
REPRODUÇÃO ASSISTIDA E O DESEJO PELOS FILHOS

_________________________________________________ 

Aryane Barcelos ROSSI

Discente da União das Faculdades dos Grandes Lagos – Unilago

Natália MARTIN

Fabiana NAKASHIMA 

Carla Silva MACHADO

 Natália Sperli G. M. dos Santos SASAKI 

Daniela Comelis BERTOLIN 

Silvia Messias BUENO 

Ana Iara Costa FERREIRA

Docentes da União das Faculdades dos Grandes Lagos – Unilago

RESUMO

Este estudo trata-se de uma revisão bibliográfica, por meio de publicações nacionais. Tem por

finalidade  a  busca  pelo  conhecimento  sobre  as  causas  de  infertilidade  e  o  processo  da

reprodução  assistida.  Observa-se  que  as  causas  de  infertilidade  partem desde  processos

benignos a alterações genéticas. Verifica-se ainda que para driblar esses acometimentos, os

casais que almejam serem pais, recorrem principalmente pela fertilização in vitro e/ou a injeção

intracitoplasmática de espermatozoide. 

 Palavras-chave: Causas de infertilidade; Reprodução assistida.

1. INTRODUÇÃO

A Reprodução Humana Assistida (RHA) é o intervir do homem na procriação natural,

possibilitando que homens e  mulheres apresentando causas de infertilidade e  esterilidade,

satisfaçam o desejo de ser pai e mãe. As alterações que levam a quadros de infertilidade e

esterilidade estão relacionadas aos aparelhos reprodutores masculinos e femininos.

O sistema reprodutor masculino é composto pelo pênis, testículos, epidídimos, ductos

deferentes,  próstata,  vesículas  seminais,  glândulas  bulbouretrais,  ductos  ejaculatórios  e  a

uretra. Os testículos são formados por túbulos seminíferos, extremamente enovelados onde

ocorre a espermatogênese (produção dos espermatozoides).  Os espermatozoides imaturos



são  transportados  para  o  epidídimo,  onde  são  armazenados  e  maturados.  Os  ductos

deferentes levam os espermatozoides do epidídimo pra o canal ejaculatório, sendo eliminados

pela uretra. Durante o ato sexual, o tecido erétil do pênis se enche de sangue fazendo com que

o  pênis  fique  ereto.  No  momento  da  ejaculação  é  liberado  o  sêmen,  composto  por

espermatozoides e líquidos provenientes das vesículas  seminais,  glândulas bulbouretrais  e

próstata (MOORE, 2008).

O sistema reprodutor feminino é composto pela vagina, ovários, tubas uterinas, útero,

uretra, clitóris, grandes lábios, pequenos lábios e a abertura vaginal. O processo da ovogênese

(produção dos ovócitos) inicia-se ainda durante o período fetal e só se completa no momento

da fecundação. Durante a ovulação, normalmente é liberado um ovócito secundário por ciclo

reprodutivo da mulher (MOORE, 2008).

O  processo  da  espermatogênese  é  contínuo  e  a  ovogênese  cessa  no  período  da

menopausa. Falhas durante esses processos podem ocorrer, e os gametas podem se tornarem

inviáveis à fertilização, assim como, em alguns casos, nem são produzidos. Esses quadros são

exemplos de processos que levam o indivíduo a apresentar infertilidade e/ou esterilidade.

As técnicas de reprodução assistida estão sendo cada vez mais utilizadas. O público

alvo  não  mais  se  restringe  aos  indivíduos  que  possuem algum tipo  de  infertilidade,  mas,

também  por  mulheres  que  buscam  a  reprodução  independente,  assim  como  por  casais

homossexuais  (FONTELES,  2009).  O presente  estudo  teve  como objetivos  a  busca  pelas

causas de infertilidade e as técnicas de reprodução assistida.

2. METODOLOGIA

O presente estudo foi realizado por meio de busca em publicações científicas brasileiras,

considerando  a  relevância  do  tema.  A  elaboração  da  pesquisa  teve  como  ferramenta

embasadora,  material  já  publicado  sobre  o  tema;  livros  acadêmicos  e  artigos  científicos

disponíveis nos seguintes bancos de dados: SCIELO e BIREME. Para a busca das publicações

foram  utilizados  os  seguintes  critérios:  1)  Palavras-chaves:  Causas  de  infertilidade e

reprodução assistida; 2) Publicações editadas na língua portuguesa e que apresentaram os

textos completos nas versões online.

Após a seleção dos trabalhos, foi realizada uma leitura minuciosa de cada artigo e livro

selecionado para observar a adequação e relevância ao tema. Os dados foram agrupados,

avaliados, comparados e categorizados a fim de possibilitar sua análise. Os resultados finais

foram apresentados no decorrer da pesquisa.



3. REVISÃO DE LITERATURA

3.1. Causas de infertilidade

Infertilidade masculina

A infertilidade masculina pode estar relacionada a anomalias endócrinas, genéticas e

anatômicas, ejaculação retrógada, anejaculação, entre outras causas. A varicocele, hidrocele e

fimose, embora sejam de origens benignas, atualmente destacam-se também entre as causas

de infertilidade masculina, sendo que a varicocele é a principal delas. A varicocele é a dilatação

das veias varicosas do testículo. Surge no inicio da puberdade, podendo aparecer mais cedo.

Estima-se que 15% dos homens com mais de 15 anos tenham algum grau de varicocele.

(PASQUALOTTO; OGLIAR; PASQUALOTTO, 2004).

A varicocele acomete principalmente o testículo esquerdo. Esse fato esta relacionado

com a diferença anatômica entre as veias que drenam os dois testículos. O testículo esquerdo

tem a veia  espermática  mais  longa,  a  qual  entra  na  veia  renal  esquerda,  tendo elevadas

pressões no seu interior, fazendo com que o sangue tenha um percurso sinuoso antes que

entre  na  aurícula  esquerda.  No  testículo  direito  a  veia  espermática  é  mais  curta,  entra

diretamente na veia cava inferior, onde tem baixas pressões no seu interior. Este fato explica o

porquê da varicocele atingir principalmente o testículo esquerdo (PEREIRA, 1999).

O represamento de sangue ao redor dos testículos leva ao aumento da temperatura

testicular. O sobreaquecimento de 1 ou 2 graus é o suficiente para que os espermatozoides

não  se  formem.  O  aquecimento  provoca  aumento  na  velocidade  do  desenvolvimento  das

células  germinativas,  sendo  insuficiente  o  tempo  de  conclusão  para  cada  fase  da

gametogênese. Como consequência há à produção de espermatozoides imaturos e alterados.

Supõe-se  também  que  o  sobreaquecimento  leva  o  aparecimento  de  toxinas  normalmente

existentes no sangue, que provém do rim esquerdo, provocando consequências negativas no

processo de formação dos gametas (PEREIRA, 1999). Contudo, após a realização do processo

cirúrgico, a produção dos espermatozoides pode voltar a normalidade (PASQUALOTTO, 2007).

Infertilidade feminina

As principais causas de infertilidade feminina estão relacionadas com a endometriose,

síndrome dos ovários poliquísticos,  obstrução tubar,  abortamento de repetição, anovulação,

anomalias genéticas, entre outras. (BARBOSA, 2000).

 Segundos os geneticistas, a idade considerada apropriada para ser mãe se da entre os

18 e 35 anos. Verifica-se que a um aumento na probabilidade do aparecimento de anomalias

cromossomais depois dos 35 anos.  Com a idade avançada à possibilidade de gestar  uma



criança  com  síndrome  de  Down  ou  qualquer  outra  trissomia  é  mais  frequente  (MOORE;

PERSAUD, 2004). Contudo, embora a idade reprodutiva da mulher seja um dos pontos mais

abordados quando se fala em infertilidade, sabe-se que as alterações genéticas não são as

principais  causas  que  levam  a  esse  quadro.  Observa-se  que  dentre  os  principais

acometimentos,  a  endometriose  é  vista  como  a  principal  causa  de  infertilidade  entre  as

mulheres. A endometriose se da a partir do crescimento de tecido funcional semelhante ao

endométrio localizado fora da cavidade uterina. Os locais mais comuns da endometriose são

nos ovários, peritônio pélvico e septo retovaginal e, mais raramente, no pericárdio, pleura e

sistema nervoso central (NÁCUL; SPRITZER, 2010).

3.2. Técnicas de Reprodução Assistida 

Fertilização in vitro (FIV)

A FIV é a técnica de reprodução assistida em que a fertilização e o desenvolvimento

inicial dos embriões ocorrem fora do corpo e os embriões resultantes são transferidos para o

útero.  Foi  utilizada  primeiramente  em  mulheres  com  obstrução  tubária  bilateral.  Este

procedimento  consiste  em  cinco  etapas:  estimulação  da  ovulação;  coleta  dos  ovócitos;

manipulação  dos  gametas;  transferência  dos  embriões  e  suporte  da  fase  lútea

(ABDELMASSIH, 2001).

Injeção intracitoplasmática do espermatozóide (ICSI)

Os procedimentos para a realização da ICSI são os mesmos que os da FIV. Contudo, há

diferenças no momento da manipulação dos gametas para o processo de fertilização. Na ICSI

realiza-se a introdução de um único espermatozoide no citoplasma do ovócito,  usando um

aparelho  especial  desenvolvido  contendo  microagulhas  para  injeção  (micromanipulador)

(ABDELMASSIH, 2001).

Inseminação artificial

Esta técnica é indicada para mulheres com muco hostil, doença inflamatória pélvica e

homens com pouca concentração de espermatozoides no sêmen. Os espermatozoides são

capacitados em meio de cultura e introduzidos através de uma sonda no trato genital feminino

(PESSINI; BARCHIFONTAINE, 2007).



Transferência intratubária de gametas (GIFT)

Nesta  técnica  os  espermatozoides  são  processados  e  os  ovócitos  são  colhidos

anteriormente  por  aspiração  vaginal,  são  transferidos  diretamente  para  as  tubas  por

laparoscopia. A fertilização ocorre in vivo (PESSINI; BARCHIFONTAINE, 2007).  

Transferência de citoplasma 

A transferência de citoplasma é direcionada para mulheres que tem mais de 40 anos ou

que produzem ovócitos “inviáveis” para fertilização. É transferido de 10% a 20% do material de

um ovócito de uma doadora jovem para o ovócito da paciente. Dessa maneira, no momento da

fecundação,  da  se  origem  a  embriões  viáveis  e  com  maior  capacidade  de  implantação

(PESSINI; BARCHIFONTAINE, 2007).  

Fecundação sem gametas

A  fecundação  sem  gametas  é  direcionada  aos  homens  que  não  possuem

espermatozoides  no  sêmen  e/ou  nos  testículos,  mas,  apresentam  espermátides  (células

precursoras dos espermatozoides). As espermátides são retiradas dos testículos, maturadas no

laboratório e inseridas no ovócito pela ICSI (PESSINI; BARCHIFONTAINE, 2007).

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Verifica-se que houve grandes avanços tecnológicos na área da medicina reprodutiva.

As técnicas surgiram a partir das complicações que homens e mulheres enfrentaram durante o

processo da fertilização in vivo. A partir do conhecimento obtido sabemos que hoje o desejo

pelos filhos pode ser alcançado com maior facilidade, entretanto, infelizmente, devido ao custo

alto das técnicas ainda não é de acesso a toda população.  
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