os testículos, o impacto na 

fertilidade do indivíduo poderá variar (Naz e Kamal, 2017; Wiser et al., 2012). De facto, 

este tipo de tumor poderá afetar a espermatogénese por várias vias, como por exemplo: 

através do aumento na produção de determinadas hormonas, pela presença de uma 

massa de células no tecido testicular e pela presença de uma resposta inflamatória 

(Wiser et al., 2012).  

Relativamente às causas de infertilidade masculina de natureza ejaculatória, 

estas podem dever-se a ejaculação precoce, ejaculação retrógrada ou anejaculação 

(Mieusset et al., 2017; Naz e Kamal, 2017). A ejaculação precoce é caracterizada pela 

ocorrência de ejaculação até um minuto após a penetração vaginal (Naz e Kamal, 2017). 

Já a ejaculação retrógrada caracteriza-se por um refluxo do sémen para a bexiga e pode 

resultar de fatores anatómicos, neurológicos e farmacológicos (Mieusset et al., 2017; 

Naz e Kamal, 2017). Por último, a anejaculação é uma patologia rara que se caracteriza 

pela total incapacidade de ejaculação, mesmo na presença de uma ereção, e poderá 

ter origem numa lesão neurológica grave (Naz e Kamal, 2017). 
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6. Da Fecundação à Implantação 
 

Ainda durante a passagem dos espermatozoides pelo sistema reprodutor 

feminino, estes sofrem um processo que se designa capacitação. Este processo é 

caracterizado por: (1) alteração no tipo de movimento do espermatozoide que passa a 

ser mais vigoroso, e (2) modificação na composição da membrana plasmática através 

da remoção de proteínas e de colesterol, tornando-as mais frágeis, de forma a que a 

libertação de enzimas hidrolíticas durante a reação acrossómica possa ocorrer (Marieb, 

2013; Widmaier et al., 2018). Estas modificações estruturais nos espermatozoides são 

fundamentais para que ocorra a fertilização, pois o espermatozoide deve conseguir 

penetrar a camada de células da corona radiata e da zona pelúcida (Fig. 12) (Martini et 

al., 2015; Sherwood, 2016). 

A passagem pela corona radiata acontece essencialmente devido ao movimento 

do espermatozoide, auxiliado pela libertação de hialuronidase que destrói localmente as 

ligações intercelulares das células da granulosa (Marieb, 2013). Já a penetração do 

espermatozoide na zona pelúcida, ocorre quando a fertilina, proteína presente na 

membrana plasmática da cabeça do espermatozoide, se liga à ZP3 (glicoproteína que 

funciona como recetor da zona pelúcida) (Fig. 12) (Sherwood, 2016). A ligação à ZP3 

leva à abertura dos canais de cálcio (Ca2+) dentro do espermatozoide que, por 

consequência aciona a reação acrossómica, ou seja, leva à libertação de enzimas 

(hialuronidase, acrosina, protéases, entre outras) de forma a digerir as células até à 

zona pelúcida (Marieb, 2013; Sherwood, 2016). Quando a membrana da cabeça do 

espermatozoide contacta com a membrana do ovócito, o ovócito forma microvilosidades 

que rodeiam a sua membrana e a membrana da cabeça do espermatozoide iniciando-

se um processo de fusão dependente da temperatura, pH e Ca2+ (Elder e Dale, 2011; 

Marieb, 2013). É nesta fase que o conteúdo citoplasmático do espermatozoide, se 

separa da membrana plasmática e entra no ovócito (Fig. 12) (Marieb, 2013), dando-se 

a fecundação. 
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Ao contrário do que acontece noutras espécies, em que um único gâmeta 

feminino pode ser fertilizado por vários espermatozoides, na espécie humana tal não 

acontece. Assim, após a fusão dos gâmetas, ocorre um processo de bloqueio que evita 

a polispermia e é caracterizado pela libertação para o citoplasma de Ca2+ produzido pelo 

retículo endoplasmático (Marieb, 2013; Sherwood, 2016). A libertação de Ca2+ ativa o 

ovócito para a conclusão da segunda divisão meiótica e estimula a libertação de 

grânulos corticais compostos por enzimas para o espaço entre a membrana do ovócito 

e a zona pelúcida (Marieb, 2013). Estas enzimas libertadas, levam à inativação dos 

recetores ZP3 e a um endurecimento da zona pelúcida, impedindo a ligação e 

progressão de outro espermatozoide (Sherwood, 2016). 

A segunda divisão meiótica fica completa após algumas horas, havendo 

extrusão do segundo glóbulo polar que acaba por se desintegrar mais tarde (Fox, 2016). 

Após a segunda divisão meiótica, cada conjunto dos cromossomas dos pais – 23 da 

mulher e 23 do homem - reorganiza-se no interior de duas membranas distintas, 

formando os pronúcleos materno e paterno, respetivamente (Widmaier et al., 2018). Os 

pronúcleos migram para o centro da célula e fundem-se, levando à formação de um 

zigoto e à finalização do processo de fertilização (Martini et al., 2015; Widmaier et al., 

2018).  

Cerca de trinta a trinta e seis horas após a fertilização, o zigoto começa a dividir-

se, num processo denominado clivagem, originando duas células idênticas – os 

blastómeros (Fox, 2016; Marieb, 2013) (Fig. 13). As divisões sucessivas conduzem a 

Fig. 12 – Sequência de eventos entre o ovócito e espermatozoides durante a fertilização. Adaptado de Sherwood, 2016. 
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um aumento substancial do tamanho do embrião. Por volta do 5º dia, após a fertilização, 

o embrião já é composto por um total de cerca de cem células e designa-se de 

blastocisto (Fig. 13). O blastocisto é constituído por três grandes partes: (1) pela massa 

celular interna de aproximadamente 20 a 30 células, que mais tarde se vai tornar o feto; 

(2) uma camada de células achatadas designadas por trofoblasto ou trofectoderme, que 

dará origem à placenta (Fox, 2016; Marieb, 2013); e (3) por uma cavidade interna cheia 

de líquido, formado pela ativação das bombas sódio, potássio e ATP-ase presentes na 

trofectoderme, que levam ao transporte ativo de sódio e consequente entrada de água 

por osmose (Elder e Dale, 2011; Fox, 2016; Marieb, 2013). 

Como visto anteriormente, a fertilização ocorre numa das trompas de falópio e 

são necessários aproximadamente 3 a 5 dias para o zigoto chegar até à cavidade 

uterina. Durante os primeiros 3 dias, o istmo da trompa de falópio permanece altamente 

contraído devido à ação dos estrogénios, impedindo a passagem do zigoto para a 

cavidade uterina. Após este período, os níveis de progesterona produzida pelo corpo 

lúteo começam a aumentar, levando a um efeito relaxante e, por conseguinte, à abertura 

do istmo, de modo a permitir a entrada do ovócito para o interior da cavidade uterina 

(Hall, 2016). 

Após entrada na cavidade uterina e antes de se implantar nas paredes do útero, 

o blastocisto flutua na cavidade uterina durante 1 a 3 dias. Nesta altura, o blastocisto é 

nutrido por uma secreção rica em glicoproteínas, esteroides e variados nutrientes (Hall, 

2016; Marieb, 2013). 

Posteriormente, inicia-se o processo de implantação ou nidação que ocorre 6 a 

10 dias após a ovulação e está divido em três fases distintas: (1) a aposição, (2) a 

adesão e (3) a invasão do endométrio. A aposição não é mais do que o direcionamento 

do blastocisto para uma área específica do endométrio. De seguida, ocorre a adesão ao 

endométrio, onde se dá a libertação de enzimas proteolíticas que digerem a parte da 

zona pelúcida, de forma a que o blastocisto consiga, através de movimentos de 

propulsão, destacar-se da zona pelúcida dando-se a eclosão. É então que o trofoblasto 

passa a ficar totalmente exposto e com carga celular negativa, acabando por invadir o 

estrato funcional do endométrio através de glicoproteínas (Amerman, 2016; Elder e 

Dale, 2011; Sherwood, 2016). De destacar a divisão do trofoblasto em duas camadas: 

o citotrofoblasto ou trofoblasto celular, e o sinciciotrofoblasto que invade o tecido 

endometrial, permitindo a completa entrada do blastocisto para o interior do endométrio 

(Fig. 13) (Moore et al., 2016). 

Quando bem sucedida, a implantação tem uma duração aproximada de 5 dias, 

terminando por volta do 12º dia após a ovulação (Marieb, 2013). Nesta situação é 
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importante que o endométrio se mantenha recetivo ao embrião. Para tal, algumas 

células do trofoblasto que dão origem ao córion (membrana extraembrionária que 

origina a placenta), secretam hCG que possui uma ação semelhante à LH e como tal, 

mantém o corpo lúteo viável e a produzir as hormonas necessárias para a manutenção 

do endométrio impedindo que ocorra a menstruação (Fox, 2016; Marieb, 2013). Para 

além disso, a hCG tem atividade de protease e de fator de crescimento autócrino, o que 

promove o desenvolvimento da placenta (Marieb, 2013). 

Mesmo na presença de hCG, o corpo lúteo da mulher começa a degenerar entre 

a 5ª e a 6ª semana de gestação, no entanto o ovário permanece inativo até ao 

nascimento, graças à produção de hormonas placentárias (Fox, 2016; Marieb, 2013). A 

secreção de hCG diminui por volta da 10ª semana de gestação, uma vez que a partir da 

5ª semana a placenta começa a produzir as hormonas necessárias à continuidade da 

gravidez (Fox, 2016). 
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Fig. 13 - a) Crescimento e divisão embrionária desde o momento fertilização até à implantação do blastocisto; b) Processo de 
implantação do blastocisto. A parte superior do esquema representa a fase de aderência/aposição do blastocisto ao endométrio (cerca 
de 7 dias após a ovulação); na parte inferior está representada a fase de invasão do blastocisto com realce para a diferenciação do 
trofoblasto em sinciotrofoblasto e citotrofoblasto. Adaptado de Marieb, 2013. 

a) 

b) 
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7. A infertilidade 
 

7.1 A infertilidade como uma doença 
 

Segundo a OMS, infertilidade define-se como “patologia do sistema reprodutivo 

que leva à ausência de conceção após 12 meses ou mais de relações sexuais regulares 

e desprotegidas” (Zegers-Hochschild et al., 2009). Dentro da infertilidade, esta pode 

dividir-se em infertilidade primária e secundária. Ainda segundo a OMS, a infertilidade 

primária ocorre quando uma mulher não consegue engravidar ou desenvolver uma 

gravidez até ao nascimento de um feto viável.  A infertilidade secundária define-se como 

a incapacidade de uma mulher engravidar ou desenvolver uma gravidez a termo 

novamente, quando no passado já foi capaz de desenvolver uma gravidez até ao 

nascimento de uma criança (Mascarenhas et al., 2012). 

A infertilidade pode ser tratada ou contornada recorrendo a vários tipos de 

tratamentos, consoante a gravidade do diagnóstico. Assim, surgem atualmente várias 

alternativas desde as farmacológicas, às cirúrgicas ou mesmo os tratamentos de PMA. 

Os tratamentos de PMA também variam em complexidade, desde a inseminação 

artificial ou intrauterina (IIU), ICSI, podendo ainda ser intraconjugais ou com recurso a 

gâmetas doados. 

As questões sociais e o estilo de vida da sociedade atual, principalmente nos 

países desenvolvidos, nomeadamente a acumulação de múltiplas influências de 

exposição ambiental ou ocupacional como a exposição a poluentes e outros químicos 

(por exemplo os agroquímicos ou químicos utilizados no fabrico de tintas), consumo de 

substâncias nocivas (excesso de consumo de álcool e/ou drogas recreativas), 

precocidade do início da atividade sexual que conduz a um maior risco de infeções por 

DST’s, atraso da primeira gravidez para idades de risco, falta de exercício físico, dieta 

inapropriada, obesidade e magreza extrema, levam a que haja uma exposição acrescida 

a potenciais fatores nefastos para a fertilidade (Homan et al., 2007; Santos, 2018). 

A nível mundial, estima-se que a infertilidade afete cerca de 15% dos casais em 

idade reprodutiva, ou seja, cerca de 48,5 milhões de casais a nível global (Agarwal et 

al., 2015). Em Portugal, um estudo realizado no ano de 2009 relata que 9 a 10% dos 

casais sofre de infertilidade ou seja, entre 260 a 290 mil casais portugueses sofrem 

desta patologia (Silva Carvalho et al., 2009). Assim se percebe que este é um problema 

que afeta significativamente os casais portugueses, uma vez que cerca de 95% dos 

adultos possuem o desejo de se tornarem pais (Santos, 2018). 
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Segundo o relatório anual da ESHRE, 1 em 50 crianças europeias nasceram 

como resultado de tratamentos de fertilidade, o que indica uma grande incidência desta 

problemática na população atual (De Geyter et al., 2018). Em Portugal, de acordo com 

o relatório anual sobre a atividade desenvolvida nos centros de PMA, nasceram “em 

2015, 2504 crianças como resultado do uso das várias técnicas de PMA”, o que 

representa aproximadamente 3% do número total de nascimentos ocorridos durante o 

referido ano (Conselho Nacional de Procriação Medicamente Assistida, 2017). 

 

7.2 A PMA em contexto social 
 

Em 2016, a lei geral para o exercício de tratamentos de PMA sofreu uma grande 

reestruturação. Com a introdução da Lei 17/2016, estes tratamentos ficaram disponíveis 

para todas as mulheres “independentemente do diagnóstico de infertilidade”, através da 

doação de gâmetas. 

Quando se trata de um casal infértil, a doença poderá estar também associada a 

alterações de foro psicológico (ansiedade, stress, depressão, etc.) que por sua vez 

poderão potenciar outras patologias já existentes. Desta forma, a primeira abordagem 

entre o médico e os utentes é crucial para entender as necessidades de cada casal 

(Bayer et al., 2018). 

Em Portugal, no que respeita à saúde reprodutiva, os serviços de saúde estão 

organizados em cuidados de saúde primários, prestados por especialistas em medicina 

geral e familiar; seguem-se os cuidados hospitalares de 1ª linha (tratamentos médicos 

e cirúrgicos no contexto de infertilidade/medicina da reprodução) e os cuidados 

hospitalares de 2ª linha (tratamentos de PMA) (Direção Geral da Saúde, 2010). 

Na primeira abordagem clínica, é fundamental que o médico faça uma anamnese 

exaustiva do/a(s) paciente(s) (Tournaye et al., 2016). Segundo a norma da Direção 

Geral de Saúde (Direção Geral da Saúde, 2010) a história clínica deve incluir: (1) a 

história reprodutiva (paternidade/maternidade em relações anteriores, infertilidade 

prévia, etc.); (2) dados sobre a sexualidade do casal (avaliação do padrão das relações 

sexuais, métodos contracetivos utilizados e uso de lubrificantes); (3) hábitos alimentares 

e consumos de outras substâncias (consumo de bebidas alcoólicas, tabaco, 

medicamentos ou outras substâncias) e (4) risco ocupacional individual e do casal. Em 

conjunto com esta avaliação, poderá mostrar-se uma mais-valia a realização de uma 

avaliação complementar de forma a despistar antecedentes ou até presença de 

determinadas patologias (Bayer et al., 2018; Direção Geral da Saúde, 2010). 
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Por fim, para o sucesso dos tratamentos de infertilidade, é crucial a existência de 

um grande empenho clínico e também por parte dos utentes, de forma a que o 

aconselhamento seja sempre feito com vista ao esclarecimento de todas as dúvidas e 

a tomadas de decisões informadas ao longo de todo o processo (Direção Geral da 

Saúde, 2010).  

 

 

  



FCUP 
Estágio Curricular em Reprodução Humana Assistida: Impacto das Técnicas Utilizadas nos 

Parâmetros Espermáticos 
54 

 

 
 

8. Laboratórios de PMA 
 

Laboratório de Andrologia 
 

8.1 Espermograma 
 

Durante a realização do diagnóstico de um casal infértil, especialmente com 

suspeitas de influência de fator masculino, é aconselhável a realização de um exame 

físico e de um espermograma. 

Em relação ao espermograma, a grande maioria dos centros de PMA utiliza os 

valores de referência sugeridos pela OMS para uma amostra normal. Contudo, ao longo 

do tempo estes valores têm vindo a alterar-se, refletindo assim as variações registadas 

nestes parâmetros nos homens de todo o mundo ao longo dos anos (Bayer et al., 2018). 

A fim de obter resultados mais fidedignos, é aconselhada a realização de pelo 

menos dois espermogramas com, no mínimo, 7 dias de intervalo entre os mesmos e 

recomendado um período de abstinência sexual entre 48 horas a 7 dias (Lourenço e 

Parada, 2018). Idealmente, a recolha deve ser realizada por masturbação para um 

frasco apropriado, numa sala designada para o efeito (ESHRE-SIGA, 2002), dentro das 

instalações da clínica. No entanto, alguns homens demonstram bastante dificuldade em 

realizar a recolha na clínica, pelo que nesses casos a recolha poderá ser feita no 

exterior, desde que seja entregue no máximo 45 minutos após ejaculação. Nestes 

casos, a amostra deve ser mantida perto do corpo ou devidamente aconchegada para 

evitar grandes oscilações de temperatura que poderão influenciar os parâmetros 

seminais (ESHRE-SIGA, 2002). Há ainda raras situações em que não é possível obter 

a amostra por masturbação, quando, por exemplo, o homem apenas consegue ejacular 

durante uma relação sexual. Nestes casos, deve ser utilizado um preservativo sem 

espermicidas e apropriado para a recolha da amostra (Elder e Dale, 2011). 

O espermograma consiste numa avaliação macro e microscópica de alguns 

parâmetros específicos que fornecem informações fundamentais acerca da qualidade 

da amostra de ejaculado e, consequentemente, espelha o potencial reprodutivo do 

indivíduo. Poderá ser útil enquanto meio de diagnóstico indicativo do tratamento 

apropriado e poderá também estimar qual a probabilidade de sucesso do mesmo 

(ESHRE-SIGA, 2002; World Health Organization, 2010). 

Antes da recolha da amostra, devem ser registados e confirmados alguns 

detalhes pessoais do indivíduo nomeadamente, a identidade, a data da última 
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ejaculação, se esteve doente recentemente, a utilização de alguns fármacos, ou 

qualquer outra informação que se afigure necessária (Elder e Dale, 2011). 

Ao longo deste estágio os espermogramas foram realizados segundo as normas 

da ESHRE e da OMS (ESHRE-SIGA, 2002; World Health Organization, 2010). Assim, 

a análise microscópica do ejaculado pelo embriologista deve começar, 

aproximadamente, 30 minutos após a sua recolha, para que a amostra liquefaça. A 

análise deve começar pelo registo dos parâmetros macroscópicos nomeadamente, 

coagulação (logo após recolha), aspeto, cor, cheiro, volume, liquefação, viscosidade e 

pH (ESHRE-SIGA, 2002; World Health Organization, 2010). Após esta primeira 

avaliação, deve-se então passar para a análise dos parâmetros microscópicos, isto é, 

mobilidade, concentração, vitalidade, morfologia e exame imunológico (ESHRE-SIGA, 

2002). 

 

Parâmetros macroscópicos 
 

 Aspeto da amostra 
O aspeto da amostra é dos primeiros parâmetros a ser avaliado. Uma amostra 

de sémen normal e já liquefeito, deverá ter um aspeto homogéneo e cinzento 

opalescente, com um cheiro neutro e sui generis (Elder e Dale, 2011; World Health 

Organization, 2010). As variações na coloração e no cheiro são muito importantes para 

o diagnóstico, pelo que devem ser sempre reportadas. Assim, uma diminuição na 

opacidade da amostra poderá indiciar uma diminuição na concentração espermática e 

uma variação na cor, por exemplo para tons mais avermelhados ou mais amarelados, 

poderá indiciar a presença de células sanguíneas no esperma ou a administração de 

certas vitaminas ou drogas, respetivamente (World Health Organization, 2010). 

 

 Volume da amostra 

O volume de ejaculado é maioritariamente constituído pelas secreções das 

vesículas seminais e da próstata, com uma pequena contribuição das secreções das 

glândulas bulbouretrais (World Health Organization, 2010). 

O volume de uma amostra normal pode variar entre 1,5 mL e 5 mL (Bayer et al., 

2018). Este parâmetro pode ser medido com recurso a vários métodos, como por 

exemplo a pesagem. A medição do volume com recursos a pipetas serológicas não é 

recomendado devido à possível subestimação do volume, uma vez que a amostra pode 

não ser recolhida na sua totalidade (Elder e Dale, 2011; World Health Organization, 

2010). 
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Um volume seminal inferior a 1,5 mL pode indicar alguma perda de ejaculado 

aquando da colheita, ou algo mais grave como por exemplo: ejaculação retrógrada, 

deficiência no nível de androgénios, uma obstrução nos ductos ejaculatórios ou uma 

deficiência congénita dos vasos deferentes. Pelo contrário, um elevado volume seminal, 

isto é, superior a 5 mL, poderá indicar a presença de uma inflamação nas glândulas 

anexas (World Health Organization, 2010). 

 

 Liquefação da amostra 
Imediatamente após a colheita, o ejaculado deve formar um coágulo 

semissólido, como resultado da presença de enzimas libertadas pela próstata (Gardner 

et al., 2012; World Health Organization, 2010). Após alguns minutos à temperatura 

ambiente, o coágulo começa por liquefazer até se tornar uma mistura mais aquosa e 

homogénea apenas com alguns pontos de coagulação (World Health Organization, 

2010). 

O processo de liquefação poderá demorar cerca de 15 a 30 minutos, sendo que 

em alguns casos poderá demorar 60 minutos ou mais, devendo, nessa situação, ser 

reportada uma liquefação incompleta (ESHRE-SIGA, 2002; World Health Organization, 

2010). Importante ainda frisar que se o sémen não estiver liquefeito após 30 minutos, 

não se deve continuar com a análise e deve-se aguardar mais 30 minutos até um total 

de 60 minutos. Uma liquefação incompleta poderá influenciar o resultado do 

espermograma, uma vez que não permite uma distribuição uniforme dos componentes 

do ejaculado (Gardner et al., 2012; World Health Organization, 2010). 

A liquefação incompleta poderá ser indicador de uma deficiência na secreção de 

enzimas da próstata (Gardner et al., 2012). 

 

 Viscosidade da amostra 
A viscosidade pode ser avaliada através da tendência do sémen liquefeito formar 

gotas, que caiem por gravidade a partir da ponta de uma pipeta de pasteur (Gardner et 

al., 2012). Se se formarem gotas que caiam com relativa facilidade, então a amostra 

tem viscosidade normal. Caso contrário, se a amostra de sémen sair praticamente 

intacta, ou em gotas com mais de 2 centímetros, nesse caso, a amostra é viscosa e tal 

deve ser reportado (World Health Organization, 2010). 

Importante frisar que uma elevada viscosidade interfere com a contagem da 

mobilidade e concentração uma vez que, à semelhança do que acontece com uma 

liquefação incompleta, impede a distribuição homogénea dos componentes do 

ejaculado (ESHRE-SIGA, 2002). 
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Uma viscosidade elevada poderá indiciar algum problema na secreção de 

enzimas proteolíticas da próstata (Aziz e Agarwal, 2017). 

 
 pH da amostra 
O pH do ejaculado é influenciado pelas secreções prostáticas de natureza 

ligeiramente acídica e pela alcalinidade das secreções das vesículas seminais (Agarwal, 

Gupta, et al., 2016). 

Segundo as recomendações da OMS (World Health Organization, 2010) a 

medição do pH deve ser realizada com recurso a uma fita de medição de pH e com a 

amostra totalmente liquefeita, num prazo de 30 minutos. Nas amostras com liquefação 

incompleta, a medição poderá ser realizada após 60 minutos, sob pena de alteração de 

resultados, devido à perda de CO2 após a emissão do ejaculado. 

 O valor de referência para o pH de uma amostra normal é superior a 7,2. Caso 

se verifique um pH inferior a 7 em amostras com pouco volume e baixa concentração 

espermática ou azoospermia, tal pode ser indicativo de uma obstrução nos ductos 

ejaculatórios ou de uma ausência congénita bilateral dos vasos deferentes. 

 

 

Parâmetros microscópicos 
 

 Mobilidade 
A mobilidade é um dos pré-requisitos mais importantes para a fertilização, uma 

vez que a passagem eficiente dos espermatozoides através do muco cervical até ao 

ovócito e penetração na respetiva zona pelúcida, depende da rápida mobilidade e 

resistência dos gâmetas masculinos ao longo do trato feminino (Björndahl, 2010; 

Gardner et al., 2012; Kumar e Singh, 2015). Desta forma, facilmente se justifica o facto 

de este ser um dos parâmetros mais importantes a avaliar numa amostra de ejaculado. 

A mobilidade pode ser afetada por vários fatores, nomeadamente: idade e estado 

de saúde do paciente, exposição do indivíduo a agentes externos como calor ou toxinas, 

intervalo de tempo desde da última ejaculação e método de recolha e análise (Gardner 

et al., 2012) 

A mobilidade espermática deve ser avaliada logo após a liquefação da amostra, 

de forma a evitar os efeitos da desidratação, alterações no pH e/ou da mudança da 

temperatura (World Health Organization, 2010). Esta avaliação deve ser feita 

preferencialmente a 37ºC, embora também possa ser realizada à temperatura ambiente 

(Aziz e Agarwal, 2017). 
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Geralmente, são consideradas quatro classes de mobilidade: espermatozoides 

progressivos rápidos, espermatozoides progressivos lentos, espermatozoides móveis in 

situ e espermatozoides imóveis. 

Os valores de referência para a mobilidade dividem-se em duas classes: (1) 

móveis progressivos (progressivos lentos + progressivos rápidos), cujo valor de 

referência para amostras normais é acima 32%; e (2) mobilidade total (progressivos 

lentos + progressivos rápidos + móveis in situ), em que o valor de referência é acima de 

40% (Agarwal, Gupta, et al., 2016; Aziz e Agarwal, 2017). Caso uma amostra apresente 

valores inferiores aos mencionados, deve ser reportada uma astenozoospermia. 

 

Concentração espermática 
A concentração espermática define-se como o número dos espermatozoides por 

mililitro, enquanto que a concentração total do ejaculado é o número de 

espermatozoides presentes em todo o ejaculado, ou seja, o número de espermatozoides 

por mililitro a multiplicar pelo volume total de ejaculado (Sigman et al., 2009; World 

Health Organization, 2010). 

 Existem vários métodos para avaliar a concentração de uma amostra de 

ejaculado, sendo que em todos os casos é necessário assegurar que a alíquota 

examinada é representativa da amostra total e que permite ter um resultado o mais 

fidedigno possível (ESHRE-SIGA, 2002). 

A amostra deve ser previamente avaliada ao microscópio de forma a inferir qual 

a diluição de fixador (solução de carbonato de sódio e formaldeído) a utilizar consoante 

o número de espermatozoides presentes no campo de observação, normalmente 1:5, 

1:10 ou 1:20. De forma a minimizar ao máximo a ocorrência de erros, a pipetagem da 

amostra a analisar deve ser realizada com recurso a uma pipeta de deslocamento 

positivo (ESHRE-SIGA, 2002). 

A contagem deve ser realizada num microscópio ótico de contraste de fase, na 

ampliação de 400x, com recurso a uma câmara de Neubauer. Devem-se contabilizar no 

mínimo 200 espermatozoides, recorrendo a duplicados, se necessário. No final da 

contagem, realiza-se o cálculo de forma a obter a concentração por mililitro (ESHRE-

SIGA, 2002; World Health Organization, 2010). 

Uma amostra considerada normal deverá ter uma concentração espermática 

superior a 15 milhões de espermatozoides/mL, caso contrário deverá considerar-se uma 

oligozoospermia. Importante frisar que, no caso de, na avaliação preliminar não surgir 

qualquer espermatozoide, dever-se proceder à centrifugação da amostra para de 

seguida analisar-se o pellet obtido, de modo a confirmar-se ou não, o diagnóstico de 
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azoospermia (Agarwal, Gupta, et al., 2016; Aziz e Agarwal, 2017). Se da centrifugação 

resultar a observação de pelo menos um espermatozoide, deverá registar-se uma 

situação de criptozoospermia. 

 

Vitalidade espermática 
A vitalidade espermática é avaliada com o objetivo de clarificar se os 

espermatozoides imóveis estão vivos ou não, uma vez que defeitos ultraestruturais no 

flagelo poderão resultar na diminuição ou total ausência de movimento espermático 

(Sigman et al., 2009). Assim, uma elevada proporção de espermatozoides vivos mas 

imóveis, poderá indicar a presença de alterações estruturais no flagelo, enquanto que 

uma elevada percentagem de espermatozoides não viáveis e, como tal, imóveis, poderá 

indicar a presença de uma patologia no epidídimo (World Health Organization, 2010). 

Segundo as recomendações da OMS, a determinação da vitalidade deve ser 

realizada em todas as amostras, sendo especialmente importante em amostras com 

menos de 40% de espermatozoides progressivos. Adicionalmente, a avaliação da 

vitalidade permite confirmar os resultados obtidos na mobilidade, uma vez que a 

percentagem de espermatozoides inviáveis não deverá ser superior à percentagem de 

espermatozoides imóveis (World Health Organization, 2010). 

Existem vários métodos para avaliar a viabilidade espermática que passam pela 

exposição a determinados corantes (eosina Y, azul tripano, e/ou negrosina) ou a 

soluções hipoosmóticas. Ao longo deste estágio, a vitalidade era avaliada com recurso 

ao corante eosina Y e era também realizado o ensaio da hipoosmolaridade para todos 

os espermogramas. 

A aplicação de corantes como método de avaliação de viabilidade espermática, 

tem como princípio base o facto de um espermatozoide viável possuir uma membrana 

plasmática íntegra, o que previne a passagem de certos corantes para o seu interior. 

Pelo contrário, os espermatozoides não viáveis, como possuem defeitos estruturais nas 

suas membranas, permitem que o corante passe para o espaço intracelular (Gardner et 

al., 2012). Assim, através da observação executada no microscópio de contraste de fase 

ou de campo brilhante, é possível distinguir a coloração dos espermatozoides e como 

tal, diferenciar os viáveis dos inviáveis. No caso particular da eosina Y utilizada durante 

este estágio, os espermatozoides inviáveis encontravam-se corados a vermelho, 

enquanto que os espermatozoides viáveis encontravam-se corados a verde. 

O método de exposição a uma solução hipoosmótica, assume que apenas as 

células com membranas celulares intactas vão permitir a entrada de água e, como tal, 

alterar a sua forma, sendo esta alteração distinguível ao microscópio através da 



FCUP 
Estágio Curricular em Reprodução Humana Assistida: Impacto das Técnicas Utilizadas nos 

Parâmetros Espermáticos 
60 

 

 
 

verificação da cauda enrolada nos espermatozoides viáveis (Gardner et al., 2012; 

Sigman et al., 2009; World Health Organization, 2010).  

A avaliação da vitalidade deve ser feita o mais rapidamente possível após a 

liquefação da amostra (World Health Organization, 2010). 

Para a determinação deste parâmetro com recurso à eosina Y, adiciona-se uma 

porção de corante a uma porção igual de amostra de ejaculado na proporção 1:1, deixa-

se incubar durante 1 minuto e de seguida realiza-se um esfregaço. A avaliação do 

esfregaço deve ser realizada contando 200 espermatozoides distinguindo as 

colorações, com recurso à objetiva de 20x ou 40x, em campo brilhante (World Health 

Organization, 2010). 

Para a avaliação da hiposmolaridade, adiciona-se uma porção de amostra à 

solução hipoosmótica, utilizando uma diluição 1:50, deixando-se a incubar a 37ºC 

durante 30 minutos. De seguida, com recurso ao microscópio na ampliação de 20x ou 

40x, contam-se 200 espermatozoides distinguindo os reativos dos não reativos. Os 

espermatozoides reativos podem adquirir várias formas flagelares, devendo ser todas 

consideradas (Fig. 14). 

Em ambos os métodos, o valor de referência mínimo considerado para amostras 

normais é de 58% de espermatozoides viáveis (World Health Organization, 2010). 

 
Morfologia 
Apesar dos espermatozoides humanos mostrarem uma elevada variação em 

termos morfológicos, foi possível definir as características morfológicas de um 

espermatozoide potencialmente fértil (ESHRE-SIGA, 2002). Esta classificação foi 

possível através da observação dos espermatozoides presentes no muco cervical pós 

Fig. 14 - Representação esquemática das várias alterações morfológicas registadas quando a amostra é sujeita a uma 
solução hipoosmótica. (a) Forma não reativa; (Restantes) Formas reativas. Adaptado de World Health Organization, 2010. 
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coital e também dos espermatozoides ligados à zona pelúcida (World Health 

Organization, 2010). 

As anomalias morfológicas no esperma humano podem estar relacionados com 

a exposição a vários fatores exógenos e, na generalidade, possuem uma maior 

dificuldade em fertilizar um ovócito (Bronson, 2016). 

A morfologia num espermograma define-se como a percentagem de 

espermatozoides com morfologia normal presentes numa amostra de ejaculado 

(Sigman et al., 2009). 

 Existem atualmente várias formas de avaliar a morfologia espermática, através 

do resurso a diferentes corantes, a OMS recomenda o método de Papanicolau, Shorr 

ou Diff-Quik (Agarwal, Gupta, et al., 2016; Gardner et al., 2012), sendo que ao longo 

deste estágio o método utilizado foi o de Papanicolau. 

 Para avaliar a morfologia dos espermatozoides presentes numa amostra de 

ejaculado, é necessário extremo cuidado durante todo o processo, uma vez que 

qualquer artefacto ou má execução poderá conduzir a alterações na aparência dos 

espermatozoides e falsear o resultado. Tendo isto em consideração, deve então 

realizar-se um esfregaço com cerca de 5µL a 10µL de amostra, deixar secar e proceder 

ao respetivo protocolo da coloração. Após a lâmina estar devidamente corada, a 

morfologia é determinada contando 200 espermatozoides, com recurso a um 

microscópio de contraste de fase com a objetiva de 100x (imersão em óleo) e campo 

brilhante (ESHRE-SIGA, 2002).  

 Um espermatozoide é considerado morfologicamente normal quando apresenta 

uma cabeça ligeiramente oval, a peça intermediária intacta, alinhada e com tamanho 

semelhante ao da cabeça e ligeiramente delgada, a cauda sem quebras, o acrossoma 

deve ocupar cerca de 40% a 70% da cabeça e com vacúolos que não excedam os 20% 

da área acrossómica (Tabela 1) (Agarwal, Gupta, et al., 2016). 

Os critérios da OMS para avaliação das anomalias morfológicas presentes no 

esperma humano estão divididos em: cabeça, peça intermediária e cauda (Agarwal, 

Gupta, et al., 2016). Assim, a presença de uma ou mais das características presentes 

na Fig. 15 e na Tabela 1, levam à classificação de um espermatozoide como anómalo 

e tal deve ser reportado adequadamente. No final da avaliação deverão ser calculadas 

as percentagens de espermatozoides normais e de todas as outras anomalias. Como 

referência, considera-se que a uma amostra com uma percentagem de 

espermatozoides normais não superior a 4% corresponde um caso de 

teratozoospermia. Deve também ser calculado o índice de teratozoospermia (TZI) que 

pretende aferir o número de anomalias por espermatozoides e que corresponde à fração 
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entre o número de anomalias contabilizadas e número de espermatozoides com 

anomalias. Este valor deverá ser próximo de 1 (1 anomalia/1 espermatozoide) e poderá 

ser um mau indicativo caso seja superior a 1,5. 

A mesma lâmina pode ser analisada para a verificação de presença de outros 

tipos celulares, nomeadamente macrófagos, leucócitos e células epiteliais. Caso seja 

verificada a presença de células germinativas numa proporção considerável, tal deverá 

ser igualmente reportado.  

 

 

 

  

Fig. 15 – Exemplos das várias alterações à morfologia dos espermatozoides que podem surgir numa amostra 
de ejaculado. Adaptado de World Health Organization, 2010. 



FCUP 
Estágio Curricular em Reprodução Humana Assistida: Impacto das Técnicas Utilizadas nos 

Parâmetros Espermáticos 
63 

 

 
 

Tabela 1 – Resumo das características para classificação morfológica dos espermatozoides segundo as recomendações 
da OMS (OMS/WHO - World Health Organization, 2010). 

 

 Morfologia normal Defeitos na morfologia 

Cabeça • Forma ligeiramente oval com 
contorno regular 

• Acrossoma a ocupar cerca 40% a 
70% da área da cabeça; 

• Ausência de vacúolos de grandes 
dimensões e não mais do que 
dois vacúolos de pequenas 
dimensões cuja ocupação não 
deve ultrapassar 20% da área da 
cabeça; 

• Ausência de vacúolos na região 
pós acrossómica. 

 

• Demasiado larga; 

• Demasiado pequena; 

• Muito oval; 

• Piriforme; 

• Demasiado arredondada; 

• Amorfa; 

• Vacuolizada (presença de 
vacúolos que ocupam acima de 
20% da área da cabeça); 

• Presença de vacúolos na zona pós 
acrossómica ou uma região 
acrossómica demasiado pequena 
ou demasiado grande. 

Peça intermediária (PI) • Regular e estreita; 

• Tamanho semelhante ao da 
cabeça; 

• Alinhada com o eixo da cabeça. 
 

• Inserção assimétrica na cabeça; 

• Demasiado larga ou demasiado 
estreita; 

• Irregular; 

• Presença de curvatura. 
 

Cauda • Uniforme em todo o 
comprimento; 

• Mais estreita do que a PI; 

• Comprimento aproximado de 
45µm (cerca de 10 vezes mais do 
que a cabeça); 

• Pode apresentar um ligeiro loop 
desde que não apresente sinais 
de quebra. 

• Demasiado curta; 

• Presença de mais do que uma 
cauda; 

• Presença de quebras. 
 

Restos citoplasmáticos  • Presença de quantidades elevadas 
e irregulares de citoplasma corado, 
com tamanho igual ou superior a 
um terço do tamanho da cabeça. 
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8.2 Biópsia testicular 
 

Até meados dos anos noventa, os homens com azoospermias (obstrutivas ou 

não obstrutivas) eram considerados estéreis, logo, as soluções ao nível dos projetos 

parentais passavam sempre pela adoção ou pela inseminação com esperma de dador 

(Elder e Dale, 2011; Janosek-Albright et al., 2015). 

Nos últimos vinte anos, surgiram outras soluções que permitem aos utentes com 

oligozoospermia severa ou azoospermia, serem pais biológicos através, por exemplo, 

da combinação das técnicas de ICSI com cirurgia testicular para extração de 

espermatozoides (TESE) (Elder e Dale, 2011). Tal é possível porque mesmo nas 

azoospermias não obstrutivas, os testículos possuem vários padrões histológicos, pelo 

que podem existir focos onde a espermatogénese se desenvolve normalmente 

(Janosek-Albright et al., 2015). Assim, cerca de 50% a 60% dos homens com 

azoospermia não obstrutiva e em 100% dos homens com azoospermia obstrutiva, é 

possível retirar espermatozoides passíveis de serem usados em ICSI (Dohle et al., 

2012). 

As amostras obtidas por TESE, podem ser processadas em laboratório de várias 

formas (Elder e Dale, 2011). No decorrer deste estágio, a amostra de tecido testicular 

recolhida na sala de pequena cirurgia era imediatamente entregue no laboratório (Fig. 

16), sendo de imediato macerada, com a ajuda de lâminas de bisturi e meio de lavagem 

específico à cultura de espermatozoides, até ficar uma mistura o mais homogénea 

possível (Fig. 16). De seguida, a amostra era observada ao microscópio e avaliada 

quanto à presença de espermatozoides e à respetiva mobilidade. Consoante o resultado 

obtido nesta avaliação, poderia ser necessário retirar mais fragmentos, principalmente 

em casos com poucos ou mesmo ausentes focos de espermatogénese. Após obtenção 

de amostra suficiente ou incapacidade de remoção de mais tecido testicular, o ato 

cirúrgico terminava e o trabalho decorria exclusivamente no laboratório. 

Terminada a maceração da totalidade de tecido, a suspensão obtida era 

centrifugada a 280G durante 10 minutos (Fig. 16). De seguida, retirava-se o 

sobrenadante e ressuspendia-se o pellet obtido numa porção de meio de cultura para 

espermatozoides (volume variável entre 0,5 a 1,5 mL). Esta suspensão ficaria a incubar 

por um período mínimo de 6 horas (37ºC; 6% CO2) (Fig. 16). Após este período de 

incubação, parte da amostra era lavada e processada de acordo com os respetivos 

protocolos selecionados para tratamento de PMA, ou congelada, utilizando o respetivo 

protocolo de criopreservação de espermatozoides. 
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Fig. 16 – Procedimento laboratorial realizado durante uma biópsia testicular (TESE). a) Fragmentos de tecido extraídos do testículo 
do paciente; b) Maceração dos fragmentos testiculares em meio de cultura, com recurso a lâminas de bisturi; c) Destaque para a 
mistura homogénea já devidamente macerada em comparação com a amostra ainda não totalmente macerada; d) Centrifugação 
da amostra, com o objetivo de retirar as hemácias e outros detritos presentes; e) Amostra após a centrifugação, com evidência 
para o pellet formado; f) Extração do sobrenadante para isolamento do pellet. 

a) b) c) 

d) e) f) 
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8.3 Preservação da fertilidade masculina: criopreservação 
 

Atualmente é possível preservar a fertilidade masculina para futuros tratamentos 

de PMA através da técnica de criopreservação (Liu et al., 2016; Lusignan et al., 2018). 

A criopreservação, quando bem executada, permite manter as características 

metabólicas dos espermatozoides e previne o envelhecimento da célula (Mocé et al., 

2016). 

Esta técnica é frequentemente usada em homens com uma evidente diminuição 

da concentração espermática, também em indivíduos com necessidade de quimio e/ou 

radioterapia com comprovado risco para a sua fertilidade, em homens que serão 

submetidos a cirurgias com elevado compromisso da sua função testicular e também 

em indivíduos que pretendem realizar uma vasectomia mas que querem ter uma 

garantia de preservação do potencial reprodutivo, caso pretendam um projeto parental 

posterior (Lusignan et al., 2018). A criopreservação de espermatozoides permite ainda 

a utilização dos gâmetas masculinos em tratamentos de PMA, nomeadamente em 

situações em que é impossível obter uma amostra de sémen a fresco; em tratamentos 

de infertilidade em que o homem é portador de uma DST, como por exemplo infeção 

por Vírus da Imunodeficiência Humana, evitando assim a transmissão para a mulher, 

uma vez que só se utilizam amostras em que, após processamento e lavagem, não se 

deteta o agente infecioso; ainda em situações particulares em que, por motivos 

profissionais, o homem está sujeito a ambientes prejudiciais para a espermatogénese, 

mas no entanto pretende ser pai no futuro; e em situações de doação para casais 

inférteis ou para mulheres que pretendem engravidar embora não tenham companheiro 

(Mocé et al., 2016) e para isso recorrem a bancos de esperma que conservam as 

amostras criopreservadas. 

Apesar das vantagens deste método no que toca à possibilidade de preservação 

da fertilidade masculina nas mais variadas situações, a verdade é que este também 

apresenta algumas desvantagens. De facto, o processo de criopreservação pode causar 

uma redução significativa na mobilidade, na viabilidade, danos nas mitocôndrias e nas 

membranas celulares e outras alterações morfológicas que afetam a função 

espermática (Lusignan et al., 2018; Sharma et al., 2014). O processo de 

criopreservação, bem como a utilização de crioprotetores que lhe está inerente, levam 

também a danos no ADN, principalmente após descongelação (Liu et al., 2016; Sharma 

et al., 2014). 

Existem, hoje em dia, várias técnicas de criopreservação. Os diferentes 

protocolos variam essencialmente em três fatores: tipo de crioprotetor utilizado, 
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velocidade a que a amostra é submetida às baixas temperaturas e realização do 

processo de seleção. Para aumentar o tempo de resistência da amostra às baixas 

temperaturas, é geralmente adicionado um crioprotetor e este pode ser permeável ou 

não permeável, sendo o mais utilizado na criopreservação de espermatozoides o glicerol 

(Mocé et al., 2016). Em relação à velocidade a que a amostra é submetida às baixas 

temperaturas, esta pode ser mais gradual ou, em alternativa, de forma bastante 

repentina.  

 

8.4 Processamento dos gâmetas masculinos 
 

Apesar do plasma seminal ajudar os espermatozoides a ultrapassar a barreira 

do muco cervical de forma natural, em PMA tal não se aplica, pois, essas barreiras são 

artificialmente ultrapassadas. Para além disso, a amostra seminal contém muitos 

detritos, células não germinativas e espermatozoides não viáveis, entre outros 

contaminantes que dificultam o sucesso dos tratamentos. Desta forma, é importante que 

haja um processamento da amostra de forma a aumentar a percentagem de 

espermatozoides morfologicamente normais, móveis e livres de detritos (World Health 

Organization, 2010). 

Na altura da punção folicular ou do tratamento da amostra de sémen para 

utilização em IIU, o embriologista já deve estar familiarizado com a amostra de esperma 

a utilizar, com vista a escolha do protocolo de processamento mais adequado (Elder e 

Dale, 2011). 

Embora atualmente já existam técnicas mais avançadas de processamento de 

espermatozoides, como por exemplo Magnetic Assisted Cell Sorting (vulgarmente 

conhecida por MACS), na maioria dos casos o processo de seleção pode ser feito 

através de dois métodos: gradientes de densidade e/ou swim up (Sharma et al., 2014).  

A escolha do(s) protocolo(s) a utilizar para o processamento da amostra devem 

depender de vários fatores, nomeadamente: (1) mobilidade; (2) razão entre 

espermatozoides móveis e imóveis; (3) volume da amostra e (4) presença de anticorpos, 

aglutinação e presença de detritos (Elder e Dale, 2011). Assim, a técnica de swim up 

deve ser aplicada em amostras tendencialmente normozoospérmicas, enquanto que os 

gradientes de densidade mostram-se mais eficazes em amostras com oligozoospermia 

severa, teratozoospermia ou astenozoospermia, uma vez que, geralmente, permitem a 

recuperação de um maior número de espermatozoides (World Health Organization, 

2010). 
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Existem vários meios disponíveis comercialmente para ambas as técnicas, no 

entanto os protocolos de execução podem variar e por consequência influenciar o 

resultado final. 

Apesar de existir uma grande variedade de protocolos de swim up, na sua 

generalidade este pode ser realizado de duas formas distintas (World Health 

Organization, 2010). Num dos métodos, o meio de cultura específico é colocado sobre 

ou sob a amostra de sémen e após algum tempo de incubação, os espermatozoides 

com melhor mobilidade sobem ou descem respetivamente, através da coluna de meio 

de cultura e, após uma lavagem para garantir a devida separação do plasma seminal, 

passam a ser selecionados para o tratamento (Gardner et al., 2012; World Health 

Organization, 2010). Num outro método, a amostra é lavada, centrifugada e o meio de 

cultura é colocado sobre o pellet obtido (Tarozzi et al., 2019). Após centrifugação, o 

sobrenadante é retirado e o pellet é ressuspendido num pequeno volume de meio de 

cultura. Em ambos os casos, a incubação é feita durante uma hora, numa estufa a 37ºC 

com 6% de CO2 ou consoante as indicações do fabricante, e o tubo deve ser colocado 

num suporte com um ângulo de aproximadamente 45º de forma a aumentar a área de 

interface (Gardner et al., 2012; World Health Organization, 2010). 

Na técnica de gradientes de densidade, recorre-se à centrifugação para separar 

os espermatozoides com elevada mobilidade e até melhor morfologia, uma vez que os 

espermatozoides com morfologia normal são mais densos do que os morfologicamente 

anormais (Malvezzi et al., 2014; Sharma et al., 2014). Nesta técnica, utiliza-se uma 

solução coloidal com partículas de sílica, que após centrifugação permitem a separação 

dos espermatozoides do restante plasma seminal e de outros componentes celulares 

(Elder e Dale, 2011; Gardner et al., 2012). Tal como no swim up, cada fabricante tem o 

seu próprio protocolo, no entanto este pode ser adaptado conforme o pretendido para 

cada amostra (Elder e Dale, 2011; World Health Organization, 2010). De uma forma 

geral, a amostra é colocada sobre os gradientes com diferentes densidades e volumes, 

permitindo assim que, com a centrifugação, os espermatozoides migrem através dos 

gradientes e sejam então selecionados no pellet (Elder e Dale, 2011). Segundo alguns 

protocolos, após o gradiente de densidades, pode-se realizar um swim up conforme 

descrito anteriormente. 

Por último, existem vários trabalhos publicados que estudam o impacto de cada 

técnica de preparação anteriormente mencionada, no entanto ainda não existe total 

consenso entre as várias publicações (Tarozzi et al., 2019). 
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8.5 Inseminação intrauterina (IIU) 
O método IIU foi inicialmente publicado em 1962 (ESHRE, 2009). A IIU possui 

uma relação custo-benefício bastante apelativa e permite ultrapassar as barreiras 

naturais do sistema reprodutor feminino, através da depositação dos gâmetas 

masculinos de melhor qualidade na parte superior da cavidade uterina (Allahbadia, 

2017). 

A IIU é utilizada frequentemente como tratamento de primeira linha em pacientes 

com infertilidade idiopática, fator cervical, fator masculino moderado, infertilidade 

imunológica, infertilidade por fator ejaculatório, vaginismo, entre outras patologias 

(Allahbadia, 2017; Bayer et al., 2018). Pelo contrário, esta técnica é contraindicada em 

pacientes com atresia cervical, obstrução endometrial ou obstrução bilateral das 

trompas de falópio, na maioria dos casos de amenorreia e de oligozoospermias severas 

(ESHRE, 2009). 

Apesar dos constantes progressos no processamento de sémen, que permitem 

um aumento das taxas de sucesso desta técnica, a verdade é que estas mesmas taxas 

continuam a ser inferiores em comparação com outras técnicas utilizadas em PMA 

(Sicchieri et al., 2018). 

A IIU pode ser utilizada em dois tipos de ciclo: ciclos naturais ou ciclos com 

estimulação ovárica com citrato de clomifeno ou gonadotrofinas (Bayer et al., 2018; 

ESHRE, 2009). 

A utilização da IIU em ciclos naturais, possui baixas taxas de sucesso e 

geralmente só é utilizada em situações de infertilidade por fator coital ou disfunção 

ejaculatória, quando os pacientes se mostram manifestamente contra medicação para 

estimulação ovárica ou para evitar a ocorrência de gravidezes múltiplas (Bayer et al., 

2018). 

A estimulação ovárica pode ser uma ótima opção para aumentar as hipóteses 

de gravidez, uma vez que aumenta o número de folículos que se desenvolvem. Contudo 

é necessária uma monitorização de forma a evitar a ocorrência da Síndrome de 

Hiperestimulação Ovárica (ESHRE, 2009). Nos ciclos naturais, a paciente deve fazer 

testes de urina para monitorizar a altura da sua ovulação. Já no caso dos ciclos com 

estimulação ovárica, a ovulação é induzida pela administração da hCG, o que permite 

controlar e saber a hora exata em que a paciente vai ovular, e como tal, realizar a IIU 

no horário apropriado (Bayer et al., 2018). 

Um dos principais pontos de uma IIU é a preparação da amostra seminal, bem 

como as suas próprias características. Contudo, os valores limitantes para este último 
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parâmetro ainda não são totalmente consensuais entre os diferentes autores (ESHRE, 

2009). 

A não ser que se use esperma criopreservado, a amostra de ejaculado deve ser 

recolhida no dia da inseminação por masturbação, preferencialmente dentro das 

instalações da clínica (Bayer et al., 2018). Após recolha da amostra, esta deve ser 

processada em laboratório de forma a remover o plasma seminal. Para além de 

melhorar a qualidade da amostra, este processamento tem como objetivo eliminar as 

bactérias presentes no plasma seminal e evitar a ocorrência de contrações uterinas 

induzidas pelas prostaglandinas presentes no sémen (Bayer et al., 2018; ESHRE, 2009). 

O processo de lavagem das amostras é geralmente realizado com recurso a gradientes 

de concentração, seguida de ressuspensão em meio de cultura, conforme descrito 

anteriormente (ESHRE, 2009). Momentos antes da inseminação, é carregado um 

cateter, devidamente identificado com o nome da utente e com aproximadamente 0,2 a 

0,5 mL de amostra (ESHRE, 2009). Volumes superiores a 0,5 mL não são 

recomendados, uma vez que podem ultrapassar o limite da cavidade uterina e provocar 

cólicas. 

Antes da inseminação, o nome da paciente é verificado e a amostra já lavada e 

processada é colocada na cavidade uterina, ultrapassando desta forma a barreira do 

canal cervical (Bayer et al., 2018). 
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Laboratório de embriologia 
 

8.6 Técnicas de fertilização in vitro  
 

Fertilização in vitro (FIV) 
O nascimento de Louise Brown, o primeiro bebé criado por FIV, foi um grande 

marco no desenvolvimento das técnicas de reprodução humana assistida (Bayer et al., 

2018).  

Inicialmente, esta técnica era proposta em situações onde os gâmetas 

masculinos e femininos não se conseguiam encontrar, nomeadamente em patologias 

relacionadas com as trompas de falópio. Contudo, com o desenvolvimento da técnica, 

a FIV passou a ser também opção de tratamento de várias outras condições de 

infertilidade, inclusive por fator masculino e feminino (Bayer et al., 2018; Gardner e 

Simón, 2017). 

O objetivo principal de uma FIV é conseguir mimetizar em laboratório o que se 

passaria num ciclo natural.  

À semelhança do que ocorre numa IIU, também a FIV pode ser realizada num 

ciclo natural ou com estimulação ovárica, sendo este último mais recorrente, pois em 

ciclo natural o número de folículos recuperados é muito baixo (Bayer et al., 2018). 

No caso de haver estimulação ovárica, a recolha dos folículos é realizada 36h 

após a injeção de hCG (Bayer et al., 2018). 

Após a recolha do líquido folicular, este deve ser encaminhado para o laboratório, 

onde é colocado numa placa de petri e examinado de forma a encontrar e separar os 

complexos cumulus oophorus–ovócito do restante líquido, detritos, sangue e coágulos 

(Gardner e Simón, 2017). Após a respetiva pesquisa, estes são colocados numa placa 

de 4/5 poços, em meio de cultura tamponado, numa incubadora com 6% de CO2, ou em 

condições de hipoxia (6% CO2; 5% O2 e 89% N2), até à altura da fertilização. 

Em relação aos gâmetas masculinos, e à semelhança do referido anteriormente 

para a IIU, também a sua recolha deve ser realizada no próprio dia, preferencialmente 

nas instalações da clínica através da masturbação (Gardner e Simón, 2017). Após a 

recolha, devem ser analisados os parâmetros seminais segundo o recomendado pela 

OMS (World Health Organization, 2010) e deve ser realizado um método de 

processamento, swim up ou gradientes de densidade, tal como descrito anteriormente.  

Após o devido processamento dos gâmetas masculinos, respetiva incubação e 

avaliação da concentração do swim up obtido, estes devem ser utilizados para 
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inseminação dos gâmetas femininos. Para tal, deve-se transferir os gâmetas femininos 

para um poço com meio promotor da fertilização e ajustar o volume adicionado de 

gâmetas masculinos ao meio com os ovócitos, de forma a obter um total entre 100 000 

a 500 000 espermatozoides móveis por mililitro (Bayer et al., 2018; Elder e Dale, 2011). 

Após inseminação, a placa deve ser deixada a incubar entre 12 a 18 horas. 

Durante a incubação dos gâmetas, centenas de espermatozoides aproximam-se 

da zona pelúcida do ovócito e ocorre a fecundação (Gardner e Simón, 2017). 

Aproximadamente 18h após fertilização, as células da corona radiata e do cumulus 

oophorus são removidas mecanicamente através de pipetagens sucessivas e os 

ovócitos/pré-zigotos são transferidos para um meio de clivagem previamente 

equilibrado, de acordo com os protocolos recomendados (Elder e Dale, 2011; Gardner 

e Simón, 2017). 

Por último, é avaliada a ocorrência de fertilização em cada ovócito. Considera-

se que a fertilização ocorreu normalmente quando se regista a presença de dois 

pronúcleos e de dois glóbulos polares no espaço perivitelino de cada pré-zigoto 

(Gardner e Simón, 2017) e se a observação for realizada no tempo limite, poderão 

considerar-se também pré-zigotos com um pronúcleo de dimensões elevadas caso se 

evidenciem dois glóbulos polares bem definidos. 

 

Injeção intracitoplasmática de espermatozoide (ICSI) 
Atualmente estamos a viver o advento da ICSI, apesar desta técnica reportar a 

1992. No entanto, desde então, a técnica tem vindo a ser aperfeiçoada com o objetivo 

de aumentar as taxas de fertilização e tornar o procedimento mais célere e menos 

traumático para os gâmetas (Pan et al., 2018). 

Várias outras técnicas precederam a ICSI, sendo que as que se destacaram 

foram a PZD (partial zona dissection) e a SUZI (subzonal insemination). Na PZD (Fig. 

17), provocava-se um dano mecânico levando à formação de uma pequena abertura na 

zona pelúcida do ovócito, de modo a facilitar a entrada do espermatozoide. Ainda assim, 

o espermatozoide não conseguia interagir de forma adequada com o citoplasma do 

ovócito (Elder e Dale, 2011; Pereira e Palermo, 2018; Rosenwaks e Pereira, 2017). A 

partir da técnica de PZD surgiu a SUZI (Fig. 17), na qual se injetavam no máximo 3 

espermatozoides no espaço perivitelino do ovócito em metafase II (Rosenwaks e 

Pereira, 2017). 

Apesar destas técnicas conduzirem a um ligeiro aumento das taxas de sucesso 

dos tratamentos realizados, a verdade é que causavam um grande dano na integridade 

do ovócito, o que acabava por se mostrar prejudicial (Pereira e Palermo, 2018). Assim, 
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surgiu a necessidade de desenvolver uma técnica de micromanipulação otimizada que 

permitisse a injeção de um único espermatozoide dentro do ovócito, sem comprometer 

a integridade da zona pelúcida e que permitisse igualmente a diminuição da incidência 

de polispermia e um aumento das taxas de gravidez clínica (Rosenwaks e Pereira, 

2017). 

A injeção de um único espermatozoide no gâmeta feminino foi estudada durante 

vários anos em animais e com elevadas taxas de sucesso, ao contrário do que acontecia 

com os gâmetas humanos devido aos danos causados nas células (Pereira e Palermo, 

2018; Rosenwaks e Pereira, 2017). 

Foi durante a realização de uma SUZI, em que acidentalmente se injetou o 

espermatozoide dentro do citoplasma do ovócito, que se verificou que a injeção tinha 

dado origem a uma fertilização, nascendo assim a ICSI (Fig. 17) (Pereira e Palermo, 

2018). A ICSI é considerada atualmente uma das grandes invenções na área da PMA. 

Possui uma taxa de sucesso de fertilização até 80% e veio permitir aumentar a 

esperança de engravidar em casais que enfrentam situações de infertilidade masculina 

grave (Elder e Dale, 2011; Pan et al., 2018; Pereira e Palermo, 2018; Rosenwaks e 

Pereira, 2017). 

 

O microscópio para a realização de ICSI é um microscópio invertido, composto 

por uma platina de aquecimento e um sistema de micromanipulação de suportes para 

as micropipetas: uma pipeta ICSI ou de microinjeção e uma pipeta holding ou de 

sustentação. Estas pipetas possibilitam a injeção do espermatozoide no gâmeta 

feminino e a sustentação do mesmo, de modo a que este fique imóvel. O sistema de 

micromanipulação agrega pelo menos um manipulador por pipeta que permite o seu 

posicionamento, e outro par de manipuladores que permitem o movimento 

tridimensional de cada uma (Gardner e Simón, 2017). 

Os procedimentos clínicos e laboratoriais que precedem a ICSI são muito 

semelhantes aos registados para a FIV. No entanto, a ICSI, exige um procedimento 

adicional de manipulação dos complexos cumulus-ovócito que consiste na remoção das 

Fig. 17 - Esquema representativo das técnicas de micromanipulação de gâmetas humanos. PZD (partial zona dissection) 
– disseção parcial da zona pelúcida do ovócito; SUZI (subzonal insemintion) – inseminação de espermatozoides no 
espaço perivitelino; ICSI (Intracytoplasmatic Sperm Injection) – inseminação intracitoplasmática de espermatozoide. 
Adaptado de Elder e Dale, 2011. 
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células cumulus oophorus e da corona radiata, vulgarmente designado por desnudação. 

A desnudação, para além de facilitar a técnica propriamente dita, permite também 

avaliar a maturidade dos gâmetas.  

Na maioria dos casos, a desnudação é feita duas a três horas após a punção 

ovárica, com recurso a sucessivas pipetagens e após o contacto com uma enzima – a 

hialuronidase - que permite a quebra da matriz extracelular constituída essencialmente 

por ácido hialurónico (Gardner et al., 2012). Desta forma, na altura da desnudação, os 

ovócitos são colocados em contacto com a enzima cerca de 30 a 60 segundos e de 

seguida, fazem-se várias pipetagens suaves, de modo a separar o ovócito das células 

anteriormente mencionadas (Gardner e Simón, 2017). 

Relativamente aos gâmetas masculinos, a sua recolha e o processamento 

devem ser realizados tal como o mencionado anteriormente para a FIV e para biópsia 

testicular, caso esta seja aplicável. 

Imediatamente antes da execução da ICSI, deve-se preparar uma placa com 

duas gotas de polivinilpirrolidona (PVP), fazer um arrastão e uma ligeira marca na 

segunda gota de forma a facilitar a orientação durante a seleção e recolha de 

espermatozoides. Ao lado das gotas de PVP, deve-se colocar gotas de meio de cultura 

tamponado, previamente equilibrado a 37ºC e 6% CO2, em número suficiente para cada 

ovócito. Por fim, deve-se cobrir a placa com óleo mineral ou parafina líquida. A PVP 

possui um papel fundamental para uma ICSI, uma vez que permite que o movimento 

dos espermatozoides fique mais lento, de forma a permitir uma seleção adequada 

(Gardner et al., 2012). 

De seguida, já com recurso ao microscópio invertido, deve-se proceder à 

imobilização mecânica dos espermatozoides, de forma a permeabilizar a membrana que 

leva à libertação das enzimas citosólicas, permitindo assim, posteriormente, a ativação 

do ovócito e o aumento das taxas de sucesso (Gardner et al., 2012; Gardner e Simón, 

2017). Para isso, quebra-se a cauda com o auxílio da pipeta de microinjeção. Esse 

espermatozoide é então selecionado e aspirado para a pipeta de injeção. 

Posteriormente, o ovócito é imobilizado com recurso à pipeta holding, de preferência 

com o glóbulo polar orientado para as 6 ou 12 horas (Gardner e Simón, 2017). É nesta 

altura que se procede à injeção do espermatozoide no interior do ovócito, fazendo força 

com a pipeta de ICSI em direção ao interior do mesmo e perfurando a respetiva zona 

pelúcida e membrana citoplasmática. 

Após a realização da ICSI, os ovócitos/pré-zigotos são transferidos para uma 

placa previamente preparada e com meio de fertilização equilibrado. A avaliação da 
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fertilização é feita posteriormente, após 17 horas de incubação, nos mesmos trâmites já 

referidos para a FIV. 
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9. Avaliação da qualidade embrionária 
 

Com a implementação da FIV e mais tarde da ICSI, foi necessário o 

estabelecimento de sistemas que permitam a classificação e avaliação da viabilidade e 

morfologia do embrião em cada estadio de desenvolvimento, de modo a permitir 

selecionar apenas os embriões com maior potencial de implantação e de 

desenvolvimento para transferência (Gardner e Balaban, 2016; Puga-Torres et al., 

2017).  

Os sistemas de classificação embrionária devem ser de fácil aplicação e devem 

incluir características com influência comprovada para o sucesso da gravidez (van 

Loendersloot et al., 2014; Lundin e Ahlström, 2015). 

Um dos grandes problemas destes sistemas de classificação é a falta de 

consenso entre diferentes equipas de embriologistas, bem como o erro humano 

associado. A maioria dos sistemas de classificação atuais tem como requisito basilar a 

observação da morfologia do embrião e categorização em certos parâmetros pré-

definidos, pelo que o treino dos profissionais para os sistemas de classificação é fulcral 

para uma uniformização da informação entre os vários centros (Lundin e Ahlström, 

2015). 

Com o objetivo de uniformizar também o momento da observação e os próprios 

critérios de classificação nos vários centros de PMA, vários especialistas reuniram-se 

em 2011 e criou-se o Consenso de Istambul (Alpha Scientists in Reproductive Medicine 

and ESHRE Special Interest Group of Embryology, 2011) de onde surgiram critérios de 

classificação de embriões nos diferentes estadios de desenvolvimento, bem como os 

momentos em que deve ser realizada a observação (Tabela 2). No entanto, existem 

vários sistemas de classificação, muitos deles criados por sociedades ou grupos 

reconhecidos na área da embriologia. Na incapacidade de existir uma uniformidade 

mundial nos sistemas de classificação utilizados, é importante que cada centro de PMA 

utilize sistemas de classificação já publicados e de fácil acesso para toda a comunidade 

científica. 
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Tabela 2 - Resumo do tipo e momento de observação, bem como o estadio de desenvolvimento do embrião esperado 
para o respetivo momento. Adaptado do Consenso de Istambul (Alpha Scientists in Reproductive Medicine and Special 
Interest Group of Embryology, 2011). 

 

 

9.1 Avaliação de pré-zigotos (1º dia) 
 

Como referido anteriormente, um ovócito é considerado fertilizado quando 

apresenta dois pronúcleos e dois glóbulos polares no espaço perivitelino (Fig. 18) 

(Gardner e Simón, 2017). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na verdade, o período subsequente à fertilização é uma fase altamente dinâmica 

e extremamente importante para o desenvolvimento embrionário, que envolve a 

extrusão dos glóbulos polares, a descondensação da cabeça do espermatozoide, a 

formação dos pronúcleos com consequente aumento de tamanho, e por último a quebra 

da membrana pronuclear (Gardner e Balaban, 2016). 

O estudo pioneiro sobre os primeiros eventos a acontecer durante a formação 

de um embrião após a fertilização surgiu em 1997 publicado por Payne et. al. (Gardner 

Tipo de observação 
Momento da observação 

(horas após a inseminação) 
Estadio de 

desenvolvimento 
Avaliação da fertilização 17 ± 1h Pronúcleos 

Singamia 23 ± 1h 
50% em singamia até 

20% com 2 células 

Divisão precoce 26 ± 1h (ICSI) / 28 ± 1h (FIV) 2 células 

Embrião ao 2º dia 44 ± 1h 4 células 

Embrião ao 3º dia 68 ± 2h 8 células 

Embrião ao 4º dia 92 ± 2h Mórula 

Embrião ao 5º dia 116 ± 2h Blastocisto 

Fig. 18 – Pré-zigoto fertilizado com evidência para os dois 
pronúcleos. Imagens obtidas através do software Geri®. 



FCUP 
Estágio Curricular em Reprodução Humana Assistida: Impacto das Técnicas Utilizadas nos 

Parâmetros Espermáticos 
78 

 

 
 

e Balaban, 2016; Payne et al., 1997). A partir do trabalho desenvolvido por Payne et. 

al., surgiu o sistema de classificação de Scott e Smith em 1998, demonstrando que a 

morfologia dos percursores nucleolares, baseada no alinhamento e no número de 

corpos percursores de nucléolos presentes em cada pronúcleo, poderia ser considerada 

uma característica preditiva do desenvolvimento e sucesso do embrião (Scott e Smith, 

1998). Mais tarde, em 1999, Tesarik e Greco demonstraram que havia uma forte 

correlação entre as taxas de implantação e a igualdade dos corpos precursores de 

nucléolos em cada pronúcleo do embrião, sugerindo assim um sistema de classificação 

modificado, com base no tamanho, número e distribuição dos corpos precursores de 

nucléolos (Tesarik e Greco, 1999). 

A partir dos estudos de Tesarik e Greco, vários outros estudos surgiram incluíndo 

uma nova classificação de Scott (Scott, 2003) (Fig. 19). Esta nova classificação de Scott, 

também conhecida como Z-Score é comparável à classificação proposta por Tesarik e 

Greco em 1999 porém, possui algumas alterações em relação a esta. Não obstante, a 

conclusão de ambos os estudos é bastante semelhante: os zigotos que possuem 

pronúcleos com corpos percussores de nucléolos em igual número e alinhados, 

oferecem um melhor prognóstico em termos de implantação e desenvolvimento do 

embrião (Gardner et al., 2012). 

Muitos outros estudos foram desenvolvidos nesta área, incluíndo estudos que 

demonstram que os pronúcleos são de facto um indicador fundamental do 

desenvolvimento embrionário, mas também surgiram estudos que questionam o papel 

preditivo destas estruturas em relação ao desenvolvimento do embrião (Gardner et al., 

2012; Magli et al., 2012). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 19 – Representação da classificação Z-score sugerida por Scott et. al., 2003. No esquema pode-se observar 
o número, tamanho e distribuição dos corpos precursores de nucléolos considerados em cada categoria de 
classificação. Adaptado de Scott et. al., 2003. 
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Segundo o Consenso de Istambul, a avaliação da fertilização deve ser feita entre 

as 16h e as 18h após a inseminação (Tabela 2). 

 Nesta observação, deve ser analisada a presença dos seguintes parâmetros: 

halo citoplasmático, o número de pronúcleos e respetiva aparência (Alpha Scientists in 

Reproductive Medicine and ESHRE Special Interest Group of Embryology, 2011). Do 

Consenso de Istambul resultou então um sistema de classificação de pré-zigotos 

dividido em três categorias: (1) simétrico; (2) não simétrico ou (3) anormal (Tabela 3). 

Neste sistema, a categoria 1 é equiparada à classificação Z1 e Z2 sugerida por Scott, 

2003, e é correspondente a pré-zigotos de boa quallidade. A categoria 2, pré-zigotos de 

média qualidade, corresponde a todas as outras classificações sugeridas por Scott. A 

categoria 3, inclui pré-zigotos cujos pronúcleos possuem apenas um ou nenhum corpo 

percusor de nucléolos, à semelhança do sugerido por Scott, e como tal são pré-zigotos 

de má qualidade (Gardner e Balaban, 2016). 

Por último, é importante esclarecer que nem sempre se verifica a presença de 

dois pronúcleos. Existem duas possíveis explicações para a ocorrência de apenas um 

pró-núcleo (Fig. 20): (1) origem partenogénica, sendo que nesse caso apenas um 

glóbulo polar sofre extrusão para o espaço perivitelino; ou (2) ocorrência de erros na 

fertilização, condunzindo à assicronia na formação dos pronúcleos ou à sua fusão, 

sendo que neste caso os pré-zigotos são diploides e ambos os glóbulos polares sofrem 

extrusão para o espaço perivitelino podendo ser considerada a sua transferência 

(Gardner et al., 2012; Magli et al., 2012). Em relação aos embriões com três ou mais 

pronúcleos (Fig. 21), estes podem surgir devido a várias razões: ocorrência de 

polispermia, falha na extrusão do 2º glóbulo polar, fertilização de um ovócito gigante 

diploide, falha na citocinese ou penetração de um espermatozoide binucleado (Magli et 

al., 2012). 
 

Tabela 3 - Classificação de pronúcleos adaptada do Consenso de Istambul (Alpha Scientists in Reproductive Medicine 
and Special Interest Group of Embryology, 2011) e equivalência na classificação de Scott, et. al (2003). PN – pronúcleo; 
CPN – corpos precursores de nucléolos. 

 

Categorias do 
Consenso de Istambul Descrição Classificação de 

Scott, et. al. (2003) 

Categoria 1 Simétrico 

Zigotos apresentam CPN’s com 
tamanho e número equivalente, 

podendo estar alinhados ou 
dispersos 

Z1 e Z2 

Categoria 2 
Não 

simétrico 

Inclui todos os outros padrões de 
distribuição, incluíndo os PN’s 
localizados perifericamente. 

Restantes 
classificações 

Categoria 3 Anormal PN’s com um ou até nenhum 
CPN. ---------- 
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9.2 Avaliação de embriões em clivagem (2º e 3º dia) 
 

Ao 2º e 3º dia o embrião encontra-se em clivagem e deve ser novamente 

avaliado. À semelhança do relatado para a avaliação de pré-zigotos, também para a 

avaliação de embriões em clivagem surgiram vários sistemas de classificação 

(Bączkowski et al., 2004; Fisch et al., 2001; Giorgetti et al., 1995; Holte et al., 2007; De 

Placido et al., 2002; Rienzi et al., 2005; Torello et al., 2005; Veeck, 1999), incluindo o 

sistema criado pelo Consenso de Istambul em 2011 (Alpha Scientists in Reproductive 

Medicine and ESHRE Special Interest Group of Embryology, 2011). Apesar dos vários 

sistemas de classificação existentes, todos têm em comum os seguintes parâmetros de 

avaliação: número de blastómeros, grau/percentagem de fragmentação3, presença de 

blastómeros multinucleados e o seu estado de compactação (Magli et al., 2012). O 

Consenso de Istambul divide a classificação de embriões em estadio de clivagem em 

três graus de qualidade (Tabela 4): (1) boa; (2) média; (3) pobre. 
 

 
3 A fragmentação refere-se à percentagem de fragmentos presentes no embrião. Os fragmentos são estruturas 

de citoplasma envoltas numa membrana citoplasmática com origem nos blastómeros, que normalmente não contém 
ADN. 

Fig. 20 - Pré-zigoto com 1 pronúcleo em que apenas 
um glóbulo polar sofreu extrusão. Imagens obtidas 
através do softwrae Geri®. 

Fig. 21 - Pré-zigoto com evidência para a 
ocorrência de 3 pronúcleos. Imagens obtidas 
através do software Geri®. 
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Tabela 4 – Classificação de embriões (3º dia), adaptada do Consenso de Istambul (Alpha Scientists in Reproductive 
Medicine and Special Interest Group of Embryology, 2011). 

 

Para os embriões nesta fase de desenvolvimento serem considerados de ótima 

qualidade devem possuir 4 a 6 blastómeros no 2º dia (Fig. 22) e 6 ou mais blastómeros 

após 72 horas de incubação (entre o 3º e 4º dia) (Fig. 23 e Fig. 24), ausência de 

blastómeros multinucleados e não mais do que 20% de fragmentação (Fig. 25) (Gardner 

et al., 2012; Montag e Morbeck, 2017). 

Um embrião de boa qualidade deve apresentar uma cinética adequada e 

sincronia na divisão. Não obstante, aquando da aplicação dos critérios de avaliação é 

extremamente importante ter em consideração que o meio de cultura, temperatura e 

outras condições laboratoriais influenciam a cinética do desenvolvimento embrionário, 

pelo que o momento de avaliação deve ser otimizado para cada laboratório (Magli et al., 

2012). 
 

 
 
 
 
 

Grau Classificação Descrição 

1 Boa 
<10% de fragmentação; blastómeros com tamanho 
específico para a fase de desenvolvimento; ausência de 
blastómeros multinucleados. 

2 Média 
10 a 25% de fragmentação, maioria dos blastómeros com 
tamanho específico para a fase de desenvolvimento; 
ausência de blastómeros multinucleados. 

3 Pobre 
>25% de fragmentação, blastómeros sem tamanho 
específico para a fase de desenvolvimento, evidência de 
blastómeros multinucleados. 

Fig. 22 - Embrião de segundo dia com 4 blastómeros. 
Imagens obtidas através do software Geri®. 

Fig. 23 - Embrião de terceiro dia com 8 blastómeros. 
Imagens obtidas através do software Geri®. 
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9.3 Avaliação de embriões em estado de mórula (4º dia) 
 

De todos os diferentes estadios de desenvolvimento, o estadio de mórula é o 

menos estudado e caracterizado, uma vez que até ao surgimento da tecnologia de time-

lapse não era recomendado tirar os embriões da incubadora para avaliação ao quarto 

dia (Gardner e Balaban, 2016). Contudo, é nesta altura que ocorre um dos passos mais 

importantes no desenvolvimento embrionário: a compactação (Alpha Scientists in 

Reproductive Medicine and ESHRE Special Interest Group of Embryology, 2011; 

Gardner e Balaban, 2016). Durante a fase de compactação, os blastómeros 

estabelecem ligações entre si, que se mostram de extrema importância para o embrião 

conseguir regular as mudanças que acontecem no ambiente externo, nomeadamente 

no pH (Gardner e Balaban, 2016). 

Ao longo dos anos foram desenvolvidos vários sistemas de classificação para 

embriões no estadio de mórula. Um dos primeiros sistemas de classificação para 

embriões em estadio de mórula, surgiu em 2002 e era composto por 4 categorias (Tao 

et al., 2002). Mais tarde, em 2008, Feil et al. sugeriu um sistema de classificação 

também composto por 4 categorias, embora com algumas modificações (Feil et al., 

2008). Em 2011, o Consenso de Istambul (Alpha Scientists in Reproductive Medicine 

and ESHRE Special Interest Group of Embryology, 2011), criou um outro sistema 

baseado no sistema de Feil et. al., porém este apenas possui 3 categorias (Tabela 5). 
 

 
 

Fig. 24 - Embrião entre o terceiro e quarto dia de 
desenvolvimento com mais de 8 blastómeros. Imagens 
obtidas através do software Geri®. 

Fig. 25 - Embrião de terceiro dia com elevado grau de 
fragmentação (fragmentação >20%). Imagens obtidas 
através do software Geri®. 
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Tabela 5 – Classificação de embriões em estadio de mórula (4º dia), adaptada do Consenso de Istambul (Alpha Scientists 
in Reproductive Medicine and Special Interest Group of Embryology, 2011). 

 

 

Uma mórula de referência deverá ser composta por 16 a 32 blastómeros e todos 

deverão estar incluídos no processo de compactação (Fig. 26) (Magli et al., 2012). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.4 Avaliação de embriões em estado de blastocisto (5º e 
6º dia) 
 

Durante décadas, o conhecimento sobre as necessidades nutricionais e 

metabólicas de um embrião era muito escasso, pelo que os meios só suportavam o 

desenvolvimento até terceiro dia. A partir dos anos 90, o conhecimento nesta área 

revolucionou-se e começou-se a perceber que o embrião teria diferentes necessidades 

nutricionais nas diferentes fases do seu desenvolvimento, surgindo então os meios 

sequenciais, que vieram permitir a cultura embrionária até à fase de blastocisto (Magli 

et al., 2012). 

O facto de passar a ser possível manter os embriões em laboratório até ao 5º 

dia de desenvolvimento foi muito importante para a PMA, uma vez que conduz a taxas 

Grau Qualidade Descrição 

1 Boa Encontra-se no 4º ciclo de clivagem; evidências de compactação 
de todo o volume do embrião. 

2 Média Encontra-se no 4º ciclo de clivagem; compactação envolve 
apenas a maioria do volume do embrião. 

3 Má 
Compactação desproporcional, envolvendo menos de metade do 
volume do embrião; presença de duas ou três células como 
blastómeros 

Fig. 26 – Mórula em compactação. Imagens obtidas 
através do software Geri®. 
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de sucesso do tratamento mais elevadas, baixo risco de gravidezes múltiplas e permite 

um maior controlo do desenvolvimento e morfologia embrionária, ao contrário da cultura 

até ao terceiro dia (Nasiri e Eftekhari-Yazdi, 2015). 

Com o aumento da popularidade da cultura embrionária até à fase de blastocisto, 

surgiu a necessidade de um sistema de classificação (Gardner e Balaban, 2016; Magli 

et al., 2012). O primeiro sistema de classificação embrionária surgiu em 1991 e mais 

tarde, em 1999,  surgiu o sistema de Gardner e Schoolcraft (Gardner e Schoolcraft, 

1999) que foi amplamente aplicado pelos vários centro de PMA em todo o mundo. 

Posteriormente, surgiram outros sistemas de classificação como por exemplo o de 

Veeck e Zaninovic, 2003 (Puga-Torres et al., 2017; Richardson et al., 2015; Veeck e 

Zaninovic, 2003). Apesar dos vários sistemas de classificação mencionados, 

geralmente todos têm como base as seguintes características: (1) expansão do 

blastocélio, (2) número e morfologia das células da massa celular interna e (3) número 

e morfologia das células da trofoectoderme (Puga-Torres et al., 2017). 

Com o Consenso de Istambul (Alpha Scientists in Reproductive Medicine and 

ESHRE Special Interest Group of Embryology, 2011), surgiu outro sistema de 

classificação baseado na classificação de Gardner e Schoolcraft, (Gardner e 

Schoolcraft, 1999), que pretendia uniformizar a classificação de blastocistos. 

O sistema de classificação do Consenso de Istambul (Alpha Scientists in 

Reproductive Medicine and ESHRE Special Interest Group of Embryology, 2011) tem 

por base as características anteriormente mencionadas. Neste sistema, o grau de 

expansão do blastocélio pode ser de grau 1 ao 4, enquanto que o número e a morfologia 

das células da massa celular interna e da trofoectoderme apenas têm 3 graus (Tabela 

6). Assim, este sistema de classificação possui três categorias de classificação distintas 

para cada blastocisto. Para classificar os blastocistos deve-se primeiro atribuir o grau 

relativamente ao estado de expansão, seguido do grau referente à massa celular interna 

e por último o grau relativo à trofoectoderme. Por exemplo, um blastocisto expandido de 

boa qualidade deve ter a seguinte classificação: BL3-1-1 (Fig. 27). 
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Tabela 6 – Classificação de embriões em estadio de blastocisto (5º e 6º dias), adaptada do Consenso de Istambul, 2011 
(Alpha Scientists in Reproductive Medicine e Special Interest Group of Embryology, 2011). MCI - Massa celular interna; 
TE – trofoectoderme. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apesar da existência de vários sistemas de classificação de blastocistos, alguns 

países usam uma classificação própria e padronizada para o seu caso em particular, 

como é o caso da classificação proposta pela Asociación para el Estudio de la Biologia 

de la Reproducción (ASEBIR) em Espanha (ASEBIR, 2015; Hossain et al., 2016; Puga-

Torres et al., 2017). 

Na classificação proposta pela ASEBIR, dentro da categoria de blastocistos em 

expansão a classificação da massa celular interna divide-se em três classificações 

distintas (ASEBIR, 2015): (A) compactada; (B) não compactada; (C) indiferenciada e (D) 

com sinais de degeneração (Tabela 7). Para cada uma destas categorias (A, B, C ou 

D), existem ainda quatro categorias de classificação da trofectoderme: (A) homogénea, 

 Grau Classificação Descrição 

Estado de 
expansão 

1 

 

Inicial 
2 Em expansão 
3 Expandido 
4 Eclosão/eclodido 

MCI 

1 Boa Proeminente, facilmente distinguível, com 
células já compactadas e aderentes 

2 Média 
Facilmente distinguível, embora com muitas 
células estas estão pouco compactadas 

3 Baixa 
Dificilmente distinguível, apenas com algumas 
células 

TE 

1 Boa Epitélio coeso formado por muitas células 

2 Média 
Epitélio pouco coeso formado por poucas 
células 

3 Baixa Muito poucas células 

Fig. 27 – Blastocisto de quinto dia. Imagens obtidas 
através do software Geri®. 



FCUP 
Estágio Curricular em Reprodução Humana Assistida: Impacto das Técnicas Utilizadas nos 

Parâmetros Espermáticos 
86 

 

 
 

coesa e com algumas células; (B) homogénea, mas com poucas células; (C) poucas 

células; e (D) com sinais de degeneração (Tabela 7). A classificação final é definida 

consoante o conjunto das classificações da massa celular interna e da trofectoderme. 

Por exemplo, um blastocisto de boa qualidade deve ser classificado com a letra A, já no 

caso de um blastocisto compactado (classificação A na classe de massa celular interna) 

e com trofectoderme homogénea, mas com poucas células (classificação B), a sua 

classificação final deverá ser B. 
 

Tabela 7 - Classificação de embriões em estadio de blastocisto (5º e 6º dia), adaptada da classificação proposta pela 
ASEBIR (ASEBIR, 2015). MCI - Massa celular interna; TE – trofoectoderme. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grau de expansão MCI TE 
Classificação 

ASEBIR 

Blastocisto em 

expansão 

A 

(compactada) 

A A 

B B 

C C 

D D 

B 

(Não compactada) 

A A 

B B 

C C 

D D 

C 

(Indiferenciada) 

A A 

B B 

C C 

D D 

D 

(Com sinais de 
degeneração) 

A, B, C ou D D 

Estado de blastocisto em início de desenvolvimento ou a 

cavitar 

C 

Mórula C 
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Ao olhar para a tabela comparativa dos vários sistemas de classificação 

abordados (Tabela 8), denota-se que há uma grande variabilidade entre os vários 

sistemas. Uma das diferenças é o próprio método de classificação, pois enquanto que 

os sistemas de Gardner e Scoolcraft (Gardner e Schoolcraft, 1999) e de Veeck e 

Zainovic (Veeck e Zaninovic, 2003), são alfanuméricos, o sistema de classificação do 

Consenso de Istambul (Alpha Scientists in Reproductive Medicine and ESHRE Special 

Interest Group of Embryology, 2011) é apenas numérico e o da ASEBIR (ASEBIR, 2015) 

é somente alfabético. Para além disso, apesar de todos os sistemas mencionados na 

Tabela 8 terem como base as mesmas características (expansão, massa celular interna 

e trofectoderme), a verdade é que a importância e o valor que dão a cada uma delas, 

varia de classificação para classificação (Puga-Torres et al., 2017). 

 

Tabela 8 - Tabela comparativa de cinco sistemas de classificação de embriões em estadio de blastocisto (5º e 6º dia), 
adaptada de Puga-Torres et al., 2017. MCI - Massa celular interna; TE – trofoectoderme. 

 

 

  

 
Gardner e 

Schoolcraft, 1999 

Veeck e 
Zaninovic, 2003 

Consenso de 
Istambul 

ASEBIR 

Expansão 

1 
Mórula a 

compactar 
1 

Desde do início 

da expansão 

até à eclosão 

2 1 ou 2 2 

3 3 2 ou 3 

4 3 3 

5 4 4 

6 5 4 

--- 6 --- --- 

MCI 

A A 1 A 

B B 2 B 

C C 3 C 

--- D --- 
D 

(indiferenciada) 

TE 

A A 1 A 

B B 2 B 

C C 3 C 

--- D --- D 
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10. Sistemas de cultura embrionária com 
tecnologia time-lapse 

 

Atualmente, um dos grandes objetivos da PMA é a redução do número de 

gravidezes múltiplas resultantes dos tratamentos. Para isso, é necessário o 

desenvolvimento de novas técnicas de seleção embrionária que permitam selecionar o 

embrião com maior probabilidade de implantação para transferência (Gardner et al., 

2012). Assim, as condições de cultura embrionária (composição dos meios, condições 

de cultura, estabilidade das condições de cultura, etc...) e consequente seleção de 

embriões são critérios fundamentais para o sucesso de um tratamento de PMA (Chen 

et al., 2017). 

Tradicionalmente, o processo de seleção ocorre por observação ao microscópio 

e com recurso às características morfológicas no momento da observação (Chen et al., 

2017; Goodman et al., 2016). No entanto, para além dos reduzidos tempos de 

observação, geralmente uma vez por dia, que conduzem a uma enorme lacuna de 

informação acerca do desenvolvimento embrionário (Chen et al., 2017), os métodos 

convencionais requerem que o embrião seja retirado da incubadora para um ambiente 

externo desfavorável podendo comprometer seriamente a qualidade embrionária 

(Goodman et al., 2016). 

Com o surgimento dos meios de cultura contínua e dadas as desvantagens do 

método de seleção convencional, ao longo dos últimos anos têm surgido técnicas de 

cultura embrionária associadas a sistemas de captura de imagem em time-lapse (Wu et 

al., 2016). Estes sistemas permitem a cultura de embriões num ambiente contínuo e 

sem perturbações ao longo de todo o período de cultura embrionária. Desta forma, não 

é necessário retirar os embriões da incubadora para se realizar a observação, uma vez 

que há uma contínua captura de imagens em intervalos de tempos definidos (Gardner 

e Simón, 2017; Montag e Morbeck, 2017). 

Assim, os sistemas de cultura de time-lapse vieram reduzir o stress provocado 

pelas alterações de temperatura e pH nos meios de cultura e vieram aumentar a 

informação sobre o desenvolvimento embrionário através de uma monitorização 

morfocinética, permitindo uma seleção e classificação embrionária baseada no tipo de 

desenvolvimento que o embrião teve ao longo de todo o período de incubação (Chen et 

al., 2017; Wu et al., 2016). Desta forma, consegue-se avaliar o tempo de 

desenvolvimento até ao estadio de blastocisto, o respetivo potencial de implantação, o 

seu potencial de gravidez e também prevenir a ocorrência de aneuploidias (Chamayou 
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et al., 2013; Chen et al., 2017; Milewski et al., 2016). No entanto, a exposição a 

diferentes tipos de luz, a presença de campos magnéticos e o aquecimento de certos 

componentes a moverem-se ou o próprio movimento da placa para captação de 

imagens presentes em certos sistemas de cultura com time-lapse, podem causar efeitos 

nefastos para os embriões (Chen et al., 2017).  

Hoje em dia existem várias soluções e tipos de sistemas de time-lapse 

disponíveis no mercado, nomeadamente incubadoras que englobam todo o sistema de 

time-lapse como por exemplo o EmbryoScope® (Vitrolife, Suécia) (Fig. 28) e Geri® 

(Genea Biomedx – Gems®, Austrália) (Fig. 29); sistemas de captura de imagens em 

time-lapse que são colocados no interior de uma incubadora como por exemplo o 

PrimoVision® (Cryo Innovation Ltd., Hungria) (Fig. 30); e sistemas em que é construída 

uma incubadora num microscópio como por exemplo Stage-top Incubator (Tokai Hit, 

Japão) (Fig. 31). Não obstante, é fundamental que independentemente do sistema de 

time-lapse adquirido, o laboratório assegure as condições ótimas de cultura de forma a 

maximizar os resultados. 

 

 

 

 

 
  

Fig. 28 – Incubadora EmbryoScope ®. 
Fonte: https://www.vitrolife.com/products/time-lapse-
systems/embryoscope-time-lapse-system/. Acedido a 
18/10/2019. 

Fig. 29 – Incubadora Geri®. Fonte: 
https://hcp.merckgroup.com/en/fertility/technologies/Geri.html. 
Acedido a 18/10/2019. 

Fig. 31 –Sistema de adaptação ao microscópio Stage-top 
Incubator. 
Fonte: https://www.tokaihit.com/en/stage-top-incubator/. 
Acedido a 18/10/2019. 

Fig. 30 – Sistema de captura de imagens em time-lapse 
PrimoVision®. 
Adaptado de: http://androfert.com.br/tecnica-auxiliar-time-
lapse/. Acedido a 18/10/2019. 
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11. Transferência embrionária 
 

O momento da transferência de embriões conclui um tratamento de PMA e é um 

dos mais importantes para o sucesso na implantação do embrião (American Society for 

Reproductive Medicine, 2017; Gardner e Simón, 2017; Sigalos et al., 2017). 

Com a introdução dos meios de cultura sequenciais e mais tarde dos meios de 

cultura únicos, as transferências podem ser realizadas ao 2º/3º dia (embrião em 

clivagem) ou 5º dia (embrião em fase de blastocisto). A transferência ao 5º dia é muitas 

vezes a preferível, uma vez que permite selecionar embriões de melhor qualidade, 

conduzindo ao aumento das taxas de sucesso de implantação (Bayer et al., 2018). 

No dia da transferência é necessária a cooperação entre o médico e os 

embriologistas. Por um lado, os médicos são os responsáveis por colocar os embriões 

no interior da cavidade uterina e pela realização de uma ecografia clara, de modo a 

evitar qualquer dano ou trauma na parede uterina. Por outro, os embriologistas são 

responsáveis pela seleção final dos embriões, bem como de carregar o cateter de 

transferência adequadamente, por forma a provocar o mínimo de perturbações no 

mesmo (Sigalos et al., 2017). 

No laboratório, a preparação para uma transferência começa com a preparação 

da placa de transferência e do meio para lavagem dos órgãos genitais externos. Para a 

preparação da placa de transferência, deve-se colocar meio promotor da implantação 

num poço e noutro poço deve-se colocar meio de cultura, preferencialmente do mesmo 

tipo de meio onde o embrião se encontra. Aproximadamente quinze minutos antes da 

transferência, os embriões a transferir devem ser colocados no meio promotor de 

implantação, e de seguida deve-se proceder ao carregamento do cateter, 

imediatamente após indicação do médico ginecologista. 

Existem duas técnicas distintas para carregamento dos cateteres: (1) com meio 

de cultura e ar; e (2) apenas com meio de cultura (Gardner e Simón, 2017). Ao longo 

deste estágio apenas foi utilizada a técnica de carregamento com meio de cultura e ar. 

Para tal, o carregamento do cateter era realizado conforme o representado na Fig. 32. 

Existem vários estudos que demonstram que o método de carregamento com ar auxilia 

a reter o embrião na posição correta, protege-o do muco cervical, de uma possível 

descarga acidental antes do cateter entrar na cavidade uterina e que também facilita a 

visualização do meio de cultura com os embriões na ecografia. No entanto, o facto de 

se inserir bolhas de ar na cavidade uterina não é um fator fisiológico natural, pelo que 

os seus efeitos ainda não são totalmente consensuais (Gardner e Simón, 2017; Sigalos 

et al., 2017). Assim, se por um lado existem estudos que defendem que a presença de 
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ar a rodear o meio de cultura com o embrião parece aumentar as taxas de sucesso de 

implantação, por outro, existem igualmente estudos que demonstram não haver 

qualquer influência da presença de ar na implantação (Sigalos et al., 2017). 

 

 

Após o carregamento do cateter, este deve ser levado até á sala de transferência 

onde é confirmado o nome da paciente e se procede à transferência guiada 

ecograficamente (Fig. 33). Por último, após o médico acabar o procedimento, este deve 

entregar novamente o cateter ao embriologista, que por sua vez confirmará se nenhum 

embrião ficou acidentalmente retido no cateter. 

 

 

 

 

  

Fig. 32 – Esquema representativo da técnica de carregamento de cateteres de transferência. Primeiramente introduz-se um 
pouco de ar, de seguida aspira-se um pouco de meio de cultura, depois ar novamente, segue-se meio de cultura com 
embriões, ar e por último mais um pouco de meio de cultura. Adaptado de Gardner e Simón, 2017. 

Fig. 33 – Esquema representativo dos procedimentos durante uma transferência embrionária. Ainda no laboratório, o 
embriologista deve carregar o cateter com os embriões, segundo a técnica adaptada. De seguida, deve levar o cateter já 
carregado para a sala de exame onde se encontra o médico. A transferência de embriões é realizada com o auxílio de ecografia 
pélvica e os embriões são depositados no interior da cavidade uterina da mulher. Adaptado de Gardner e Simón, 2017. 
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12. Preservação da fertilidade: 
Criopreservação de ovócitos e de embriões 

 

Na criopreservação de embriões, estes são sujeitos a temperaturas 

extremamente baixas de modo a bloquear os processos bioquímicos e, desta forma, 

preservar as células por tempo indeterminado (Gardner e Simón, 2017). 

A primeira gravidez confirmada após um ciclo de criopreservação de embriões 

humanos surgiu em 1983 (Montag e Morbeck, 2017; Trounson e Mohr, 1983) e desde 

então vários esforços têm sido feitos no sentido de melhorar e simplificar a técnica, de 

modo a reduzir os efeitos indesejados que lhe são inerentes (Elder e Dale, 2011).  

Apesar das questões éticas levantadas em alguns países (Rienzi et al., 2016), 

atualmente a criopreservação de embriões tem vindo a demonstrar-se uma técnica 

fundamental nos tratamentos de PMA. 

Uma das formas que vários países encontraram para contornar os problemas 

éticos associados à criopreservação de embriões foi a criopreservação de ovócitos 

(Rienzi et al., 2016). Para além de se apresentar como uma solução eticamente mais 

aceite, a criopreservação de ovócitos permite ainda contornar e solucionar problemas 

de cariz social, logístico e clínico (Montag e Morbeck, 2017). Contudo, só mais 

recentemente, com o aparecimento da técnica de ICSI, é que foi possível validar a 

criopreservação de gâmetas femininos como uma solução de tratamento de PMA 

(Rodriguez-Wallberg et al., 2019). 

A criopreservação de embriões permite o armazenamento de embriões 

excedentários para uso futuro e, por conseguinte, possibilita a transferência de um 

número limitado de embriões por ciclo (Rodriguez-Wallberg et al., 2019). A 

criopreservação permite ainda o adiamento da transferência de embriões em mulheres 

cujo útero ainda não esteja devidamente preparado para o procedimento (Loutradi et 

al., 2008), o adiamento da gravidez e preservação da fertilidade em doentes oncológicas 

sujeitas a radio e quimioterapia (Bayer et al., 2018) e permite ainda que casais com 

embriões criopreservados que não pretendam utiliza-los, possam doa-los a outros 

casais inférteis (Brinsden, 2005; Rodriguez-Wallberg et al., 2019) ou a projetos de 

investigação científica devidamente autorizados pelas autoridades competentes. 

Como todos os procedimentos realizados em tratamentos de PMA, também a 

criopreservação de embriões possui algumas desvantagens, nomeadamente os danos 

causados a nível celular devido à formação de cristais de gelo (Elder e Dale, 2011). 
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Os impactos causados pelos cristais de gelo dependem da estrutura da célula 

sendo que no caso particular dos embriões, a lise de um certo número de células poderá 

ser compensada pelas células que sobrevivem e tornar, ainda assim, o embrião viável. 

Não obstante, este é um problema que deve ser considerado, uma vez que é uma das 

principais causas de danos nos blastómeros em determinados ciclos de criopreservação 

(Gardner e Simón, 2017). 

Ao contrário do que acontece com os embriões, os ovócitos são muito mais 

sensíveis às alterações causadas pelo processo de criopreservação, devido às suas 

características fisiológicas e até à fase do ciclo celular em que se encontram (Bayer et 

al., 2018). Desta forma, para além da sensibilidade dos gâmetas à formação de cristais 

de gelo, após um ciclo de criopreservação estes acabam por se tornar resistentes à 

penetração do espermatozoide, sendo necessário recorrer à técnica de ICSI para a 

fertilização (Montag e Morbeck, 2017; Rodriguez-Wallberg et al., 2019). 

De modo a minimizar a formação de cristais de gelo é necessário a utilização de 

substâncias com função crioprotetora porém, a sua utilização pode tornar-se tóxica e, 

até mesmo conduzir a um choque osmótico nas células (Gardner et al., 2012). Os 

crioprotetores permitem baixar o ponto de congelação do embrião ou dos gâmetas, 

através de mecanismos osmóticos que levam à substituição gradual da água presente 

na célula. (Loutradi et al., 2008). Os crioprotetores utilizados, geralmente são 

crioprotetores permeáveis – por exemplo: 1,2 – propanoediol, dimetilsufóxido. (DMSO) 

e glicerol - e/ou crioprotetores não permeáveis como por exemplo a sacarose (Matorras 

e Hernández, 2007). 

Existem duas principais técnicas de criopreservação que se aplicam tanto a 

embriões como a ovócitos: congelação lenta (slow freezing) e vitrificação. Estas técnicas 

diferem essencialmente em dois fatores: velocidade a que as células são sujeitas às 

baixas temperaturas e concentração de crioprotetor (Stachecki, 2019). 

No caso da congelação lenta, como o próprio nome indica, as células são 

sujeitos às baixas temperaturas de forma gradual e controlada, conduzindo a uma 

desidratação lenta (Rienzi et al., 2016). Neste método é necessário que haja um 

equilíbrio entre a perda de água e a entrada de crioprotetor, pois caso haja um excesso 

de desidratação a concentração de crioprotetor dentro da célula pode atingir níveis 

tóxicos (Loutradi et al., 2008). 

Por outro lado, na vitrificação, é necessária a utilização de uma elevada 

concentração de crioprotetor, uma vez que a descida da temperatura é muito rápida 

levando à solidificação quase instantânea, evitando desta forma a formação de cristais 
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de gelo intra e intercelulares (Gardner et al., 2012; Loutradi et al., 2008; Rienzi et al., 

2016). 

Em comparação com o processo de congelação lenta, a vitrificação parece ser 

mais apelativa, tanto para a criopreservação de embriões, como para a criopreservação 

de ovócitos, uma vez que não requer material dispendioso, não necessita de grandes 

quantidades de azoto líquido e é um processo bastante rápido. Pelo contrário, a elevada 

concentração de crioprotetor pode afetar a capacidade de sobrevivência das células, na 

medida em que pode conduzir a um choque osmótico com maior facilidade (Loutradi et 

al., 2008). 

Na sua essência, a congelação de ovócitos, embriões em estadio de clivagem e 

de blastocistos é bastante semelhante. No entanto, a congelação de blastocistos surgiu 

mais tarde do que a congelação de embriões em estadio de clivagem, sendo que apenas 

começou a ser considerada após o aparecimento dos meios sequencias. 

A congelação na fase de blastocisto é em quase tudo semelhante à congelação 

de embriões no estado clivagem contudo, devido à elevada presença de líquido que 

constitui o blastocélio, é necessário que este seja colapsado (Matorras e Hernández, 

2007). Existem várias técnicas utilizadas para colapsar blastocistos, sendo que o 

método adaptado ao longo deste estágio foi o método mecânico com recurso às pipetas 

e ao microscópio de ICSI. 

Independentemente da estrutura a criopreservar, existem duas diferentes formas 

de armazenamento: sistema aberto ou sistema fechado. No sistema aberto, as células 

estão em contacto direto com o azoto líquido, o que teoricamente pode levar a 

contaminação cruzada e contaminação por microorganismos entre as amostras. Por 

outro lado, no sistema fechado existe uma barreira física – geralmente uma palheta - 

entre as células e o azoto líquido, o que poderá levar a um ligeiro aumento da 

temperatura fazendo baixar as taxas de sobrevivência após congelação (Youm et al., 

2017). 

Por último, é importante frisar que qualquer que seja o método de 

criopreservação e de armazenamento adaptado, é fundamental que o embriologista 

considere que os crioprotetores são substâncias tóxicas para o embrião. Assim, antes 

de começar qualquer procedimento este deve dispor de todo o equipamento 

devidamente preparado antes de iniciar, deve saber previamente a futura localização 

exata dos embriões e/ou dos gâmetas no contentor de armazenamento e respeitar ao 

máximo os tempos estabelecidos nos protocolos dos fabricantes durante o processo de 

congelação e descongelação, com vista a minimizar o dano no embrião e aumentar a 

taxa de sucesso de implantação do mesmo (Matorras e Hernández, 2007). 
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CAPÍTULO II 
COMPONENTE DE INVESTIGAÇÃO 
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1. Introdução teórica 
 

O impacto da fragmentação do ADN espermático na fertilidade 
 

Durante o processo de espermiogénese ocorre uma reorganização celular, 

nomeadamente no aumento do grau de compactação da cromatina espermática devido 

à substituição das histonas presentes nas células somáticas, por proteínas nucleares 

específicas: as protaminas (Aoki e Carrell, 2003; Dadoune, 2003; Sousa et al., 2010; 

Talebi et al., 2011). O elevado grau de compactação contribui para que o dano no ADN 

seja minimizado (Selvam e Agarwal, 2018). 

Existem vários mecanismos que podem levar a alterações na molécula de ADN, 

entre eles: apoptose, stress oxidativo e falha na condensação da cromatina (Majzoub et 

al., 2019; Sousa et al., 2010). 

Para além dos fatores endógenos anteriormente mencionados, o ADN também 

pode sofrer danos devido a fatores exógenos, como a degradação peroxidativa com 

origem em: agentes tóxicos e/ou infeciosos, fatores patológicos como o varicocelo, e 

ainda devido à excessiva exposição ao calor e radiação, ao stress oxidativo e ao 

anormal metabolismo lipídico (Erenpreiss et al., 2001; Majzoub et al., 2017; Oguz et al., 

2018). 

O estudo da fragmentação do ADN espermático tem sido alvo de uma crescente 

atenção por parte dos profissionais de PMA. Já se verificou que a presença de uma 

elevada quantidade de células espermáticas, com fragmentação no ADN tem um 

elevado impacto negativo na reprodução humana (Agarwal e Said, 2003; Aitken e De 

Iuliis, 2007; Amor et al., 2018; Erenpreiss et al., 2006; Majzoub et al., 2019; Tarozzi et 

al., 2007), estando até associada a elevadas taxas de abortamento após um tratamento 

de PMA (Kim et al., 2017). Acredita-se que tal se deve ao facto da capacidade de 

fertilização e o próprio desenvolvimento embrionário, dependerem em grande escala da 

integridade molecular do ADN de ambas as células germinativas (Agarwal, Majzoub, et 

al., 2016), pelo que a qualidade ovocitária e a sua capacidade para reparar os danos na 

estrutura do ADN espermático, também são fatores cruciais no impacto que a 

fragmentação do ADN espermático possa vir a ter (Majzoub et al., 2019; Rodriguez-

Wallberg et al., 2019). 

A avaliação da fragmentação do ADN e da condensação da cromatina no 

esperma humano, revelaram-se ferramentas complementares valiosas no diagnóstico 

de homens inférteis (Majzoub et al., 2017; Talebi et al., 2011). Esta relevância é 
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facilmente justificada pelo facto do aumento da fragmentação no ADN espermático não 

estar necessariamente associado a uma mobilidade e/ou morfologias anormais, pelo 

que homens inférteis com diagnóstico normozoospermico poderão ter elevados índices 

de fragmentação de ADN espermático (Agarwal, Cho, et al., 2016; Rex et al., 2017). 

Apesar da crescente importância da análise de fragmentação do ADN em 

espermatozoides, a sua aplicabilidade nem sempre é a desejada devido a variados 

fatores como por exemplo, o elevado custo inerente à realização das técnicas mais 

estudadas e estabelecidas e também devido à complexidade de execução das mesmas 

(Majzoub et al., 2017; Rui et al., 2017). Assim, o desenvolvimento de procedimentos 

alternativos de baixo custo e igualmente eficientes, revela-se um ponto fundamental no 

avanço do estudo e diagnóstico da infertilidade masculina em diversos laboratórios que 

se dediquem a esta análise. 

A marcação com Toluidine Blue (TB) é obtida devido à suscetibilidade de ligação 

dos grupos fosfato livres e protaminas do espermatozoide a este corante de natureza 

básica, revelando assim ADN com baixos níveis de compactação e/ou comprometido. 

Esta ligação provoca uma alteração na cor dos espermatozoides marcados de azul para 

violeta, facilmente visível no microscópio de contraste de fase com campo brilhante 

(Erenpreiss et al., 2001; Erenpreiss e Zubkova, 2018; Gardner et al., 2012). A marcação 

com TB é atualmente considerada um método fiável para estudar a estrutura da 

cromatina, com resultados comprovados através da comparação dos mesmos com os 

obtidos por Sperm Chromatine Struture Assay (geralmente conhecida por SCSA) e 

Terminal deoxynucleotidyl transferase dUTP nick end labeling (normalmente designada 

de TUNEL) (Erenpreiss et al., 2004; Gardner et al., 2012). 

Hoje em dia, existem várias técnicas realizadas nos laboratórios de PMA que 

permitem a preservação da fertilidade masculina em contexto de doença ou por motivos 

sociais, em particular a criopreservação de espermatozoides.  

A criopreservação baseia-se na exposição das células a temperaturas 

extremamente baixas (-196ºC), levando a uma paragem nos mecanismos metabólicos, 

permitindo assim o seu armazenamento por longos períodos de tempo (Mocé et al., 

2016). No entanto, apesar das vantagens deste método no que toca à possibilidade de 

preservação da fertilidade nas mais variadas situações, a verdade é que este também 

apresenta algumas desvantagens. Como referido no capítulo anterior, o processo de 

criopreservação pode causar uma redução significativa na mobilidade, na viabilidade, 

danos nas mitocôndrias e nas membranas celulares e outras alterações morfológicas 

que afetam a função espermática (Lusignan et al., 2018; Sharma et al., 2014). 
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A estrutura celular dos espermatozoides humanos permite que estes resistam 

mais facilmente à criopreservação, uma vez que possuem baixo teor de água na sua 

composição relativamente a outras células, contudo tal não invalida a utilização de 

substâncias crioprotetoras durante o processo de criopreservação, por forma a evitar a 

formação de cristais de gelo (Silber, 2018). Existem dois principais tipos de 

crioprotetores: os permeáveis e os não permeáveis (Mocé et al., 2016; Paoli et al., 

2019). Os crioprotetores permeáveis, como por exemplo o DMSO e o glicerol, 

conseguem passar facilmente a membrana, substituindo a água presente na célula e 

como tal, baixam o seu ponto de congelação (Gardner et al., 2012; Paoli et al., 2019; 

Thijssen et al., 2017). Já os crioprotetores não permeáveis - como por exemplo a frutose 

e a PVP - não ultrapassam a membrana, levando ao aumento da concentração de 

solutos extracelulares, o que por consequência leva à saída de água do interior da 

célula, provocando a sua desidratação e consequentemente a descida do ponto de 

congelação (Gardner et al., 2012; Paoli et al., 2019). Em alguns casos, juntamente com 

o crioprotetor permeável, nomeadamente o glicerol, junta-se um tampão com um agente 

impermeável, geralmente a gema de ovo - por exemplo o TEST-Yolk Buffer (TYB) -  para 

auxiliar na estabilização da membrana (Silber, 2018). 

Apesar das vantagens supracitadas, os crioprotetores possuem efeitos tóxicos 

nas células dependendo da sua concentração pelo que, o processo de criopreservação 

poderá levar a danos no ADN e nas estruturas celulares, principalmente após 

descongelação (Liu et al., 2016; Sharma et al., 2014). 

Caso a amostra de sémen seja congelada a fresco, esta deverá ser sujeita 

posteriormente a um processo de lavagem e seleção como por exemplo o swim up. 

Como referido no capítulo anterior, durante a técnica de swim up o meio de 

cultura específico é colocado sobre a amostra de sémen e os espermatozoides com 

melhor mobilidade sobem através da coluna de meio de cultura. Após o período de 

incubação, geralmente uma hora, os espermatozoides com melhor mobilidade são 

então selecionados para tratamento através da remoção da porção superior onde os 

mesmo se encontram (Sharma et al., 2014). Atualmente, existem vários meios 

comerciais disponíveis para realização do swim up no entanto, os protocolos de 

execução podem variar e por consequência influenciar o resultado final, nomeadamente 

no que respeita aos parâmetros de qualidade da amostra e à fragmentação do ADN 

espermático (Anbari et al., 2016). 

Uma das questões que ainda hoje provoca alguma discórdia é o tempo máximo 

de incubação para realização do swim up. Se por um lado há estudos que sugerem que 

o tempo de incubação deve ser o menor possível, até ao máximo de 2h (Gardner et al., 
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2012; Nabi et al., 2013) por outro lado, existem igualmente estudos que indicam que 

não há alterações significativas ao longo do tempo (Anbari et al., 2016; Calamera et al., 

2001). Existem ainda estudos que relatam alterações significativas no índice de 

fragmentação da amostra apenas após 4h de incubação, pelo que, se este tempo for 

excedido, tal poderá levar a alterações no resultado do tratamento (Nabi et al., 2013). 

Uma vez que tanto a criopreservação como o swim up, são procedimentos cada 

vez mais frequentes e necessários para a realização dos tratamentos de PMA, 

considera-se valoroso um estudo que se proponha a avaliar o impacto que diferentes 

metodologias possam ter nas amostras de espermatozoides humanos. Pretende-se 

assim uma maior otimização das técnicas e respetivos resultados obtidos no tratamento, 

não só no CETI, como noutros centros de PMA 

 

2. Objetivos 
 

Um dos objetivos deste trabalho é avaliar o efeito nos parâmetros de qualidade 

espermática de três meios comerciais utilizados no swim up, através da verificação do 

impacto do tempo de realização da técnica e temperaturas a que a mesma é executada. 

Pretende-se ainda avaliar o efeito nos parâmetros de qualidade espermática de 

dois meios comerciais de criopreservação, com diferentes tipos de crioprotetores em 

amostras de ejaculado após descongelação. 

 

3. Material e métodos 
 

Colheita de ejaculado 
As amostras incluídas neste trabalho foram recolhidas a fresco, após 

masturbação, em indivíduos que relatavam um tempo de abstinência sexual entre 2 a 8 

dias. As recolhas foram realizadas nas instalações do CETI em indivíduos com idades 

compreendidas entre os 17 e os 62 anos. 

A análise iniciou-se trinta minutos após a colheita e realizou-se segundo os 

parâmetros estabelecidos pela OMS e pela ESHRE (ESHRE-SIGA, 2002; World Health 

Organization, 2010). 
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Marcação com azul de toluidina 
A marcação com TB foi realizada em duas lâminas por amostra com esfregaços 

secos ao ar. Cada esfregaço foi colocado a 4ºC e fixado em 96% etanol-acetona (1:1) 

durante 30 minutos, hidrolisado em 0,1 N HCl durante 5 minutos e mergulhado três 

vezes (dois minutos de cada vez) em água destilada. Por fim, cada esfregaço foi corado 

com 0,05% TB (Sigma Aldrich®, EUA) diluído em 50% (v/v) de tampão McIlvaine 

(Hidrogenofosfafo disódico 200mM, ácido cítrico 100mM e água destilada; pH=3,5) após 

imersão durante 5 minutos. 

As cabeças dos espermatozoides marcadas a azul foram consideradas normais 

(ADN não fragmentado) e as cabeças dos espermatozoides marcadas a roxo foram 

consideradas anormais (fragmentação de ADN significativa). Esta avaliação foi 

realizada num microscópio ótico de contraste de fase (Nikon Eclipse E400; Nikon, 

Japão), na ampliação de 1000x, com objetiva de imersão e em campo brilhante. 

Para a construção da curva ROC e das correlações entre o índice de 

fragmentação de ADN (%DFI) e os parâmetros espermáticos, foram contabilizados 100 

espermatozoides por lâmina (perfazendo o total de 200 espermatozoides por amostra a 

fresco), diferenciando os roxos dos azuis e abrangendo diferentes áreas de cada 

esfregaço. Esta avaliação precedeu também todas as análises posteriores de 

verificação do impacto dos meios de cultura de swim up e de criopreservação em 

diferentes amostras. 

Para a avaliação do desempenho dos meios de swim up, o método de contagem 

foi semelhante ao anterior. Para a avaliação dos meios de criopreservação, o método 

foi também semelhante, no entanto neste trabalho, como foram realizados dois 

esfregaços para cada alíquota de meio, a contagem perfez um total de 400 

espermatozoides para cada meio testado. 

Em todas as análises, foi calculada a média de espermatozoides marcados a 

roxo para obtenção da percentagem de fragmentação de ADN espermático em cada 

condição. 

 

Swim up 
Neste trabalho foi considerado critério de inclusão o volume de ejaculado. Todas 

as amostras utilizadas apresentavam volume igual ou superior a 2,0 mL. Empregaram-

se ainda três meios de cultura distintos (Tabela 9). O swim up foi realizado com 0,5 mL 

de amostra de ejaculado totalmente liquefeito e 1 mL de meio de cultura. Foram testados 

três meios distintos: o meio A - Sperm Medium (Genea Biomedx – Gems®, Australia), o 
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meio B - Sperm Preparation Medium (Origio®, Dinamarca) e o meio C - Sperm Buffer 

(Genea Biomedx - Gems®, Australia). 

Os meios A e B foram deixados a incubar uma hora a 37ºC e 6% CO2 segundo 

as recomendações do fabricante. O meio C foi testado em duas condições distintas: 

temperatura ambiente (T.I.=Ta) e com incubação a 37ºC (T.I.=37ºC). 

Após a primeira hora de incubação (T0), foi retirada a porção superior de meio 

de cultura. Dessa porção, parte foi avaliada de imediato para os parâmetros mobilidade, 

concentração e %DFI. O volume restante dessa mesma porção foi colocado num novo 

tubo, sendo avaliado posteriormente em dois momentos distintos, após 2h de incubação 

total (T1) e após 4h de incubação total (T2) para os mesmos parâmetros (Fig. 34). 

 
Tabela 9 - Comparação da composição dos diferentes meios de swim up em estudo. 
ü: composto presente no meio; --- : composto não mencionado na composição do meio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 MEIO A MEIO B MEIO C 
Cloreto de sódio ü ü ü 

Cloreto de potássio ü ü ü 
Fosfato de potássio 

monobásico ü ü ü 
Sulfato de magnésio 

heptahidratado ü ü ü 
Bicarbonato de sódio ü ü ü 

HEPES --- ü ü 
Piruvato de sódio ü ü ü 

Sulfato de gentamicina ü ü ü 
Alanil glutamina ü --- ü 

Taurina ü --- ü 
Glicina ü --- ü 

D- (+)-Glucose ü ü ü 
Lactato de sódio pentahidratado ü --- ü 

Albumina de soro humano ü ü ü 
Cloreto de cálcio dihidratado ü --- --- 

Água --- ü --- 
Cloreto de cálcio --- ü --- 

SSR --- ü --- 
Phenol Red --- ü --- 
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Criopreservação dos espermatozoides 
Neste protocolo foram utilizadas amostras de ejaculado com o volume mínimo 

de 1,2 mL e dois meios comerciais de criopreservação: o meio Freezing Medium – TYB 

& Glycerol (Irvine Scientific®, EUA) doravante designado como meio 1 e o Sperm 

Freezing Medium (Origio®, Dinamarca), doravante designado como meio 2.  

Para a criopreservação, foi utilizado um volume de 0,5 mL de amostra de 

ejaculado totalmente liquefeito e 0,5 mL de meio de criopreservação (1:1) perfazendo o 

volume total de 1 mL (Fig. 35). Em cada uma das amostras o meio de criopreservação 

foi adicionado lentamente, gota a gota e posteriormente homogeneizado com recurso a 

uma pipeta de Pasteur, através de aspirações sucessivas e controladas. Esta mistura 

era deixada a equilibrar durante 10 minutos à temperatura ambiente e posteriormente 

distribuída por dois criotubos devidamente identificados, em alíquotas de 0,5 mL e 

exposta a vapor de azoto durante 30 a 60 minutos (Fig. 35). 

Finalmente os criotubos eram mergulhados em azoto líquido e armazenados 

num contentor de armazenamento a uma temperatura de aproximadamente -196ºC, até 

ao dia da descongelação (Fig. 35). 

Todas amostras foram descongeladas à temperatura ambiente durante pelo 

menos 15 minutos, nunca antes de um período mínimo de 24 horas de armazenamento. 

Seguiu-se a avaliação da mobilidade e de %DFI em cada uma das réplicas. 

 

Fig. 34 - Esquema representativo do protocolo realizado para avaliação dos parâmetros de qualidade espermática em cada 
meio ao longo do tempo de swim up. Após a primeira hora de incubação (T0), era retirada a porção superior para outro tubo 
(B), fazia-se a sua avaliação e esta mesma porção era novamente avaliada após 1h (T1) e 3h (T2), perfazendo um total de 
2h e 4h de incubação, respetivamente. 
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Análise estatística 
Todos os resultados foram analisados utilizando os softwares Excel (versão 

2013), o software IBM-SPSS® e ainda o software GraphPad Prism 7®. 

A análise estatística para obtenção dos seguintes resultados foi realizada com 

recurso ao software IBM-SPSS®. Para a avaliação da correlação entre os vários 

parâmetros seminais, foi utilizada a correlação de Pearson. Para averiguar a diferença 

no %DFI de amostras normozoospermicas comparativamente com amostras alteradas 

foi utilizado o teste t-student para amostras independentes. Já para a determinação do 

valor limiar de %DFI para possível diagnóstico de infertilidade, optou-se pela construção 

de uma curva ROC e respetiva análise do limiar de %DFI para o qual a amostra 

apresenta maior probabilidade de se apresentar alterada. 

Para a avaliação do impacto do tempo de incubação e do tipo de meio de swim 

up nos diferentes parâmetros de qualidade espermática, recorreu-se ao software 

GraphPad Prism 7®. Os valores para cada uma das amostras estão expressos como 

média±SEM e sempre que se verificou seguirem uma distribuição normal (pelo teste de 

Shapiro-Wilk), foram comparados através do teste two-way ANOVA. 

Uma vez que as contagens do %DFI e concentração não seguiam uma 

distribuição normal, foi realizada uma transformação logarítmica (log10) antes da 

realização do teste two-way ANOVA. 

Fig. 35 - Esquema representativo do protocolo realizado para avaliação dos parâmetros de qualidade espermática após 
criopreservação com diferentes tipos de meio. Para a criopreservação, foi utilizado um volume de 0,5 mL de amostra de 
ejaculado totalmente liquefeito e 0,5 mL de meio de criopreservação correspondente, perfazendo o volume total de 1 mL. 
De seguida, a mistura (ejaculado + meio de criopreservação) era deixada a incubar à temperatura ambiente durante 10 
minutos e posteriormente dividida em duas alíquotas com 0,5 mL cada. Por último, as alíquotas eram colocadas em vapor 
de azoto durante 30 a 60 minutos e depois armazenadas num contentor de azoto a -196ºC durante um período mínimo de 
24 horas.  
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Para a avaliação do impacto dos meios de criopreservação, nos diferentes 

parâmetros de qualidade espermática, recorreu-se igualmente ao software GraphPad 

Prism 7®. Os valores para cada uma das amostras estão igualmente expressos como 

média±SEM e sempre que se verificou seguirem uma distribuição normal (pelo teste de 

Shapiro-Wilk), foram comparados através do teste two-way ANOVA. 

Uma vez que, também nesta avaliação, os valores obtidos para o %DFI não 

seguiam uma distribuição normal, foi realizada uma transformação logarítmica (log10) 

antes da realização do teste two-way ANOVA. 

Os resultados foram considerados estatisticamente significativos para p<0,05. 

 

4. Resultados 
 

Relação entre os vários parâmetros seminais 
Todas as avaliações inerentes a cada procedimento foram realizadas 

previamente e sem qualquer acesso aos resultados do espermograma. Os dados foram 

consultados exclusivamente para a execução final da análise estatística deste trabalho. 

Da análise do %DFI em 100 amostras de ejaculado resultou o cálculo, através 

de uma curva ROC, do valor de %DFI acima do qual é muito provável que a amostra 

esteja alterada, sendo esse valor de 21% com uma especificidade aproximada de 76% 

e sensibilidade de 41% (Fig. 36). 

Utilizando as mesmas amostras, avaliou-se também a existência de correlações 

entre o %DFI e os restantes parâmetros seminais aplicando a correlação de Pearson 

(Ver Anexo I). Os resultados indicam que não existe qualquer correlação (p>0,05) entre 

o %DFI (22,21% ± 1,31%) e a idade do indivíduo (36,36 anos ± 0,70 anos), dias de 

abstinência sexual (3,93 dias ± 0,14 dias) nem com o volume de ejaculado (3,23 mL ± 

0,12 mL). Contudo, existe uma correlação negativa (p<0,05) entre o %DFI e a 

concentração de espermatozoides (83,06 milhões/mL ± 7,03 milhões/mL) (r= -0,293; 

p=0,003), entre o %DFI e a vitalidade (67,59% ± 1,18%) (r= -0,323; p=0,001) e entre o 

%DFI e a percentagem de espermatozoides normais presentes no ejaculado (4,66% ± 

0,26%) (r= -0,285; p=0,004). 

Relativamente à correlação entres os restantes parâmetros seminais, verificou-

se a presença de uma correlação negativa entre a vitalidade e a idade (r= -0,323; 

p=0,001) e entre a vitalidade e a percentagem de espermatozoides imóveis (36,05% ± 

1,14%) (r= -0,657; p<0,001). Destacaram-se ainda as correlações negativas verificadas 
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entre a concentração e: o volume (r= -0,317; p=0,001), percentagem de 

espermatozoides imóveis (r= -0,199; p=0,047) e com a percentagem de 

espermatozoides com mobilidade in situ (10,05% ± 0,58%) (r= -0,297; p=0,003). 

Também a percentagem de espermatozoides normais presentes no ejaculado está 

negativamente correlacionada com a percentagem de espermatozoides imóveis (r= -

0,208; p=0,039) e com a percentagem de espermatozoides móveis in situ (r= -0,255; 

p=0,011) presentes nestas amostras. 

Adicionalmente, observou-se uma correlação positiva entre a concentração de 

espermatozoides e os dias de abstinência (r=0,242; p=0,016) e com a totalidade dos 

espermatozoides móveis progressivos presentes no ejaculado (53,67% ± 1,44%) 

(r=0,291; p=0,0003). Verificaram-se ainda correlações positivas e estatisticamente 

significativas entre a vitalidade e a percentagem de espermatozoides lentos (39,53% ± 

1,22%) (r=0,355; p=0,0003), a percentagem de espermatozoides rápidos (14,14% ± 

1,03%) (r=0,371; p=0,0001) e a percentagem total de espermatozoides móveis 

progressivos (r=0,569; p=0,0002). Por último, verificou-se ainda uma correlação positiva 

e estatisticamente significativa, entre a percentagem de espermatozoides normais e a 

percentagem de espermatozoides rápidos (r=0,208; p=0,039), assim como para a 

percentagem total de espermatozoides móveis progressivos (r=0,281; p=0,005). 

Os resultados obtidos no decurso desta análise foram também avaliados através 

do teste t-student para comparação entre as amostras classificadas como 

normozoospérmicas (n=43) e as amostras consideradas alteradas (n=57) isto é, aquelas 

que possuíam pelo menos um parâmetro abaixo do valor de referência segundo o 

manual da OMS (World Health Organization, 2010). Com esta análise verificou-se que 

o %DFI é significativamente mais baixo em amostras normozoospérmicas (p<0,05). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 36 – Curva ROC com valores de sensibilidade e especificidade para determinação do valor limiar preditivo de 
alterações no espermograma com base no teste do TB. 



FCUP 
Estágio Curricular em Reprodução Humana Assistida: Impacto das Técnicas Utilizadas nos 

Parâmetros Espermáticos 
106 

 

 
 

Avaliação do impacto do tempo de incubação e do tipo de meio 
de swim up, nos diferentes parâmetros espermáticos 

 

Para a avaliação do impacto nos parâmetros de qualidade espermática do meio 

de cultura utilizado e do tempo de incubação para realização do swim up, foram 

analisadas 30 amostras. Para a análise da concentração, mobilidade e da 

fragmentação, destas 30 apenas foram consideradas as normozoospérmicas e/ou 

amostras com um índice de teratozoospermia não inferior a 4% (n=20).  

Em todos os meios verificou-se uma diminuição significativa (p<0,0001) na 

concentração após o swim up. No entanto, não se verificaram diferenças significativas 

na concentração de espermatozoides após swim up, entre os diferentes tipos de meios 

testados (p>0,05) (Tabela 10). 
 

Tabela 10 – Resultados obtidos para a concentração das amostras a fresco e em cada meio após 1h de incubação (T0), 
2h de incubação (T1) e 4h horas de incubação (T2). Resultados expressos como média (milhões/mL) ± SEM). 

 

Relativamente à mobilidade dos espermatozoides nas amostras sujeitas a swim 

up (Tabela 11), registaram-se diferenças estatisticamente significativas entre o meio A, 

o meio B e o meio C (T.I.=37ºC) relativamente ao meio C (T.I.=Ta) em todos os tempos 

(T0, T1 e o T2), nos espermatozoides progressivos lentos e rápidos (Tabela 12, Tabela 

13 e Tabela 14).  

 

 

 

 

 
A fresco 

(média ± SEM) 

Meio A (média ± SEM) 

T0 T1 T2 

Concentração 
(milhões/mL) 

100,10 ± 13,96 

6,90 ± 1,33 6,96 ± 1,60 8,17 ± 1,45 

Meio B (média ± SEM) 

T0 T1 T2 

7,57 ± 1,40 6,77 ± 1,36 8,23 ± 1,37 

Meio C (T.I.=37ºC) (média ± SEM) 

T0 T1 T2 

5,05 ± 1,13 4,72 ± 0,96 6,10 ± 1,00 

Meio C (T.I.=Ta) (média ± SEM) 

T0 T1 T2 

1,43 ± 0,29 1,57 ± 0,33 1,63 ± 0,38 
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Tabela 11 - Resultados obtidos para cada categoria de mobilidade, expressos em percentagem, na amostra a fresco e 
em cada meio após 1h de incubação (T0), 2h de incubação (T1) e 4h horas de incubação (T2). Resultados expressos 
como %média±SEM. 

 

Tabela 12 –Condições com relevância estatística (p<0,005) obtidas através do teste two-way ANOVA, para os dados 
obtidos após 1h de incubação (T0).  

 Espermatozoides 
progressivos lentos 

Espermatozoides 
progressivos rápidos 

Meio A vs Meio C (T.I.=Ta) p<0,0001 p<0,0001 

Meio B vs Meio C (T.I.=Ta) p=0,0003 p<0,0001 

Meio C (T.I.=37ºC) vs 
Meio C (T.I.=Ta) 

p=0,0009 p=0,0016 

 

Tabela 13 - Condições com relevância estatística (p<0,005) obtidas através do teste two-way ANOVA, para os dados 
obtidos após 2h de incubação (T1). 

 Espermatozoides 
progressivos lentos 

Espermatozoides 
progressivos rápidos 

Meio A vs Meio C (T.I.=Ta) p<0,0001 p=0,0114 

Meio B vs Meio C (T.I.=Ta) p<0,0001 P=0,0015 

Meio C (T.I.=37ºC) vs 
Meio C (T.I.=Ta) 

p=0,0005 p=0,0130 

 

 

Imóveis 
 

Móveis in 
situ 

Prog. 
Lentos (a) 

Prog. 
Rápidos (b) 

Total de prog. 
(a+b) 

A fresco 36,00 ± 2,00 10,25 ± 0,88 39,60 ± 2,34 14,15 ± 1,75 53,75 ± 2,44 

Meio A 
(média% ± SEM%) 

T0 6,84 ± 1,41 4,16 ± 0,69 78,16 ± 2,61 10,84 ± 2,47 89,00 ± 1,75 

T1 7,10 ± 1,19 2,63 ± 0,62 75,95 ± 4,26 14,79 ± 4,04 90,74 ± 1,25 

T2 8,05 ± 1, 09 3,84 ± 0,57 80,16 ± 1,98 8,474 ± 2,14 88,63 ± 1,13 

Meio B 
(média% ± SEM%) 

T0 9,52 ± 2,53 4,84 ± 0,99 75,10 ± 3,60 11,63 ± 2,52 86,74 ± 2,20 

T1 8,95 ± 2,45 2,75 ± 0,53 75,55 ± 4,03 12,40 ± 3,04 87,95 ± 2,43 

T2 10,00 ± 1,47 3,90 ± 0,40 77,70 ± 2,70 9,45 ± 3,01 87,15 ± 1,57 

Meio C 
(T.I.=37ºC) 

(média% ± SEM%) 

T0 7,11 ± 1,56 3,05 ± 0,45 74, 05 ± 3,93 15,79 ± 3,83 89,84 ± 1,61 

T1 8,60 ± 1,89 3,60 ± 0,76 72,65 ± 3,90 15,15 ± 3,19 87,80 ± 2,16 

T2 9,10 ± 0,99 3,20 ± 0,57 76,9 ± 3,38 10,90 ± 3,06 87,80 ± 1,07 

Meio C 
(T.I.=Ta) 

(média% ± SEM%) 

T0 6,79 ± 1,74 3,90 ± 0,55 60,95 ± 3,35 28,37 ± 3,73 89,32 ± 2,08 

T1 11,65 ± 3,80 4,90 ± 1,62 55,30 ± 4,99 28,50 ± 4,91 83,80 ± 4,12 

T2 8,95 ± 2,61 4,15 ± 0,44 60,40 ± 4,45 22,65 ± 4,23 83,05 ± 4,21 
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Tabela 14 - Condições com relevância estatística (p<0,005) obtidas através do teste two-way ANOVA, para os dados 
obtidos após 4h de incubação (T2). 

 
Espermatozoides 

progressivos lentos 
Espermatozoides 

progressivos rápidos 
Meio A vs Meio C (T.I.=Ta) p<0,0001 p=0,0003 

Meio B vs Meio C (T.I.=Ta) p<0,0001 P=0,0008 

Meio C (T.I.=37ºC) vs 
Meio C (T.I.=Ta) 

p<0,0001 p=0,004 

 

Assim, verificou-se que após o swim up no meio C (T.I.=Ta), havia um menor 

número de espermatozoides progressivos lentos e um maior número de 

espermatozoides rápidos, em comparação com os restantes meios (Fig. 37, Fig. 38 e 

Fig. 39). Não obstante, ao comparar a percentagem total de espermatozoides 

progressivos, não se verificou qualquer diferença significativa entre os meios (Fig. 37, 

Fig. 38 e Fig. 39). 

 

 

 

 

 

Fig. 37 - Comparação da mobilidade dos espermatozoides após 1h de incubação (T0) em todos os meios, através de um teste 
two-way ANOVA. Resultados expressos como %média±SEM. 
 **** - p < 0,0001; *** - 0,0001 ≤	p < 0,001; ** - 0,001 ≤	p < 0,001; * - 0,01 ≤ p < 0,05. 
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Fig. 39 - Comparação da mobilidade dos espermatozoides após 4h de incubação (T2) em todos os meios, através de um 
teste two-way ANOVA. Resultados expressos como %média±SEM. 
**** - p < 0,0001; *** - 0,0001 ≤	p < 0,001; ** - 0,001 ≤	p < 0,001; * - 0,01 ≤ p < 0,05. 

Fig. 38 - Comparação da mobilidade dos espermatozoides após 2h de incubação (T1) em todos os meios, através de um teste 
two-way ANOVA. Resultados expressos como %média±SEM. 
 **** - p < 0,0001; *** - 0,0001 ≤	p < 0,001; ** - 0,001 ≤	p < 0,001; * - 0,01 ≤ p < 0,05. 
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No meio A, B e C (T.I.=37ºC) (Fig. 40, Fig. 41 e Fig. 42) verificou-se uma 

diminuição significativa (p<0,0001) nos espermatozoides imóveis após swim up. Pelo 

contrário, e tal como esperado, em todos os meios anteriormente mencionados, 

verificou-se um aumento significativo (p<0,0001) no número de espermatozoides lentos 

e no número total de espermatozoides progressivos, indicando uma melhoria na 

mobilidade espermática das amostras (Fig. 40, Fig. 41 e Fig. 42). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 40 - Comparação da mobilidade dos espermatozoides ao longo do tempo no meio A, através de um teste two-way 
ANOVA. Resultados expressos como %média±SEM. 
A fresco – autoexplicativo; T0 – após 1h de incubação; T1 – após 2h de incubação; T2 – após 4h de incubação. **** - p 
< 0,0001; *** - 0,0001 ≤	p < 0,001; ** - 0,001 ≤	p < 0,001; * - 0,01 ≤ p < 0,05. 
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Fig. 41 - Comparação da mobilidade dos espermatozoides ao longo do tempo no meio B, através de um teste two-
way ANOVA. Resultados expressos como %média±SEM. 
A fresco – autoexplicativo; T0 – após 1h de incubação; T1 – após 2h de incubação; T2 – após 4h de incubação. **** - 
p < 0,0001; *** - 0,0001 ≤	p < 0,001; ** - 0,001 ≤	p < 0,001; * - 0,01 ≤ p < 0,05. 

Fig. 42 - Comparação da mobilidade dos espermatozoides ao longo do tempo no meio C com incubação a uma 
temperatura de 37ºC, através de um teste two-way ANOVA. Resultados expressos como %média±SEM. 
A fresco – autoexplicativo; T0 – após 1h de incubação; T1 – após 2h de incubação; T2 – após 4h de incubação. **** - p 
< 0,0001; *** - 0,0001 ≤	p < 0,001; ** - 0,001 ≤	p < 0,001; * - 0,01 ≤ p < 0,05. 

Mobilidade no Meio C (T.I.=37ºC) 
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Relativamente ao meio C (T.I.=Ta), também nesta condição verificou-se uma 

diminuição significativa (p<0,0001) no número de espermatozoides imóveis após o swim 

up (Fig. 43). Em relação aos espermatozoides progressivos lentos, verificou-se um 

aumento significativo após 1h (p<0,0001), 2h (p=0,005) e 4h (p<0,0001) de incubação 

(Fig. 43). De frisar, que neste meio verificou-se também um aumento significativo nos 

espermatozoides progressivos rápidos após 1h (p=0,0021) e 2h (p=0,0105) de 

incubação (Fig. 43). Ao analisar o número total de espermatozoides progressivos, 

verificou-se um aumento significativo (p<0,0001) na mobilidade em todos os tempos de 

incubação após o swim up (Fig. 43). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Em todos os meios a percentagem de espermatozoides móveis in situ não 

registou diferenças significativas ao longo do tempo. 

No que toca ao %DFI (Tabela 15, Fig. 44), verificou-se que não existem 

diferenças significativas (p>0,05) entres os meios. No entanto, o meio B registou um 

aumento significativo no %DFI após 4h de incubação (p=0,0318) (Fig. 44). 

 

Fig. 43 - Comparação da mobilidade dos espermatozoides ao longo do tempo no meio C com incubação à 
temperatura ambiente, através de um teste two-way ANOVA. Resultados expressos como %média±SEM. 
A fresco – autoexplicativo; T0 – após 1h de incubação; T1 – após 2h de incubação; T2 – após 4h de incubação. **** - 
p < 0,0001; *** - 0,0001 ≤	p < 0,001; ** - 0,001 ≤	p < 0,001; * - 0,01 ≤ p < 0,05. 

Mobilidade no Meio C (T.I.=Ta) 
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Tabela 15 - Resultados obtidos para a fragmentação, através do teste do TB, nas amostras a fresco e em cada meio 
após 1h de incubação (T0), 2h de incubação (T1) e 4h horas de incubação (T2).  Resultados expressos como 
%média±SEM. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
A fresco 

(média ± SEM) 

Meio A (média ± SEM) 

T0 T1 T2 

Fragmentação (%DFI) 18,23 ± 2,40 

28,08 ± 4,81 31,05 ± 4,77 35,29 ± 4,66 

Meio B (média ± SEM) 

T0 T1 T2 

30,75 ± 4,77 32,70 ± 4,79 37,20 ± 5,30 

Meio C (T.I.=37ºC) (média ± SEM) 

T0 T1 T2 

23,75 ± 4,92 25,55 ± 4,21 27,75 ± 5,22 

Meio C (T.I.=Ta) (média ± SEM) 

T0 T1 T2 

29,65 ± 2,40 28,98 ± 4,86 30,20 ± 4,94 

Fig. 44 - Resultados obtidos para a percentagem de fragmentação de ADN espermático (%DFI), através da marcação com 
TB. Resultados expressos como %média±SEM. 
A fresco – autoexplicativo; T0 – após 1h de incubação; T1 – após 2h de incubação; T2 – após 4h de incubação. * - p<0,05. 
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Avaliação do impacto de dois tipos diferentes de meios de 
criopreservação nos diferentes parâmetros espermáticos 

 

Para a avaliação do impacto de diferentes tipos de meio de criopreservação nos 

parâmetros espermáticos foram consideradas 30 amostras (n=30). 

Relativamente à mobilidade (Tabela 16), em ambos os meios verificou-se um 

aumento significativo no número de espermatozoides imóveis (p<0,0001) na amostra 

descongelada, ao mesmo tempo que se verificou uma diminuição (p<0,0001) nas 

restantes categorias de mobilidade após descongelação, à exceção dos 

espermatozoides móveis in situ onde não se verificaram diferenças significativas entre 

a sua percentagem na amostra a fresco comparativamente à descongelada (Fig. 45 e 

Fig. 46). Contudo, apesar de não se verificarem diferenças significativas no 

desempenho entre os dois meios de criopreservação (p>0,05), verificou-se que no meio 

2 havia uma deterioração mais acentuada na mobilidade espermática relativamente ao 

meio 1 (Fig. 47). 
 

Tabela 16 - Resultados obtidos para cada categoria de mobilidade, expressos em percentagem, na amostra a fresco e 
em cada meio, meio 1 e meio 2, após descongelação. Resultados expressos como %média±SEM. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(média% ± SEM%) Imóveis 
Móveis in 

situ 
Prog. 

Lentos (a) 

Prog. 
Rápidos 

(b) 

Total de 
prog. 
(a+b) 

A fresco 32,07 ± 1,73 10,27 ± 1,1 39,60 ± 1,80 18,10 ± 2,23 57,70 ± 2,37 

Após 
descongelação 

Meio 1 65,63 ± 2,21 8,32 ± 0,59 22,20 ± 2,10 3,97 ± 1,03 26,17 ± 2,29 

Meio 2 68,90 ± 2,19 11,57 ± 0,79 18,55 ± 2,14 0,88 ± 0,26 19,43 ± 2,27 
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Fig. 45 – Comparação da mobilidade espermática nas diferentes categorias, entre a amostra a fresco e a amostra 
congelada com meio 1, através de um teste two-way ANOVA. Verificaram-se diferenças significativas (p<0,0001) em 
todas as categorias de mobilidade, exceto nos espermatozoides móveis in situ (p>0,05). Resultados expressos como 
%média ± SEM. 

Fig. 46 - Comparação da mobilidade espermática nas diferentes categorias, entre a amostra a fresco e a amostra congelada com 
meio 2, através de um teste two-way ANOVA. Verificaram-se diferenças significativas (p<0,0001) em todas as categorias de 
mobilidade, exceto nos espermatozoides móveis in situ (p>0,05). Resultados expressos como %média ± SEM. 



FCUP 
Estágio Curricular em Reprodução Humana Assistida: Impacto das Técnicas Utilizadas nos 

Parâmetros Espermáticos 
116 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Relativamente ao %DFI (Fig. 48), verificou-se que não existem diferenças 

significativas (p>0,05) entres os meios (dados não apresentados). No entanto, o meio 1 

registou um aumento significativo (p=0,0285) no %DFI entre a amostra a fresco (22,75% 

± 2,54%) e a amostra após a descongelação (27,16% ± 1,57%), à semelhança do que 

acontece no meio 1, também no meio 2 há um aumento significativo (p=0,0001) entre a 

amostra a fresco e a amostra descongelada (33,18% ± 1,95%), embora neste último 

caso o aumento no %DFI seja bastante maior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 47 - Comparação do desempenho dos dois meios de congelação, na mobilidade espermática nas diferentes 
categorias, através de um teste two-way ANOVA. Não se verificaram-se diferenças significativas (p>0,05) para 
nenhum dos casos. Resultados expressos como %média ± SEM. 

Fig. 48 - Resultados obtidos para a percentagem de fragmentação de ADN espermático (%DFI), através da marcação 
com TB, entre a amostra a fresco e a amostra após descongelação. Resultados expressos como %média±SEM. 
**** - p < 0,0001; *** - 0,0001 ≤	p < 0,001; ** - 0,001 ≤	p < 0,001; * - 0,01 ≤ p < 0,05. 
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5. Discussão 
 

Tal como preconizado em estudos anteriores (Erenpreiss et al., 2004; Gardner 

et al., 2012; Kim et al., 2013; Majzoub et al., 2017; Rui et al., 2017; Tsarev et al., 2009), 

o TB mostrou-se um método rápido, eficiente e de baixo custo que pode ser facilmente 

implementado durante a análise dos parâmetros seminais. Para além das vantagens já 

mencionadas, durante a realização deste trabalho evidenciou-se outra mais-valia da 

coloração TB comparativamente à coloração de Papanicolau, atualmente utilizada no 

CETI para análise da morfologia no espermograma. Efetivamente, o TB permitiu uma 

melhor coloração do núcleo das diferentes células presentes nas amostras de ejaculado 

e, desta forma, tornou mais inequívoca e menos subjetiva a identificação dos diferentes 

tipos celulares, nomeadamente leucócitos. 

Ao longo dos últimos anos têm sido realizados vários estudos sobre a 

fragmentação de ADN dos gâmetas e os seus impactos na fertilidade, mostrando a 

importância deste tema para o avanço da PMA. No entanto, o facto de o número de 

publicações acerca deste assunto ter vindo a aumentar, não significa que tal feito tenha 

contribuído para atingir um maior consenso relativamente ao tema. Existe uma  

discrepância acentuada nos resultados obtidos pelos diferentes autores e tal pode 

dever-se a vários fatores, nomeadamente: número reduzido de amostras, amostras não 

uniformes, variabilidade nos testes de fragmentação de ADN utilizados e subjetividade 

na análise de algumas técnicas; acabando por contribuir para que muitos dos estudos 

não sejam comparáveis e que, portanto, haja necessidade de uma maior contribuição 

de resultados (Evgeni et al., 2014). 

Assim, se por um lado existem estudos que relatam a inexistência de qualquer 

correlação entre o %DFI e os parâmetros de qualidade seminal estabelecidos pela OMS 

(Erenpreiss et al., 2006; Xie et al., 2018) por outro, existem trabalhos que relacionam a 

%DFI com diversos parâmetros seminais, nomeadamente a mobilidade, a vitalidade, 

concentração espermática e morfologia (Elbashir et al., 2018; Gu et al., 2018; 

Pourmasumi et al., 2019; Samplaski et al., 2015). Os resultados obtidos neste trabalho 

vão de encontro a estas últimas referências e à maioria dos estudos publicados nos 

últimos anos (Evgeni et al., 2014). 

A avaliação inicial revelou uma correlação negativa entre o %DFI e a 

concentração espermática. Segundo a hipótese de Aitken e Koppers (Aitken e Koppers, 

2011), a origem do elevado %DFI presente no esperma humano poderá ser causada 

pelo excesso de ROS no trato genital masculino, induzido por vários fatores endógenos 

e exógenos. Logo, eventos sensíveis ao stress oxidativo provocado por fatores externos 
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como o processo de espermatogénese, e em particular a espermiogénese, podem ficar 

comprometidos, levando à baixa ou inadequada presença de protaminas nos 

espermatozoides. Estes espermatozoides com deficiência em protamina, poderão ficar 

assim mais suscetíveis à ação de mecanismos apoptóticos, o que automaticamente 

conduz a uma maior concentração endógena de ROS de origem mitocondrial. As ROS 

produzidas pelas mitocôndrias dos espermatozoides, desencadeiam mecanismos que 

levam à quebra das cadeias de ADN e, por conseguinte, à morte celular. Adicionalmente 

existem estudos que concluem que uma elevada produção de ROS e um desequilíbrio 

nos mecanismos de apoptose poderão conduzir a anomalias na mobilidade dos 

espermatozoides (Elbashir et al., 2018). No entanto, neste trabalho não se verificou 

qualquer correlação negativa entre o %DFI e as diferentes categorias de mobilidade, o 

que não permitiu concluir, ao contrário de outros autores, que ao aumento da 

fragmentação do ADN dos espermatozoides esteja associada uma diminuição no 

número de espermatozoides progressivos, por exemplo. 

Ainda relativamente ao %DFI, verificou-se que este era significativamente mais 

baixo em amostras normozoospermicas, tal como verificado em estudos anteriores 

(Moradian Fard et al., 2018; Oleszczuk et al., 2013; Tsarev et al., 2009). No entanto, 

também aqui é verificada ausência de consenso, já que alguns estudos também 

publicados afirmam que o %DFI é um parâmetro independente (Agarwal, Cho, et al., 

2016; Rex et al., 2017). 

À partida, parecerá intuitivo associar amostras que não apresentam quaisquer 

alterações nos seus parâmetros de qualidade a um menor %DFI, no entanto, é 

importante ressalvar que o próprio espermograma ainda está muito dependente da 

subjetividade do observador, o que pode criar um viés neste tipo de correlações sendo 

necessário estudos mais alargados e menos subjetivos. Uma alternativa à subjetividade 

do operador verificada neste trabalho, poderia passar pela aplicação de software de 

análise espermática (por exemplo o software CASA – Computer Aided Sperm Analysis) 

no entanto esta técnica acaba, ainda hoje, por não ser muito utilizada em laboratórios 

de andrologia, uma vez que a avaliação tradicional é bastante mais económica (Baig et 

al., 2019). 

É também importante referir que as correlações verificadas entre os diferentes 

parâmetros espermáticos, baseiam-se em comparações entre vários indivíduos, pelo 

que estão sujeitas a alguma variabilidade interpessoal. Porém, mesmo que as mesmas 

fossem realizadas com base apenas no mesmo indivíduo ao longo de diversas colheitas, 

estariam, também neste caso, sujeitas a oscilações intrapessoais. 
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Neste trabalho, assistiu-se a uma diminuição na vitalidade espermática das 

amostras analisadas, à medida que a idade do indivíduo aumentava. Estes resultados 

vão de encontro ao reportado em estudos anteriores (Gardner et al., 2012; Naz e Kamal, 

2017). O facto da vitalidade espermática estar negativamente correlacionada com a 

idade, pode dever-se essencialmente a dois fatores: alterações celulares ou fisiológicas 

nos testículos, vesículas seminais, próstata e epidídimo que ocorrem ao longo dos anos, 

levando a um aumento na degeneração dos espermatozoides; e à maior e mais 

frequente exposição a patologias ou a fatores exógenos com impacto negativo nas 

células reprodutivas (Pasqualotto et al., 2005). Contudo, apesar de neste estudo não ter 

sido encontrada mais nenhuma relação entre os restantes parâmetros seminais e a 

idade, é bastante plausível que estas existam como referenciado em estudos anteriores 

(Harris et al., 2011; Kidd et al., 2001; Naz e Kamal, 2017) e que as mesmas não tenham 

sido evidenciadas devido ao reduzido número de amostras consideradas. 

Tal como esperado, verificou-se que a vitalidade estava relacionada 

positivamente com a percentagem de espermatozoides progressivos lentos e rápidos. 

Esta relação é explicada pelo facto de o teste de vitalidade, como o próprio nome indica, 

avaliar a presença de espermatozoides vivos, com a membrana citoplasmática integra 

o que naturalmente potencia a sua mobilidade. 

Verificou-se ainda uma correlação positiva entre a concentração e os dias de 

abstinência, ou seja, a concentração espermática tende a ser mais elevada em 

situações de abstinência sexual mais prolongadas dentro de um intervalo de 2 a 8 dias. 

Estes resultados vão de encontro ao suportado por estudos anteriores, que relatam que 

uma maior abstinência sexual está relacionada com o aumento do número de 

espermatozoides presentes na amostra (Hanson et al., 2018). Tal poderá dever-se ao 

facto de após a produção dos espermatozoides, estes ficarem armazenados no 

epidídimo dada a sua produção contínua e como tal, em situações de períodos de 

abstinência sexual mais curtos, estas reservas estão diminuídas e portanto os 

espermatozoides ficam menos concentrados no ejaculado (Comar et al., 2017). 

A concentração espermática de uma amostra parece ainda estar negativamente 

relacionada com o volume e também com a percentagem de espermatozoides imóveis 

e móveis in situ. Quando uma amostra tem um volume aumentado, tal deve-se 

essencialmente à produção de secreções pelas glândulas anexas em particular as 

vesículas seminais, o que faz com que os espermatozoides produzidos fiquem mais 

diluídos na amostra (Sherwood, 2016) e, como tal, haja uma diminuição na 

concentração espermática. Em respeito à correlação observada entre a concentração e 

os espermatozoides imóveis e móveis in situ, ainda que estas sejam fracas 
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(respetivamente r=-0,199 e r=-0,297), elas apresentam significância estatística (p= 

0,047 e p=0,003, respetivamente) e tal pode dever-se ao facto de não terem sido 

avaliados apenas indivíduos com parâmetros alterados mas também uma elevada 

proporção de indivíduos normozoospérmicos, pelo que estes resultados podem 

corresponder a uma tendência para a normalidade de amostras, associando a uma 

maior concentração, uma melhor mobilidade e consequentemente mais 

espermatozoides viáveis.  

Como referido no capítulo anterior, a morfologia e a mobilidade são dois dos 

fatores mais determinantes da fertilidade masculina. Neste estudo, verificou-se uma 

relação negativa entre a percentagem de espermatozoides normais e a percentagem de 

espermatozoides imóveis e móveis in situ, bem como uma relação positiva entre a 

percentagem de formas normais e o número de espermatozoides rápidos, e com a 

totalidade de espermatozoides progressivos. Assim, a morfologia espermática abaixo 

do valor de referência está relacionada com anomalias na mobilidade dos 

espermatozoides ou até total ausência de movimento. Esta correlação poderá ser 

explicada pelo facto de um espermatozoide com anomalias estruturais como por 

exemplo, alterações na cabeça ou na cauda, levarem não só à dificuldade no movimento 

inerente a essas anomalias, mas também a desequilíbrios energéticos e hidrodinâmicos 

(Gardner et al., 2012). 

Neste trabalho definiu-se o valor de %DFI de 21% como valor referência, acima 

do qual, poderá incorrer maior probabilidade de alterações na amostra de ejaculado, o 

que, consequentemente, poderá levar a problemas de fertilidade masculina. No entanto, 

este valor apenas permite prever essas alterações com uma especificidade de 

aproximadamente 75% e de sensibilidade 41%. Se uma amostra tiver um %DFI superior 

a 21%, o utente pode, com elevada probabilidade, ter alterações no seu espermograma, 

uma vez que 75% dos homens com um resultado de normozoospermia no seu 

espermograma, têm um %DFI inferior a 21%. No entanto, um %DFI inferior a 21%, não 

significa necessariamente uma situação de normozoospermia e consequentemente 

ausência de infertilidade. Um estudo publicado por Tsarev et al. 2009, estabelece 45% 

como valor limiar de diagnóstico de possível infertilidade para o teste de TB, já um 

estudo anterior estabelece como valor limite de diagnóstico 35% (Erenpreisa et al., 

2003). A diferença dos resultados agora apresentados em relação ao primeiro estudo, 

pode dever-se ao facto de considerarem como inférteis homens elementos de casais 

que não conseguem engravidar há mais de 12 meses mesmo com exclusão de fator 

feminino, enquanto que neste estudo foram consideradas as alterações aos parâmetros 

espermáticos do utente e não a sua capacidade fecundante. Já em relação ao estudo 



FCUP 
Estágio Curricular em Reprodução Humana Assistida: Impacto das Técnicas Utilizadas nos 

Parâmetros Espermáticos 
121 

 

 
 

de Erenpreisa et. al., 2003, os valores de referência considerados foram diferentes dos 

considerados neste estudo, pelo que eram consideradas alteradas amostras com uma 

concentração inferior a 20 milhões/mL. 

Na segunda tarefa deste capítulo focou-se na técnica de swim up. Apesar de se 

tratar de um método bastante utilizado na maioria dos centros de PMA, a verdade é que, 

tal como todos os restantes procedimentos, possui algumas desvantagens. Na verdade, 

o facto do swim up se basear na capacidade de os espermatozoides subirem na coluna 

de meio, pode fazer com que estes não consigam atingir a interface do meio, ficando 

presos no pellet, diminuindo assim a eficiência do método. Acresce ainda a 

desvantagem de neste método, os espermatozoides retidos no pellet ficarem em 

contacto uns com os outros e com leucócitos, conhecidos pela sua elevada produção 

de ROS (Henkel e Schill, 2003; Nabi et al., 2013). 

Em condições normais, o plasma seminal possui características antioxidantes 

que previnem o dano provocado pelas ROS nos gâmetas masculinos (Amidi et al., 

2016). Devido ao facto de os espermatozoides serem células ricas em ácidos gordos 

(presentes essencialmente nas membranas plasmáticas), após algum tempo, a 

presença de ROS leva à peroxidação lipídica, inibição da fosforilação oxidativa e perda 

de enzimas intracelulares e como tal, a uma acentuada e visível diminuição nos 

parâmetros de qualidade espermática (Henkel e Schill, 2003; Nabi et al., 2013; Paoli et 

al., 2019). Desta forma, perceber quais os melhores tipos de meios de cultura e 

respetivas condições, bem como a importância do tempo de incubação nos parâmetros 

seminais, são fatores bastante relevantes tendo em vista a otimização dos protocolos 

realizados e a obtenção de melhores resultados nos tratamentos, nomeadamente para 

tratamento através de IIU. 

Neste trabalho, verificou-se que em todos os meios de cultura a concentração 

de espermatozoides diminuía após swim up. Estes resultados vão de encontro ao 

inicialmente esperado, uma vez que o processo de swim up não é mais do que um 

processo de lavagem e seleção dos espermatozoides com melhor mobilidade, 

esperando-se assim uma diminuição do número de espermatozoides presentes na 

porção do swim up comparativamente à amostra a fresco, algo que também está 

dependente da qualidade da amostra (Brinsden, 2005; Thijssen et al., 2014). 

Tal como esperado, houve uma diminuição significativa da percentagem de 

espermatozoides imóveis após swim up, independentemente do tempo de incubação. 

Comparando os diferentes meios de cultura, verificaram-se diferenças 

significativas entre o meio A, o meio B e o meio C (T.I. =37ºC) relativamente aos 

resultados obtidos para o meio C (T.I.=Ta), em todos os tempos (T0, T1 e o T2), tanto 
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nos espermatozoides progressivos lentos, como nos rápidos. Sendo que em todos os 

casos, o meio C incubado à temperatura ambiente possuía um maior número de 

espermatozoides progressivos rápidos relativamente aos restantes meios. No entanto, 

este aumento foi compensado pela diminuição no número de espermatozoides 

progressivos lentos, pelo que o total de progressivos entre todos os meios era bastante 

próximo. 

Não obstante, é importante frisar que o meio C à temperatura ambiente foi o 

único em que se verificou um aumento significativo do número de espermatozoides 

progressivos rápidos até às 2h de incubação, sendo que apenas houve um decréscimo 

após 4h de incubação.  

Estas observações vão de encontro à maioria dos estudos apresentados, que 

indicam que a incubação de espermatozoides à temperatura ambiente, ligeiramente 

abaixo da temperatura fisiológica, é preferível (Schuffner et al., 2002; Thijssen et al., 

2014), ainda que confinado a um período de incubação de 2h. Estes resultados poderão 

estar também associados ao facto de, com a diminuição da temperatura, os 

espermatozoides tenderem a reduzir a sua atividade metabólica e assim manterem a 

sua viabilidade in vitro, dentro de um determinado espaço temporal (Matsuura et al., 

2010).  

Em relação ao %DFI, apesar de não existirem diferenças significativas entre os 

meios, verificou-se que havia um aumento gradual na percentagem de ADN 

fragmentado, sendo que esse aumento se torna significativo no meio B após um longo 

período de incubação (4h). Este aumento poderá estar relacionado com o facto do meio 

B não ser suplementado com taurina e a analil-glutamina. 

A taurina é um aminoácido semi-essencial que foi detetado em células de Leydig 

de rato e identificado como um dos aminoácidos de maior importância nos 

espermatozoides e no líquido seminal (Lobo et al., 2000; Yang et al., 2010). Este 

aminoácido tem uma função de antioxidante, agente capacitante, fator estabilizador da 

membrana e acima de tudo potenciador de mobilidade (Yang et al., 2010). Já a analil-

glutamina é um dipéptido que aparenta reduzir a acumulação de amoníaco no meio de 

cultura (Quinn, 2004; Tareq et al., 2008). Durante a incubação, alguns aminoácidos, em 

especial a glutamina, sofrem uma desaminação que conduz à libertação de amoníaco 

para o meio, podendo este acabar por se tornar tóxico ao fim de algum tempo de 

incubação (Quinn, 2004). Assim, uma forma de contornar este problema, é suplementar 

o meio com o dipéptido analil-glutamina em detrimento da suplementação com o 

aminoácido glutamina, uma vez que este dipéptido é uma fonte mais estável e solúvel 

de glutamina (Tareq et al., 2008). Estudos anteriores com espermatozoides humanos 
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(Renard et al., 1996) e com outros mamíferos, como por exemplo em ovelha (Sangeeta 

et al., 2015), coelho (Zhu et al., 2017) e burro (Bottrel et al., 2018), sugerem que a 

glutamina tem um papel importante na diminuição da produção de ROS e da 

peroxidação lipídica, através da síntese de glutationa, reconhecida pela sua capacidade 

antioxidante (Curi et al., 2005). 

Curiosamente, também da análise do %DFI dos espermatozoides incubados em 

meio C após 4h resultou um menor número de espermatozoides com o ADN 

fragmentado. Este meio afigura-se assim como a opção mais indicada para longos 

períodos de incubação, uma vez que é o que verifica o menor dano no ADN espermático 

após um longo período de incubação. 

Em relação ao estudo sobre os impactos dos meios de criopreservação para os 

espermatozoides e por conseguinte, dos diferentes crioprotetores, utilizaram-se dois 

tipos de meios com constituição distinta: o meio 1 cujo agente permeável é o glicerol 

(12%) e o agente impermeável a gema de ovo (20%) e o meio 2 composto pelo agente 

permeável glicerol e o agente impermeável albumina. 

Em comparação com outros mamíferos, os espermatozoides humanos são mais 

resistentes à criopreservação, devido a uma série de fatores nomeadamente, o seu 

reduzido tamanho, organização celular, baixo teor em água e presença de uma 

membrana plasmática mais rica em ácidos gordos e em colesterol (Bailey et al., 2000; 

Paoli et al., 2019). Enquanto os lípidos contribuem para uma maior fluidez da membrana 

citoplasmática, o colesterol ajuda na manutenção da sua estrutura, promovendo uma 

maior resistência a condições desfavoráveis (Clarke et al., 2003; Fabozzi et al., 2016). 

Não obstante e independentemente da espécie, o processo de criopreservação 

apresenta frequentemente sérias ameaças à vitalidade e mobilidade espermática. O 

impacto da criopreservação deve-se não só à exposição a temperaturas extremamente 

baixas, mas também, e na sua maioria, à exposição aos efeitos tóxicos dos 

crioprotetores (Stanic et al., 2000).  

Relativamente a esta última tarefa, um dos objetivos principais seria não só 

avaliar o %DFI e a mobilidade após descongelação, mas também a vitalidade. Contudo, 

verificou-se que, possivelmente devido à presença de crioprotetor, o corante para 

avaliação deste último parâmetro não conseguia penetrar nas células, o que inviabilizou 

esta avaliação. 

Apesar de as diferenças nos resultados obtidos para a comparação entre os dois 

meios de criopreservação não ser significativa, verificou-se que a diminuição na 

mobilidade espermática no meio 2 era mais representativa relativamente à registada no 

meio 1, indo de encontro aos resultados anteriormente publicados (Fabozzi et al., 2016; 



FCUP 
Estágio Curricular em Reprodução Humana Assistida: Impacto das Técnicas Utilizadas nos 

Parâmetros Espermáticos 
124 

 

 
 

McGonagle et al., 2002; Ragni et al., 1993). Ambos os meios analisados têm o mesmo 

tipo de crioprotetor permeável, o glicerol, conduzindo então à hipótese que 

provavelmente a diferença encontra-se no agente não permeável (neste caso, o TYB). 

Como visto anteriormente, o meio 1 é suplementado com gema de ovo. Apesar dos seus 

mecanismos de ação não serem totalmente conhecidos, acredita-se que a sua 

constituição fosfolipídica e lipoproteica ajude a manter a fluidez da membrana celular 

dos espermatozoides e, como tal, auxilie na proteção estrutural e funcional da 

membrana tornando-os mais resistentes à criopreservação (Fabozzi et al., 2016; Paoli 

et al., 2019). Pelo contrário, a albumina, presente no meio 2, não consegue manter tão 

bem essa fluidez levando a resultados menos favoráveis após a descongelação 

(Fabozzi et al., 2016; Giraud et al., 2000). 

Para além dos danos na membrana plasmática causados pelo ciclo de 

criopreservação, também as membranas dos organelos têm a sua fluidez afetada, e são 

igualmente passíveis de sofrer danos estruturais (Paoli et al., 2019). Tal facto leva à sua 

oxidação e consequente libertação de ROS (Hezavehei et al., 2018), potenciando o 

efeito de uma membrana instável. As ROS resultantes desta degradação, poderão 

induzir cascatas de mecanismos apoptóticos, que levam à ativação de caspases e 

consequentemente à ativação de endonucleases específicas, levando à fragmentação 

de ADN na cadeia simples e dupla (Amor et al., 2018; Hezavehei et al., 2018), 

conduzindo assim a um ciclo “vicioso” de degradação e produção de ROS. Estes 

mecanismos bioquímicos, levam à hipótese de que talvez um meio que promova uma 

maior fluidez e estabilidade membranar, promova igualmente, ainda de que forma 

indireta, uma maior estabilidade no ADN espermático. 

Relativamente aos resultados obtidos para a avaliação do %DFI após 

descongelação, estes vão de encontro à maioria dos estudos que relatam uma 

diminuição da integridade do ADN durante o processo de criopreservação (Agarwal e 

Majzoub, 2017). 

É importante referir que também para esta temática não existe total consenso na 

bibliografia quanto ao melhor método para criopreservação (Fabozzi et al., 2016), nem 

quanto ao impacto desta técnica no ADN espermático e aos mecanismos associados a 

este dano (Hezavehei et al., 2018; Paoli et al., 2019; Di Santo et al., 2012). As diferenças 

nestes resultados podem dever-se a uma série de fatores, nomeadamente: (1) variação 

nos meios de criopreservação; (2) diferentes protocolos de criopreservação e 

descongelação; (3) utilização e avaliação de amostras a fresco ou processadas (por 

swim up ou gradientes de densidade); (4) tipo de população experimental, isto é, se a 
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população é constituída apenas por amostras normozoospermicas ou não; e (5) 

diferentes métodos de avaliação do %DFI. 

Como trabalhos futuros e atendendo aos resultados discutidos, propõe-se a 

realização de um maior número de trabalhos experimentais com vista à otimização dos 

protocolos aqui testados. Seria também interessante, numa fase posterior, analisar 

amostras envolvidas em tratamentos de PMA e submetidas a estes diferentes meios e 

métodos, com possibilidade de rastreabilidade dos resultados no que respeita a taxas 

de gravidez e/ou abortamento 

 

6. Conclusão 
 

Embora com algumas limitações, conclui-se que a coloração com TB é um 

método eficaz, ainda que complementar, de avaliação e diagnóstico de infertilidade 

masculina. Apresenta-se também como um método inequívoco de identificação de 

leucócitos e uma alternativa mais acessível e económica em relação aos restantes 

métodos já estabelecidos. 

Relativamente ao estudo da fragmentação do ADN dos espermatozoides e do 

seu impacto nos parâmetros de qualidade analisados nos espermogramas, 

estabeleceram-se variadas conclusões. Numa primeira análise, verificou-se que o %DFI 

está negativamente correlacionado com a concentração espermática, vitalidade e 

morfologia, parâmetros fundamentais na avaliação de um espermograma. Confirmou-

se também que é significativamente mais baixo em amostras normozoospermicas.  

Ainda no que respeita à concentração de espermatozoides, verificou-se uma 

tendência para o seu aumento como resultado de um maior período de abstinência 

sexual, no intervalo de 2 a 8 dias. O aumento da concentração também aparenta estar 

associado a um favorecimento da mobilidade geral, registando-se um menor número de 

espermatozoides imóveis e in-situ. 

Por último, concluiu-se que a presença de espermatozoides morfologicamente 

normais, está correlacionada de forma positiva com uma boa mobilidade espermática e 

este parâmetro por sua vez, está correlacionado positivamente com a vitalidade  

Como conclusão relevante destaca-se também a determinação do valor de 

referência para o %DFI. Os dados apresentados sugerem que, numa amostra, acima 

de 21% de espermatozoides com evidência de má compactação ou fragmentação 

através da técnica TB, poderá incorrer maior probabilidade de alterações na amostra de 
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ejaculado, o que, consequentemente, poderá traduzir-se em problemas de fertilidade 

masculina. 

Em relação à avaliação do impacto do tempo de incubação e do tipo de meio de 

swim up, nos diferentes parâmetros espermáticos, verificou-se que o meio de cultura C 

foi aquele que apresentou uma menor alteração no %DFI ao longo do período de 

incubação. Os resultados sugerem que uma suplementação mais rica em proteínas e 

aminoácidos, bem como a estabilidade conferida por um tampão, poderão ser uma 

mais-valia não só no que respeita à proteção da integridade das células, bem como na 

promoção da mobilidade espermática.  

Por último, em relação à avaliação do impacto de dois tipos de meios de 

criopreservação nos diferentes parâmetros espermáticos, concluiu-se que a presença 

da gema de ovo parece promover uma maior fluidez da membrana e como tal, permite 

uma maior mobilidade espermática e um menor dano no ADN dos espermatozoides 

após descongelação. 
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Conclusões gerais do estágio 
 

Ao longo deste ano de estágio na clínica CETI, consegui estruturar 

conhecimentos teóricos e adquirir conhecimentos práticos relacionados com a dinâmica 

laboral num centro de PMA. Para além disso tive oportunidade de desenvolver um 

pequeno trabalho de investigação, algo que me permitiu desenvolver outras aptidões. 

Durante este estágio foi-me possível realizar alguns espermogramas de forma 

autónoma, o que me permitiu lidar com vários tipos de amostras e perceber os cuidados 

a ter durante esta análise com cada uma delas, de forma a realizá-la o mais 

corretamente possível. Tive ainda a oportunidade de acompanhar o tratamento de 

variados tipos de amostras de espermatozoides, nomeadamente amostras provenientes 

de procedimentos cirúrgicos (TESE) e, desta forma, familiarizar-me com os 

procedimentos necessários para a execução da técnica. 

Adicionalmente, ainda na área de andrologia realizei vários ciclos de congelação 

e descongelação de ejaculado e realizei vários processamentos de amostras seminais 

por swim up para aplicação no trabalho de investigação desenvolvido. 

Simultaneamente, tive ainda a oportunidade de acompanhar o processamento de 

amostras seminais por gradientes de densidade em contexto de tratamento de PMA. 

Relativamente aos trabalhos realizados no laboratório de embriologia, este 

estágio permitiu-me acompanhar todo o processo de recolha de gâmetas até à 

transferência dos embriões. Desta forma, foi-me possível acompanhar a realização de 

punções foliculares desde a preparação dos meios necessários à realização da punção, 

até à avaliação da qualidade dos ovócitos recolhidos e transferência dos mesmos para 

o respetivo meio de cultura. Acompanhei ainda a realização das FIV e ICSI, sendo que, 

neste último caso foi ainda possível recorrer a material excedentário para começar a 

desenvolver técnicas necessárias à execução completa da ICSI. Acompanhei ainda 

todo o desenvolvimento embrionário e as avaliações das diferentes fases de 

desenvolvimento através de mecanismos de time-lapse ou não, e com recurso aos dois 

tipos de meios de cultura: sequenciais ou contínuos. 

Na altura da transferência, foi ainda possível perceber as condicionantes que 

levam à decisão de uma transferência ao terceiro ou quinto dia de desenvolvimento, 

bem como acompanhar os trabalhos de laboratório desenvolvidos durante uma 

transferência. Foi-me ainda possível desenvolver algum treino com o carregamento de 

vários tipos de cateteres de transferência com recurso a material excedentário. 
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Ainda no laboratório de embriologia, acompanhei a vitrificação de ovócitos e 

embriões e treinei a execução de ambas as técnicas com recurso a material 

excedentário e a micro beads. 

Ainda em contexto do estágio, tive a oportunidade de participar em vários 

workshops, reuniões, cursos e outros eventos científicos de forma a alargar os meus 

conhecimentos e até os meus horizontes dentro da área da PMA. 

Em relação ao projeto de investigação, para além das competências 

mencionadas anteriormente, este projeto permitiu-me ainda otimizar a técnica de 

avaliação do índice de fragmentação de ADN espermático através da coloração com TB 

e ao mesmo tempo desenvolver o meu espírito crítico e curiosidade necessária para 

uma investigação. Para além disso, permitiu-me participar num congresso da 

especialidade através da apresentação de um poster. 

Acabo este estágio com a certeza de que a PMA é uma área muito desafiante, 

mas que me deixou completamente rendida e com vontade de fazer e aprender cada 

vez mais. No entanto, é também uma área extremamente gratificante e recompensadora 

quando, num ciclo de PMA bem-sucedido, com toda a complexidade de etapas que o 

constituem, devolve a alguém a esperança de ser mãe/pai. 
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ANEXO I 
TABELA DE CORRELAÇÕES DE PEARSON ENTRE OS VÁRIOS 

PARÂMETROS ESPERMÉTICOS  
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ANEXO II 
POSTER APRESENTADO NO CONGRESSO DA SOCIEDADE 

PORTUGUESA DE MEDICINA DA REPRODUÇÃO (SPMR), PORTO, 8 A 11 DE 

MAIO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


