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SUSPEITA DE INFERTILIDADE
 Quando suspeitar de infertilidade?
 O casal que não engravida após um período de 12 meses com 
atividade sexual regular e sem uso de qualquer método contraceptivo, 
deve procurar assistência médica especializada. Contudo, a busca por 
assistência médica não deve ser prorrogada, especialmente nos casos 
de mulheres em idade de 35 anos ou mais. 

Diversos fatores dificultam a gravidez:
10% de coexistência de fatores masculinos e femininos;
40 % de fatores masculinos;
30 % fatores femininos;
20 % infertilidade sem causa aparente.

 Nos capítulos seguintes, vamos abordar estes temas de forma 
mais detalhada.
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INFERTILIDADE FEMININA
 As principais causas de infertilidade feminina serão descritas a 
seguir. Estas devem ser pesquisadas em mulheres que não engravidam 
após 1 ano de tentativa, com relações sexuais regulares. Em mulheres 
acima de 35 anos, esta investigação pode ser realizada após 6 meses 
de tentativa de gravidez sem sucesso.

1.Fator Ovulatório
 A ovulação consiste na liberação do óvulo contido no ovário e 
a captação do mesmo pela tuba uterina. A mulher pode ter uma falha 
de ovulação ou até mesmo ovular, mas com produção inadequada de 
hormônios. Quando a ovulação não ocorre, o ciclo menstrual costuma 
ser irregular. Porém, quando há apenas uma deficiência na qualidade 
da ovulação, este sintoma pode não aparecer.
 A pesquisa para verificar a qualidade da ovulação é feita através 
de exames de sangue, que consistem na dosagem de hormônios. Estes 
exames devem ser realizados em data determinadas de acordo com o 
ciclo menstrual. Estes hormônios investigados são produzidos tanto no 
ovário quanto em outros locais, mas  interferem na produção hormonal 
ovariana. O exame de ultrassonografia também auxilia no diagnóstico.  
Um exemplo comum deste fator é a falha de ovulação em mulheres 
com ovários policísticos.

2.Fator Uterino
 Existem irregularidades na cavidade uterina que podem 
dificultar a fixação do embrião  na parede uterina. Exemplos de 
possíveis causas de irregularidade na parede uterina são:  miomas 
(intramurais e submucosos), pólipos endometriais e malformações 
uterinas (útero bicorno, por exemplo). Para verificar estes problemas, 
é necessário realizar exames como ultrassonografia transvaginal, 
histeroscopia (HSC – uma ótica introduzida dentro do útero estuda 
essa possibilidade) e histerossalpingografia (HSG – radiografia com uso 
de contraste do útero e tubas para ver a forma dos mesmos).
 Eventualmente, esses diagnósticos precisam de comprovação 
por uma outra técnica, que se chama videolaparoscopia, quando uma 
ótica introduzida no abdome permite visualizar as trompas, os ovários 
e demais órgãos internos.



3.Fator Tubário
 As tubas uterinas, que comunicam o ovário com o útero, 
podem apresentar deformidades ou até mesmo obstrução do seu 
canal. Se estas estiverem comprometidas de um lado ou até mesmo 
dos dois lados, podem dificultar e até mesmo impedir o encontro do 
espermatozoide com o óvulo, evitando assim a fecundação. Para 
verificar se existe este problema é necessário fazer o exame de 
histerossalpingografia (HSG – radiografia com uso de contraste do 
útero e tubas para ver a forma e a permeabilidade das mesmas).
 Eventualmente, esse diagnóstico precisa de comprovação por 
uma outra técnica, que se chama videolaparoscopia, quando uma ótica 
introduzida no abdome permite visualizar as trompas, os ovários e 
demais órgãos internos.

4.Endometriose 
 Um dos problemas que freqüentemente acomete mulheres 
com infertilidade é a endometriose. Esta doença consiste na presença 
de focos de células de dentro da cavidade uterina (endométrio) em 
outros locais. Estes  implantes de células endometriais podem ocorrer 
no revestimento dos órgãos internos (peritônio). Nesta situação, levam 
à formação de aderências. Estas aderências são as responsáveis pela 
perda de mobilidade das trompas, fenômeno fundamental para a 
captação dos óvulos e para sua fertilização.

 A endometriose também pode acometer os ovários, levando 
a uma dificuldade para a ocorrência da ovulação. A Adenomiose ou 
Endometriose interna é decorrente do implante de células endometriais 
na parede uterina. Nos casos de endometriose e/ou adenomiose 
pode ocorrer um processo inflamatório uterino, com consequente 
dificuldade para a implantação do embrião no útero. As mulheres com 
endometriose podem apresentar cólicas menstruais de intensidade 
variável ou serem absolutamente assintomáticas, ou seja, não terem 
dor ou qualquer outro sintoma.

Leia mais sobre este assunto na página 16
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ABORTO ESPONTÂNEO
 O aborto espontâneo ocorre em aproximadamente 15% das 
gestações de mulheres com idade até 35 anos.   Esta taxa aumenta 
proporcionalmente com a idade, podendo chegar a 30 – 40% nas 
mulheres acima de 40 anos.
 Contudo, a ocorrência de mais de um aborto espontâneo 
não pode ser considerada normal.   A partir do segundo episódio de 
aborto, deve ser feita uma investigação criteriosa para identificar a 
causa e tratar o problema, antes de uma nova gravidez.

CAUSAS PARA O ABORTAMENTO
 Existem diversas causas de abortamento e não é apenas a 
idade da mulher a responsável pela ocorrência dos abortos.

1.Causas genéticas
 As causas genéticas são muito frequentes. Isto significa que, 
se foi formado um embrião com alteração genética,  muitas vezes 
incompatível com a vida, o corpo eliminará este embrião. As alterações 
genéticas são mais frequentes em óvulos de mulheres acima de 35 
anos, e mais evidentes após os 40 anos. Os espermatozoides também 
sofrem alterações com o passar dos anos, especialmente após os 50 
anos de idade. Para verificar esta possibilidade, deve ser feito exame 
genético do material do aborto. Em casos de alterações presentes, a 
chance deste evento se repetir dependerá da doença constatada.

2.Infecções na Mulher
 As infecções na mulher, na fase inicial de uma gravidez, podem 
levar à ocorrência de aborto. Por isso, é muito importante realizar 
uma avaliação médica ginecológica antes de tentar engravidar. Além 
de aumentarem o risco de aborto, as infecções também podem levar 
a malformações no bebê e sequelas após o nascimento.



3.Colo Curto (Incompetência istmo-cervical)
 Em alguns casos, as mulheres apresentam episódio de aborto 
espontâneo anterior, sem apresentar muita dor ou parto prematuro 
com dilatação súbita do colo uterino em período de trabalho de parto 
prolongado. Isto  pode ser um sinal de colo curto e incompetente para 
segurar a gestação. Esta alteração é conhecida como incompetência 
istmo-cervical.  
 Há uma cirurgia para correção eficaz destes casos denominada 
cerclagem uterina. Este procedimento está indicado quando a medida 
do colo uterino no primeiro trimeste da gravidez apresenta valores 
inferiores a 2,5 cm de comprimento. O sucesso da cirurgia é maior 
quando esta é realizada entre 13 e 16 semanas. Excepcionalmente, 
este procedimento pode ser feito mais tardiamente na gravidez e 
também fora do período gestacional.

4.Alterações na Forma do Útero
 As alterações na forma do útero também podem levar ao 
aborto.   Estas alterações podem ser: septos, pólipos e miomas na 
cavidade uterina. É possível investigar estas alterações através 
de exames de ultrassonografia e, mais precisamente, através da 
histeroscopia (este exame permite visualizar a cavidade uterina).

5.Alterações  dos Hormônios Femininos
 As alterações dos hormônios femininos dificultam a gravidez 
e favorecem o aborto. Ciclos menstruais curtos (intervalo menor que 
21 dias) ou muito longos (intervalo maior que 35 dias) são sugestivos 
de uma alteração hormonal.

6.Alterações no DNA do Espermatozóide
 Existem algumas alterações no DNA do espermatozóide 
que também podem levar ao aborto. O exame indicado para esta 
investigação é o teste de fragmentação do DNA espermático. 
Consideramos  alterado quando a fragmentação é maior que 15%.

7.Fatores Imunológicos
 Os fatores imunológicos também estão associados a 
episódios repetidos de aborto.

Durante o processo de implantação embrionária, ocorre uma 
inflamação para permitir a fixação do embrião no útero. O equilíbrio 
deste processo é mediado por diversos fatores, dentre eles destacam-
se as células NK (Natural Killer). Em situações de excesso de atividade 
destas células, o aborto pode acontecer. Existe um exame específico 
para identificar esta alteração, com ótimas chances de sucesso com o 
tratamento adequado. A medicação utilizada deve ser administrada 
por via endovenosa, entre 7 a 14 dias após o início da menstruação 
ou 7 dias antes da transferência de embriões. Esta medicação deve 
ser repetida 1 vez ao mês até 20 semanas de gravidez.
 Os anticorpos produzidos contra o próprio indivíduo, os 
autoanticorpos,que surgem nas doenças autoimunes, podem 
também levar a ocorrência de um aborto. Um exemplo muito comum 
de doença autoimune é a Tireoidite de Hashimoto, que pode levar ao 
hipotireoidismo. Outras doenças autoimunes são: Lupus eritematoso 
sistêmico, Esclerose múltipla, Psoríase, Artrite Reumatóide, Diabetes 
mellitus, entre outras. 

8.Trombofilia
 Além dos fatores acima citados, as trombofilias – doenças 
que aumentam o risco de trombose –  também são responsáveis pela 
ocorrência de aborto.
 O tratamento em casos de abortos repetidos é indicado de 
acordo com a causa do aborto. Após realizar a investigação médica, a 
paciente é orientada de forma individualizada.

Leia mais sobre esse assunto na página 14



TROMBOFILIA



 A Trombofilia é uma doença que causa alteração na coagulação 
sanguínea, com consequente aumento do risco de obstrução dos vasos 
sanguíneos. Esta obstrução é denominada trombose.

 A Trombofilia pode ser herdada, pela genética familiar ou adquirida 
após o nascimento. Nos casos da forma “adquirida”, ela é caracterizada por 
um distúrbio do sistema de defesa do organismo, que começa a produzir 
anticorpos contra ele mesmo. Estes anticorpos afetam as paredes dos 
vasos sanguíneos, com consequente aumento do risco de trombose.
 Além da Trombofilia, existem outros fatores de risco para a 
ocorrência de trombose, como: a obesidade, o tabagismo, o sedentarismo 
(não fazer atividade física), uso de hormônios (como os anticoncepcionais), 
após cirurgias em geral (especialmente naquelas em que o paciente não 
consegue se movimentar no pós-operatório) e também durante o período 
de gravidez, até sessenta dias pós parto.

 Durante a gravidez, já ocorre, naturalmente, um estado de 
“hipercoagulabilidade” do sangue materno, visando o controle da 
hemorragia  durante e após o parto. É por isso que muitas mulheres, 
portadoras de Trombofilia, descobrem a doença após alguma complicação 
na gestação, pois há uma maior chance de produzir trombos, os quais 
podem obstruir vasos da placenta, podendo ocasionar abortos precoces de 
repetição, óbito fetal, descolamento prematuro de placenta, hipertensão 
arterial(pressão alta) na gravidez, entre outros. É importante  lembrar 
que não são todas as pacientes com Trombofilia que irão desenvolver 
trombose. A trombose  ocorre nos casos em que estão presentes dois ou 
mais fatores de risco.
 Conhecer o histórico da paciente é extremamente importante 
para que seja feita a investigação de Trombofilia. Esta investigação está 
indicada se a paciente apresentar histórico pessoal ou familiar de:

-Infarto, derrame ou trombose antes dos 50 anos de idade;
-Dois ou mais abortos espontâneos ou um caso de natimorto;
-Casos de pré-eclampsia grave, principalmente em grávidas com menos 
de 32 semanas de gestação;
-Descolamento prematuro de placenta;

A TROMBOFILIA



-Óbito fetal anterior (morte do bebê dentro do útero);
-Parto prematuro anterior associado com envelhecimento precoce da 
placenta;
-Gestação anterior com crescimento inadeaquado do bebê  durante a 
gravidez;
-Familiar com trombofilia hereditária.

 Nestas  situações, o acompanhamento especializado está 
indicado.
 O diagnóstico é feito através de uma complexa investigação 
laboratorial. O tratamento deve ser iniciado para prevenir as complicações. 
As medicações como o AAS (ácido acetilsalicílico) e heparina  são utilizadas 
para controlar a coagulação e evitar a formação de trombos.

 A gravidez é considerada de maior risco. Contudo, se a gestante 
for devidamente tratada e acompanhada por médico especializado nesta 
doença, as chances de sucesso são  excelentes.

CUIDADOS DURANTE O TRATAMENTO
 O tratamento de Trombofilia consiste em medidas para prevenção 
de trombose (obstrução de vasos sanguíneos arteriais ou venosos).
 As medicações utilizadas são os anticoagulantes. A via de 
administração é injetável, subcutânea, com aplicação diária e com dose 
individualizada para cada paciente de acordo com o tipo de Trombofilia 
e peso da paciente. As medicações normalmente são utilizadas desde o 
início da gravidez ou após a ovulação, até um  dia antes do parto.
 Em casos de tratamento de fertilização in vitro, o uso de  
anticoagulantes  deve iniciar 24 horas após a coleta de óvulos.

 O uso de medicação deve ser acompanhado de outras medidas 
preventivas, como: 
Controle de peso, com dieta saudável e fracionada a cada 3 horas.
Evitar alimentos ricos em vitamina K, como rúcula, espinafre, agrião, alface 
americana, couve, grãos de soja, aspargos, óleo de oliva, couve, salsa, 
cebolinha, repolho verde, que podem interferir no efeito da medicação.
Prática de exercícios físicos regulares, pelo menos 3 vezes por semana. 
Lembre-se de realizar uma avaliação médica antes de iniciar a atividade 
física.
Usar meia elástica de média compressão.
Evitar cigarros. Eles danificam a camada interna dos vasos, aumentando o 
risco de trombose.

ENDOMETRIOSE



O QUE É ENDOMETRIOSE?
 Endometriose  é uma condição na qual o endométrio, camada  de  
tecido composto  por  glândulas  e estroma,  que reveste a parede interna 
do útero,  cresce fora deste local, ou seja, em outras regiões do corpo.
 Mensalmente, os ovários produzem hormônios, que estimulam as 
células endometriais a crescerem e a  formarem um local adequado para a 
fixação do embrião no útero.

 O tecido endometrial fora do útero tem a capacidade de implantar 
e proliferar, aumentando o tamanho das lesões de endometriose. A 
disseminação do endométrio pode se dar por proximidade, acometendo 
tecidos e órgãos pélvicos, ou à distância, atingindo órgãos fora da pelve.

 As  causas  exatas da Endometriose ainda não são claras mas, 
existem algumas possibilidades para o seu surgimento:

1. Menstruação  retrógrada
 Isso acontece quando o sangue da menstruação, que contém 
células endometriais, reflui pelas tubas uterinas e cavidade pélvica, ao 
invés de sair pela vagina. Essas células endometriais se fixam nas paredes 
dos órgãos da região pélvica e começam a crescer, dando origem aos 
focos de endometriose.
 Este refluxo sanguíneo acontece, habitualmente, no período 
menstrual. Contudo, apenas em algumas mulheres ocorrerá a implantação 
dos focos de endometriose.

2. Sistema  imunológico deficiente
 Deficiências no sistema imunológico também podem causar a 
doença, tornando o corpo incapaz de reconhecer e destruir as células 
endometriais, que crescem no lugar errado.

3. Outras  causas
 Após alguma cirurgia, como a cesárea, as células do endométrio 
podem  se fixar nas incisões cirúrgicas e, desta forma, originar mais um 
foco de endometriose.
 



 Um dos primeiros sintomas da Endometriose é a dor pélvica, 
quase sempre associada ao ciclo menstrual, de intensidade variável.
 É importante dizer que a intensidade dos sintomas não está 
relacionada com a gravidade da doença, ou seja, mulheres com fortes 
cólicas menstruais podem apresentar grau mínimo de Endometriose.
Existem casos em que o único sintoma é a dificuldade para engravidar.

Outros sintomas bastante frequentes da doença são:
• Dor profunda na vagina ou na pelve durante relação sexual
• Dor pélvica contínua ou não, que piora com a menstruação
• Dor para evacuar
• Sangramento nas fezes
• Dor para urinar
• Sangramento na urina

 O diagnóstico endometriose é feito por meio de exame físico, 
ultrassonografia transvaginal com prepare intestinal, ressonância da 
pelve e videolaparoscopia.

 A mudança na anatomia do aparelho reprodutivo feminino é 
o principal fator que leva à Infertilidade na mulher com Endometriose. 
Ao longo do tempo, o processo inflamatório da enfermidade causa 
aderências entre os órgãos reprodutivos, levando à alteração da anatomia 
e, consequentemente, à infertilidade.

 O crescimento de endometriomas nos ovários pode também 
comprometer a adequada produção de óvulos, levando à dificuldade para 
engravidar.
 Um dos tratamentos indicados para pacientes inférteis com 
Endometriose é a fertilização in vitro, na qual a fertilização é realizada fora 
do organismo, em laboratório, após coleta dos óvulos e espermatozoides. 
Existem medicações adequadas para esta situação, que visam minimizar 
os efeitos da Endometriose e, desta forma, possibilitar a desejada 
gravidez.
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 O homem pode apresentar deficiência tanto na qualidade quanto 
na quantidade de espermatozoides. Este fator está presente em 30-40% 
dos casos de infertilidade.

 O exame indicado para analisar os espermatozoides é o 
espermograma. A análise do sêmen envolve múltiplos parâmetros como 
volume, cor, quantidade de espermatozoides, movimentação e formas 
dos mesmos.

Volume
 De uma forma geral, o volume de sêmen no ejaculado deve ser 
igual ou superior a 1,5 ml. 

Quantidade
 Em relação ao número de espermatozoides, considera-se como 
normal um número maior ou igual a 15 milhões de espermatozoides/ml, 
com uma concentração total na amostra de pelo menos 39 milhões de 
espermatozoides. 

Motilidade
 Os espermatozoides são ainda avaliados quanto à movimentação, 
podendo ser classificados em tipos A, B, C e D. 
Tipo A : espermatozoides que se movimentam em direção ao óvulo mais 
rapidamente;

Tipo B: espermatozoides que se movimentam em direção ao óvulo mais 
lentamente;

Tipo C: espermatozoides que se movimentam em torno de si mesmos, ou 
seja, não se direcionam para o óvulo (tipo C);

Tipo D:  espermatozoides imóveis. 

 Apenas os tipos A e B são capazes de fertilizar o óvulo. 
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Morfologia

 Os espermatozoides também são avaliados em relação à 
morfologia, uma vez que podem haver diversas anomalias morfológicas 
no sêmen de um homem considerado fértil. O resultado de morfologia 
estrita de KRUGER é considerado normal quando há pelo menos 4 % de 
espermatozoides com forma normal. 
 Existem algumas situações, porém, em que há deficiência 
na produção de espermatozoides e, em alguns casos, com completa 
ausência de espermatozoides no ejaculado. Nestas situações, além de 
uma investigação detalhada para verificar a causa do problema, pode ser 
realizada a busca de espermatozoides nos testículos e epidídimo. 

VASECTOMIA
Em casos onde foi realizada a vasectomia, a gravidez ainda é possível 
através da recanalização do ducto deferente seccionado na cirurgia 
ou através da fertilização in vitro. A qualidade espermática pode ficar 
comprometida nestas situações e a reversão nem sempre é viável e efetiva 
para obter uma nova gravidez. Quanto maior o tempo de vasectomia, 
maior o comprometimento da qualidade espermática.

 Em situações extremas, denominadas azoospermia, onde não 
ocorre a produção de espermatozoides, existe a possibilidade de gravidez 
com uso de banco de sêmen. Enfim, existem causas diversas para 
infertilidade masculina. Contudo, aplicando a alta tecnologia que dispomos 
em reprodução assistida, as taxas de gravidez são excelentes.

BANCO DE SÊMEN

 Os bancos de sêmen representam uma alternativa viável para 
homens que procuram preservar seus espermatozoides após receberem 
um diagnóstico de câncer por exemplo. 
 A coleta e armazenamento do sêmen devem ser realizados antes 
do tratamento oncológico.
 Esta coleta também pode preceder a cirurgia de vasectomia. 
Assim, se houver desejo de uma nova gravidez, esta será possível através 
da fertilização in vitro.

RELAÇÃO 
SEXUAL

PROGRAMADA



A RELAÇÃO SEXUAL PROGRAMADA 
 
 Este tratamento consiste em estimular a produção de óvulos 
na mulher através do uso de medicações hormonais, aumentando as 
chances de ocorrência de gravidez.

 A medicação indicada pode ser usada por via oral (comprimidos) 
ou injetável (injeções subcutâneas). A escolha da medicação é realizada 
após a avaliação médica individualizada para cada caso.

 A avaliação da resposta ovariana ao estímulo hormonal, ou seja, o 
acompanhamento do crescimento dos folículos ovarianos, é feita através 
de exames de ultrassonografia transvaginal.

 Assim, quando os folículos ovarianos atingem um tamanho 
considerado adequado, normalmente em torno de 20 mm, é realizada 
uma medicação para promover a ovulação entre 36 a 40 horas após a 
administração da mesma. O casal é orientado a ter relações sexuais neste 
período, considerado muito fértil.

 O teste de gravidez pode ser realizado 2 semanas após a 
administração da medicação que promove a ovulação.



INSEMINAÇÃO
INTRAUTERINA



A INSEMINAÇÃO INTRAUTERINA
 

 O processo de Inseminação Artificial consiste na indução da 
ovulação através de hormônios, para estimularem  os ovários a produzirem  
óvulos.
O acompanhamento da resposta ovariana à medicação utilizada é feito 
através de exames de ultrassonografia transvaginal.

 Quando se verifica a iminência de ovulação pelo exame de 
ultrassonografia, programa-se a transferência dos espermatozoides. Para 
isso, é feita a coleta de esperma e seleção dos melhores espermatozoides 
no laboratório. Após esta seleção, estes espermatozoides são transferidos 
para dentro do útero através de um cateter.

 Este tratamento está indicado para mulheres com trompas 
uterinas desobstruídas e homens sem alterações ou com alterações leves 
na qualidade espermática.

Cuidados a serem tomados durante o tratamento:

Durante este tratamento, deve ser evitada atividade física com impacto 
na região abdominal e uso de medicações, especialmente os anti-
inflamatórios.

ORIENTAÇÕES PARA A INSEMINAÇÃO INTRAUTERINA:

Usar a medicação indicada para a ovulação 36 horas antes do 
procedimento;

Evitar relação sexual nos dois dias que antecededem o procedimento;

Não é necessário jejum para este procedimento;

Chegar à clínica com 30 minutos de antecedência;

Esvaziar a bexiga para o procedimento;

Realizar exame de ßHCG  14 dias após o procedimento.



FIV



FERTILIZAÇÃO IN VITRO

 Esta técnica consiste na fertilização no laboratório e transferência 
de embriões para o útero. Como os embriões são formados fora do útero 
materno, daí vem a denominação “fertilização in vitro”. Esta técnica é 
conhecida como “bebê de proveta”.

 Está indicada em casos de falha de inseminação artificial, obstrução 
tubárea e deficiência mais significativa na qualidade dos espermatozoides. 
A seguir, são descritos os processos de fertilização, em 5 etapas:

PRIMEIRA ETAPA: INDUÇÃO DA OVULAÇÃO
 A indução da ovulação é feita com medicação hormonal: são  
administrados hormônios através de injeções subcutâneas, com a finalidade 
de aumentar a capacidade do ovário para produzir óvulos. No ciclo natural, 
sem esta medicação o ovário produz normalmente apenas um óvulo, ora 
do lado esquerdo, ora do lado direito.

 Com a medicação, os dois ovários tornam-se funcionantes 
e, assim, aumentam as chances de se obter maior número de óvulos 
e, conseqüentemente, maior número de embriões fertilizados no 
laboratório. O acompanhamento da ovulação é feito por exames seriados 
de ultrassonografia. A medicação para estimular a produção de óvulos é 
administrada  durante 10 a 12 dias.

 Quando a maioria dos folículos ovarianos atinge cerca de 2,0 cm de 
diâmetro, é realizada uma medicação denominada “HCG purificado”. Esta  
medicação promove o amadurecimento dos óvulos contidos nos folículos 
ovarianos. Após 35 horas da aplicação do HCG, os óvulos estarão prontos 
para serem colhidos e utilizados.

SEGUNDA ETAPA: COLETA DE ÓVULOS
 A coleta dos óvulos é realizada sob anestesia, portanto o 
procedimento é indolor. A coleta é feita aproximadamente 35 horas após a 
administração do “HCG”, através da punção dos folículos ovarianos guiada 
por ultrassonografia transvaginal. Este  procedimento visa aspirar o líquido 
dos folículos ovarianos que contém os óvulos.



 No mesmo dia da punção dos folículos, é realizada a coleta do 
sêmen. Este sêmen será processado e, finalmente, colocado em contato 
com os óvulos puncionados no laboratório.

TERCEIRA ETAPA: FERTILIZAÇÃO DOS ÓVULOS
 Este procedimento pode ser feito de duas maneiras: fertilização 
in vitro convencional (FIV) ou ICSI (o espermatozóide é injetado dentro do 
óvulo).
 Fertilização in vitro (FIV): Os espermatozoides são colocados em 
contato com os óvulos para que um deles penetre na membrana que 
envolve o óvulo (zona pelúcida) e entre dentro do óvulo. Assim, ocorre a 
fecundação e formação do embrião.

 ICSI (Injeção Intracitoplasmática do Espermatozoide): Nesta técnica, 
o embriologista seleciona os espermatozoides de melhor qualidade para 
serem colocados dentro do óvulo. Um único espermatozoide  selecionado 
é injetado dentro de cada óvulo com auxílio de um micromanipulador 
acoplado ao microscópio. Esta técnica está indicada em casos de  deficiência 
severa da qualidade espermática.

QUARTA ETAPA: TRANSFERÊNCIA DOS EMBRIÕES
 Em 24 horas, o embriologista reavalia  os embriões formados 
e classifica os mesmos segundo critérios rigorosos de morfologia. Os 
embriões são avaliados diariamente, para acompanhamento do processo 
de desenvolvimento e divisão celular e armazenados em uma estufa. Após 
a formação dos embriões, aguardamos cerca de três a cinco dias  para 
o adequado desenvolvimento embrionário no laboratório e posterior 
transferência dos mesmos para o útero materno.

 A transferência dos embriões é um procedimento indolor, com 
passagem de um fino cateter para dentro do útero. É realizada com auxílio 
de ultrassom, para visualizar a passagem dos embriões pelo colo do útero 
e colocação dos mesmos em local ideal na cavidade uterina. A transferência 
dos embriões para o útero é realizada entre 3 a 5 dias após a coleta dos 
óvulos e sêmen.

QUINTA ETAPA: TESTE DE GRAVIDEZ
 O teste de gravidez, com pesquisa de βHCG no sangue, é realizado 
entre dez a doze dias após a transferência dos embriões. O exame de ultra-
sonografia, após teste de gravidez positivo, é realizado de 2 a 3 semanas 
após a transferência dos embriões. Este tratamento dura cerca de 3 
semanas.

ORIENTAÇÕES PARA A COLETA DE ÓVULOS: 
 
 Usar a medicação indicada para a ovulação 35 horas antes do 
procedimento;
 Evitar relação sexual dois dias antes do procedimento;
 Comparecer à clínica acompanhada e com 30minutos antes da hora 
marcada;
 Fazer jejum (inclusive de líquidos), desde 8 horas antes da hora 
marcada;
 Evitar uso de cosméticos, perfumes e esmaltes de cor escura no dia 
da coleta de óvulos;
 Evitar dirigir veículos após a punção, devido ao efeito anestésico 
residual.

ORIENTAÇÕES APÓS A COLETA DE ÓVULOS:
 
 Mantenha repouso no restante do dia da coleta de óvulos, período 
de 24 horas;
 Mantenha abstinência sexual até a 2ª ordem médica;
 Mantenha apenas as medicações de uso habitual;
 Evite exercícios de impacto ou atividades físicas extenuantes;
 Evite ingestão de álcool ou cigarro;
 Evite banho prolongado e em temperaturas extremas;
 Avise seu médico em caso de mal estar ou dor intensa, febre, 
vômitos incontroláveis ou outras manifestações anormais.

ORIENTAÇÕES PARA A TRANSFERÊNCIA EMBRIONÁRIA:

 Não é necessário jejum;
 Comparecer 30 minutos antes do horári, com a bexiga cheia (tomar 
3 copos de líquido, 1 hora antes do procedimento);



5. Posso engravidar depois de ter feito laqueadura? 
 Sim, a gravidez é possível através da fertilização in vitro. Em alguns 
casos, há possibilidade de reversão da laqueadura.
 A reversão da laqueadura pode ser indicada. Há fatores diversos 
que influenciam na decisão do tratamento mais indcado para cada caso, 
como:
 Idade da paciente;
 Reserva ovariana, ou seja, a capacidade de ovular da paciente;
 Número de ficlos que o casal pretende ter;
 Local e há quanto tempo foi feita a laqueadura;
 Qualidade das tubas uterinas da paciente;
 Qualidade seminal do parceiro.

6. É possível engravidar após a vasectomia?
 Sim, a  gravidez é possível através da fertilização in vitro. Em alguns 
casos, há possibilidade de reversão da vasectomia. Quanto mais recente 
a vasectomia, melhor a qualidade dos espermatozoides num futuro 
procedimento de fertilização in vitro.
 Há vários fatores a serem considerados no caso:
 Quantos filhos o casal pretende ter;
 Idade do casal; 
 Tempo de realização da cirurgia;
 Taxas hormonais do casal.

7. Mulheres que fizeram FIV estão mais propensas a ter uma gravidez de 
alto risco?
 Não. Os riscos na gravidez dependem da saúde da mulher antes de 
engravidar e dos cuidados durante a gravidez.
Em casos de gestação múltipla, como  gestação  gemelar, o risco de parto 
prematuro é maior. Porém, a maioria das mulheres que realiza fertilização 
in vitro, apresenta gestação única.

8. As mulheres que têm abortos repetidos devem fazer FIV para ter uma 
gravidez saudável?
 Não. A indicação da FIV nesta situação depende das causas 
associadas ao quadro de abortos repetidos para cada casal.

 Programe repouso domiciliar durante 24 horas após o 
procedimento;
 Mantenha o uso das medicações indicadas por seu médico;
 Evite contato com doenças infecto-contagiosas e pessoas doentes;
 Evite ambientes e condições de calor excessivo;
 Realizar exame de Beta HCG em 12 dias caso a transferência tenha 
sido em D3;
 Realizar exame de Beta HCG em 10 dias caso a transferência tenha 
sido em D5 (blastocisto).

DÚVIDAS MAIS FREQUENTES SOBRE A FIV:
1. Este procedimento é dolorido? 
 Não. A coleta de óvulos é feita com a paciente anestesiada; 
portanto, é indolor.

2. Quais exames o casal deve fazer antes do tratamento?
 Os exames são solicitados após a avaliação médica. Inicialmente, é 
necessário realizar uma análise das possíveis causas de infertilidade  para, 
posteriormente, serem solicitados os exames adequados. Os exames de 
parasitoses, viroses, inclusive Zika, doenças sexualmente transmissíveis 
são obrigatórias para qualquer tratamento de reprodução assistida.

3. Existe um limite de idade para tentar a fertilização in vitro?
 A idade da mulher está relacionada com as taxas de sucesso. 
Quanto mais jovens, maiores  as chances de gravidez.
Os homens com 50 anos de idade ou mais também apresentam queda 
na qualidade espermática e podem gerar embriões com qualidade 
comprometida.

4. A mulher pode engravidar depois da menopausa?
 Sim. A gravidez é possível através da doação de óvulos. Na 
menopausa, a mulher não produz mais óvulos. Logo, é necessário recorrer 
ao banco de óvulos, para uma nova gravidez. O óvulo doado é fertilizado 
com o espermatozoide do parceiro. Posteriormente, após preparo uterino, 
o embrião é transferido para o útero da mulher receptora.



 Se a causa do aborto for genética, há possibilidade de sucesso 
com FIV com pesquisa genética dos embriões, antes da transferência dos 
mesmos para o útero. Assim, podemos descartar as causas genéticas 
associadas ao aborto.

9.  Como está a tecnologia para reprodução humana? Podemos escolher 
óvulos e embriões saudáveis para gerar um bebê saudável? 
 Sim. Durante o processo de FIV, são selecionados os melhores 
gametas com intuito de formar embriões com boa qualidade. Contudo, a 
investigação de alterações genéticas nos embriões formados não é feita 
rotineiramente. Esta investigação está indicada em alguns casos específicos.

Leia mais sobre a pesquisa genética em FIV na página 34

CONGELAMENTO
DE ÓVULOS



O ENVELHECIMENTO DOS OVÁRIOS
 
 As mulheres, nos dias atuais, têm se envolvido no mercado de 
trabalho e postergado cada vez mais a maternidade. Há um grande 
número de mulheres que adiam a maternidade, mas se esquecem de 
que os ovários, órgãos responsáveis pela formação dos óvulos, também 
envelhecem e, infelizmente, não há como evitar este processo natural de 
perda progressiva da função ovariana.

 Recentemente, novas perspectivas para tratamento destas 
mulheres têm surgido e hoje se destaca a vitrificação dos óvulos. Esta 
tecnologia já existe há 20 anos, mas apenas nos últimos anos, este 
procedimento foi modernizado e hoje apresenta resultados animadores.
 O ideal é “congelar” os óvulos ainda em idade jovem, para que seja 
possível a maternidade em idade mais madura.

VITRIFICAÇÃO DOS ÓVULOS

 Este processo é possível através da estimulação ovariana para 
produzir óvulos em maior quantidade, com adequado acompanhamento 
médico e monitoramento com ultrassonografia transvaginal.   Os óvulos 
são coletados em data pré- agendada, de acordo com os resultados dos 
exames, e congelados no laboratório, por longo período. Assim, com os 
óvulos preservados, quando a mulher resolver engravidar, os óvulos serão 
descongelados e será realizada a fertilização dos mesmos, utilizando os 
espermatozoides do futuro pai de seus filhos.

 Esta tecnologia está ao alcance das mulheres e é indicada tanto para 
as mulheres que adiam a maternidade por questões sócio-culturais, como 
também para mulheres com câncer, e que vão se submeter a tratamento 
com quimioterapia/radioterapia na região pélvica. Nesta última situação, 
está indicada a vitrificação dos óvulos antes de iniciar a primeira sessão 
de tratamento oncológico. Esta técnica  permite preservar a fertilidade da 
mulher e também reduz os riscos de alterações genéticas secundárias à 
idade avançada.



CUIDADOS A SEREM TOMADOS DURANTE O 
TRATAMENTO
 Durante a estimulação ovariana, com duração de aproximadamente 
10 dias, deve ser evitada atividade física com impacto abdominal.
Qualquer medicação deve ser evitada neste período.

PRIMEIRA ETAPA: INDUÇÃO DA OVULAÇÃO
 A indução da ovulação é feita com medicação hormonal: são 
administrados hormônios através de injeções subcutâneas, com a 
finalidade de aumentar a capacidade do ovário para produzir óvulos. Sem 
esta medicação o ovário produz apenas um óvulo, normalmente, ora do 
lado esquerdo, ora do lado direito.

 Com o estímulo hormonal, os dois ovários tornam-se funcionantes 
e, assim, aumentam as chances de se obter maior número de óvulos e, 
conseqüentemente, maior número de embriões a serem fertilizados no 
laboratório. O acompanhamento da ovulação é feito por exames seriados  
de ultrassonografia. A medicação para estimular a produção de óvulos é 
administrada durante 10 a 12 dias.

 Quando a maioria dos folículos ovarianos atinge cerca de 2,0 cm de 
diâmetro, é realizada uma medicação denominada “HCG purificado”. Esta 
medicação promove o amadurecimento dos óvulos contidos nos folículos 
ovarianos. Após 35 horas da aplicação do HCG, os óvulos estarão prontos 
para serem colhidos e congelados.

SEGUNDA ETAPA: COLETA DE ÓVULOS
 A coleta dos óvulos é realizada sob anestesia; portanto,  o 
procedimento é indolor. A coleta é feita aproximadamente 35 horas após a 
administração do “HCG”, através da punção dos folículos ovarianos guiada 
por ultrassonografia transvaginal. Este procedimento visa aspirar o líquido 
dos folículos ovarianos que contêm os óvulos.
 Nesta ocasião, serão selecionados os óvulos maduros e congelados. 
Normalmente, são necessários de 2 a 3 ciclos de estímulo para coleta de 
uma quantidade adequada de óvulos para preservar a fertilidade feminina.

 
ORIENTAÇÕES PARA A COLETA DE ÓVULOS:

 Usar a medicação indicada para a ovulação 35 horas antes do 
procedimento;
 Comparecer à clínica acompanhada e 30min antes da hora 
marcada;
 Vir em jejum (inclusive de líquidos), desde 8 horas antes da hora 
marcada;
 Evitar uso de cosméticos, perfumes e esmaltes de cor escura no dia 
da coleta de óvulos;
 Evitar dirigir veículos após a punção, devido ao efeito anestésico 
residual.

ORIENTAÇÕES APÓS A COLETA DE ÓVULOS:

 Mantenha repouso no restante do dia da coleta de óvulos, período 
de 24 horas;
 Mantenha abstinência sexual até a 2ª ordem médica;
 Mantenha apenas as medicações de uso habitual;
 Evite exercícios de impacto ou atividades físicas extenuantes;
 Evite ingestão de álcool ou cigarro;
 Evite banho prolongado e em temperaturas extremas;
 Avise seu médico em caso de mal estar ou dor intensa, febre, 
vômitos incontroláveis ou outras manifestações anormais.



PESQUISA GENÉTICA 
DE EMBRIÕES



PESQUISA GENÉTICA DE EMBRIÕES
 A pesquisa genética nos embriões formados a partir da fertilização 
in vitro não é feita de forma rotineira, sendo indicada em algumas situações 
específicas.

• PGD
 
 O diagnóstico genético antes da implantação – PGD (do inglês 
preimplantation genetic diagnosis) está indicado para casais com histórico 
familiar de uma doença genética específica, presente em algum familiar, 
com risco de transmissão para seus descendentes. 
 As doenças pesquisadas neste exame incluem as doenças 
autossômicas recessivas ou dominantes, ligadas ao X e aberrações 
cromossômicas (translocações, aberrações estruturais). Este exame deve 
ser realizado após um aconselhamento genético, que indicará qual alteração 
genética que deve ser investigada nos embriões.

• PGS
 
 Existe ainda outra possibilidade de pesquisa genética em casos 
onde não há uma doença específica a ser pesquisada, ou seja, casais 
geneticamente normais, sem histórico familiar, mas que desejam investigar 
geneticamente os embriões antes da transferência dos mesmos para o 
útero.
 Este exame é indicado para rastreamento de doenças genéticas, 
denominado PGS (do inglês, preimplantation genetic screening). Nesta 
avaliação, podem ser pesquisadas de 3 a 9 sondas genéticas.

• PGD Painel de 9 cromossomos (13, 15, 16, 17, 18, 21, 22, X e Y).
• PGD Painel de 5 cromossomos (13, 18, 21, X e Y).
• PGD Painel de 3 cromossomos (21, X e Y).

O PGS está indicado para idade materna avançada, insucesso de FIV e 
alguns casos de abortos de repetição.



Contudo, devem ser consideradas as seguintes possibilidades: 
 Probabilidade de transferência dos embriões não afetados.
 Limites técnicos dos resultados destes exames.
 Possibilidade de todos os embriões pesquisados apresentarem 
resultados anormais.
 Alguns embriões podem ser inadequados para biópsia ou 
apresentarem resultado inconclusivo.
 Os embriões podem não sobreviver após a biópsia.

 Esta pesquisa é realizada no terceiro dia de vida dos embriões e a 
transferência pode ser realizada no mesmo ciclo com embriões de 5 dias de 
vida.

• NGS

 Existe ainda uma outra tecnologia disponível para a pesquisa 
genética denominada NGS (sequenciamento genético de nova geração ou 
next generation sequencing). Este exame analisa os 23 pares de cromossomas 
e os cromossomas sexuais, deve ser realizado através da biópsia de 
embriões em estágio de blastocisto (5 dias de vida no laboratório). 

 Esta tecnologia possibilita a investigação de malformações 
cromossômicas embrionárias (aneuploidias) em todos os 24 cromossomos 
(22 autossômicos e os sexuais, X e Y). A análise do DNA do embrião é ampla, 
pois todos os cromossomas são investigados de uma única vez. Para a 
detecção de aneuploidias, os dados obtidos para o genoma do embrião são 
comparados com amostras consideradas normais, ou euplóides. Tal análise 
é quantitative e permite identificar as regiões do genoma embrionário, que 
possuem um número alterado de cópias cromossômicas, seja o número 
para mais (duplicações) ou para menos (deleções). 
 Os resultados com esta técnica são mais precisos, pois incluem um 
número maior de células. Quando aplicada esta tecnologia, os embriões 
são biopsiados, congelados e transferidos em outro ciclo após o resultado 
do exame.

DICAS DE
FERTILIDADE



DESEJA ENGRAVIDAR? 
Nossas orientações para aumentar a fertilidade  são:

- Alimentação saudável, reforçando consumo de alimentos ricos em 
vitamina C, E e Zinco.

Recomendamos: limão, laranja, grãos integrais, castanha do Pará e  peixe.

-  Peso saudável colabora para aumentar a qualidade da ovulação. Indicada 
a prática de atividade física;

- Usar  ácido fólico para evitar malformações do sistema nervoso do futuro 
bebê;
Deve ser usado cerca de 3 meses antes de engravidar.

-Abandonar o cigarro. Os agentes oxidantes do tabaco podem prejudicar a 
qualidade do óvulo e também a irrigação sanguínea no local de implantação 
do embrião.

- Evitar consumo excessivo de bebidas alcoólicas. 

- Evitar café e alimentos ricos em cafeína em excesso.

- Tomar água. Recomendamos ingerir cerca de 2,5 litros de líquido/ dia.

- Evitar o estresse. Buscar  bem estar físico e mental.



TÉCNICA DE PREPARO
E APLICAÇÃO DOS 

MEDICAMENTOS



COMO APLICAR SUA MEDICAÇÃO

Enfermeira responsável: Cristiane Almeida 

 Há dois tipos de medicamentos utilizados no tratamento da 
infertilidade: pó liofilizado e flaconetes para serem aplicados com caneta 
dosadora.

01. PÓ LIOFILIZADO

                                                                   

Separar os materiais necessários:
1 seringa de 3ml
1 agulha 1,20 x 40mm (agulha rosa) 
1 agulha 0,45 x 13mm (agulha marrom) 
2 bolas de algodão 
Álcool 70% 



COMO PREPARAR E APLICAR

 - Lavar as mãos.  

                                                                                

Retirar da caixa o frasco-ampola com o pó liofilizado e a ampola de diluente.
Com o dedo médio dar suaves toques na base da ampola de diluente, até o 
líquido descer todo para o corpo da ampola. 
Umedecer uma bola de algodão com álcool 70%, enrolar na base da ampola 
de diluente para quebrá-la. 

                                                                                

Conectar a agulha rosa na seringa e aspirar o líquido da ampola aberta.



Retirar a tampa externa do frasco-ampola com pó liofilizado e introduzir a 
agulha na tampa interna.

Injetar o diluente dentro do frasco-ampola e movimentar o frasco para 
formar uma solução homogênea. 

Aspirar todo o conteúdo na seringa.

Trocar a agulha rosa pela agulha marrom  e retirar todo o ar da seringa. 

                                                                                

A aplicação deste medicamento deve ser feita no abdome, cerca de 3 ou 4 
dedos do umbigo, na região periumbilical.

Umedecer a outra bola de algodão com álcool 70% e higienizar o local de 
aplicação da medicação.

                                                                                

Com o dedo indicador e o polegar, fazer uma prega local.



Com a mão dominante, introduzir a aglha no local da aplicação. Soltar a 
prega e segurar a seringa.

Aspirar um pouco e verificar se não retorna sangue. Caso tenha retorno de 
sangue, retirar a agulha e repetir esta etapa.
Empurrar o êmbolo lentamente, observando a introdução do líquido.
Após a aplicação, esperar 2 segundos e, com a bola de algodão, fazer uma 
leve pressão local.
Sempre revezar os lados de aplicação.

2. CANETA DOSADORA

MEDICAMENTO PRONTO PARA CANETA DOSADORA

Separar os materiais necessários:
1 caneta dosadora
1 agulha do kit da medicação
2 bolas de algodão 
Álcool 70%

COMO PREPARAR E APLICAR

Etapas para medicação com caneta dosadora

Lavar as mãos.

                                                                                



Abrir a caneta dosadora na marca indicada.

Retirar da caixa o flaconete e introduzí-lo de cabeça para baixo, dentro da 
caneta dosadora e rosqueá-la até a marca indicativa.

Conectar a agulha específica para esta caneta.

                                                                                

Selecionar a dose recomendada pelo médico, girando o êmbolo da caneta 
até a numeração indicativa da dose.

Umedecer uma bola de algodão com álcool 70% e higienizar o local de 
aplicação da medicação.

                                                                                

Com o dedo indicador e o polegar, fazer uma prega local.



Com o dedo indicador e o polegar, fazer uma prega local.

Com a mão dominante, introduzir a agulha no local de aplicação. Soltar a 
prega e segurar a caneta.

Empurrar o êmbolo lentamente observando a introdução do líquido.
                                                                                

Após a aplicação, esperar 2 segundos e com a bola de algodão fazer uma 
leve pressão local.

 Sempre revezar os lados de aplicação.



REPRODUÇÃO ASSISTIDA E
 ASPECTOS PSICOLÓGICOS



Reprodução Assistida e Aspectos Psicológicos
Desejando Filhos na Família Pós-Moderna
Por Prof. Luciane Gonzalez - Psicóloga 

 Esta parte do manual constrói uma relação entre duas importantes 
áreas do conhecimento que estão ligadas à reprodução assistida: psicologia 
e medicina. 

 Quando uma menina nasce, já se criam expectativas de como será 
o desempenho de seu papel feminino. Imagina-se que ela será uma linda e 
gentil mulher, que estudará e terá lindos e saudáveis filhos quando crescer. 
Estas crenças não precisam ser expressas diretamente, pois se sabe que 
silenciosamente serão passadas no decorrer de sua vida. A capacidade de 
guardar dentro de seu ventre a força e o segredo de gerar uma nova vida 
torna essa menina poderosa e importante. 
 
 Com o advento dos contraceptivos no século XX, ocorreu uma 
reformulação do papel e função do homem e da mulher dentro das 
famílias. Essas novas premissas fizeram com que muitos casais adiassem 
o planejamento de ter filhos. Além disso, sendo esta mulher possuidora 
da crença de que é poderosa, vivendo em uma sociedade que prima o 
individual, poder-se-ia esperar e ter filhos no momento que se quisesse. 
 
 Então, um belo dia, vocês resolvem ser pais, mas passados longos 
meses de ansiedade e tentativas a resposta positiva não vem. Você logo 
procura um especialista, que lhe dirá que existe algum problema e que, caso 
queiram, vocês deverão fazer um tratamento para engravidar. Este é um 
dos piores dias da sua vida, a fala do seu médico abala a sua autoimagem 
e gera sentimentos de culpa, vazio, fracasso, insegurança, medo, raiva e 
de inferioridade diante das outras mulheres. Sua identidade feminina, que 
foi criada silenciosamente desde que nasceu, fica abalada por não poder 
conceber filhos da forma simples que imaginou.

 Você se enche de força e esperança e encara o tratamento, mas lhe 
é explicado que talvez tenha que passar pelo processo diversas vezes. Só 
de imaginar que seu médico poderá lhe dizer que ainda não está grávida, 
após passar por um tratamento, sentimentos de medo e insegurança serão 
inevitáveis e avassaladores em seu mundo emocional. É preciso ter calma, 
paciência e persistência. 
 



 Lendo este texto você já deve estar se sentindo muito angustiada, 
mas saiba que ter filhos é uma longa e árdua missão para qualquer mulher 
e a sua começa agora. 

 O desejo de ter um filho é uma questão estrutural e essencial 
para o psiquismo. Devido à grande importância da procriação para a 
natureza e o indivíduo, a impossibilidade de gerar filhos, mesmo que 
momentaneamente, pode reativar ou intensificar os conflitos internos da 
mulher que vivencia alguma dificuldade. Ela precisará recriar, resignificar e 
reorganizar seu mundo interno, pois para engravidar é favorável que mente 
e corpo estejam em equilíbrio. 
 
 O estresse oriundo dos problemas de fertilidade num casal pode 
levar a alterações na frequência cardíaca e nos níveis de cortisol, que 
atrapalham o êxito das técnicas de reprodução assistida. Por outro lado, 
existem evidências de que a infertilidade pode causar estresse, o qual 
pode modificar as funções fisiológicas da fertilidade, dando-se gênese a um 
círculo vicioso que se retroalimenta. 
 Alguns autores afirmam que mulheres que mantém um estado 
constante de ansiedade podem ter uma taxa de gravidez menor nas 
tentativas de FIV. 
 
 Quando refletimos sobre os aspectos psicológicos na reprodução 
assistida, além de ser indispensável que a futura mãe mantenha-se 
equilibrada e com baixos índices de ansiedade, é preciso que o casal esteja 
em harmonia e sintonia. É fundamental que a dinâmica deste casal esteja 
saudável e que um respalde emocionalmente o outro nessa jornada. A 
vida íntima e social de um casal é sem dúvida nenhuma o principal alicerce 
emocional diante de situações de difi culdade e estresse. 

 A destreza com que o casal encara o desejo da gravidez varia 
conforme a expectativa de cada um, quanto à concepção e ao tratamento. 
Às vezes, existem expectativas muito distintas, um dos dois pode estar em 
tratamento para infertilidade apenas para agradar o outro. Outro problema 
seria o casal enxergar nesse filho a solução para alguma questão ou para 
melhorar a própria relação. 

 A busca desenfreada e frenética pela gravidez pode também 
desencadear novos problemas ao casal, como queda da libido, divergência 
de opiniões quanto à gestação, medo e solidão. Tanto os problemas 
ligados à gestação quanto os surgidos como decorrência da preocupação 
com o tratamento cooperam para aumentar o estresse e a dificuldade na 
concepção. Esse cenário cria um ambiente desfavorável para o tratamento 
e para a administração do problema. 

 Não caiam nestas ciladas, um indivíduo para ser um pai ou uma mãe 
saudável precisa estar inteiro e íntegro psiquicamente. Só duas pessoas 
completas conseguem formar um casal constituído por duas pessoas 
diferentes, mas em sintonia para construir uma nova família. Nunca anulem 
o que já possuem transformando sua vida num único objetivo, vocês 
vivenciam diversos papéis e todos eles se completam na sua magnícfia e 
única fórmula interna. 

 Se estiver difícil de passar sozinho por esta fase, busque ajuda 
profissional. Muitos trabalhos científicos apontam que qualquer tratamento 
médico acompanhado de psicoterapia tem maior eficácia. O que não causa 
estranheza visto que a mente é o maestro do seu corpo, como citou Juvenal 
- poeta romano, em sua Sátira X - “mens sana in corpore sano” (“uma mente 
sã num corpo são”). 
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