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Objetivo: Avaliar os fatores de infertilidade dos casais submetidos à fertilização in 

vitro (FIV) em uma clínica particular de Brasília-DF, no período de 01 ano. 

Material e Métodos: Foi realizado estudo retrospectivo e descritivo, cujos dados 

foram obtidos de 344 prontuários de pacientes submetidas à FIV entre janeiro e 

dezembro de 2013. A classificação da etiologia da infertilidade foi baseada nos 

critérios listados a seguir: 1) Fator masculino – sêmen com padrão anormal em pelo 

menos duas ocasiões (OMS, 2010). 2) Fator ovulatório – (A) Baixa reserva ovariana: 

contagem de folículos antrais abaixo de onze na ultrassonografia transvaginal, entre 

o 2º e 5º dia do ciclo menstrual (ASRM, 2012); (B) Síndrome de ovários policísticos 

(SOP): diagnosticada segundo Consenso de Rotterdam 2004/Revisão de 2012. 3) 

Fator tubo-peritoneal – história de laqueadura tubária;  evidência de obstrução 

tubária ou de aderências tubo-peritoneais  em histerossalpingografia ou 

videolaparoscopia. 4) Endometriose – diagnóstico confirmado por ressonância 

magnética; ultrassonografia para rastreio de endometriose; videolaparoscopia; ou 

pelo menos duas ecografias transvaginais, com intervalo maior que trinta dias entre 

elas apresentando imagem de cistos ovarianos sugestivos de endometriomas. 5) 

Múltiplos – associação de mais de um fator. 6) Infertilidade sem causa aparente 

(ISCA) – sem evidência de quaisquer dos fatores acima. 7) Outros – quando o fator 

de infertilidade não se enquadrava em nenhum dos critérios acima. 

Resultados: O principal fator de infertilidade foi o masculino (30,80%), seguido pelo 

ovulatório (18,30%) – destes, 13,65% dos casos foi classificado como baixa reserva 

ovariana e 4,65% como SOP. ISCA correspondeu a 16,56% das causas de 

infertilidade e tubo peritoneal/endometriose a 18,01% – sendo o tubo-peritoneal 

responsável por 10,46% dos casos de infertilidade e endometriose por 7,55%. Outras 

causas de infertilidade estiveram presentes em 2,03% dos casais. Em 12,20% dos 

casais encontrou-se associação de mais de um fator (múltiplos). 

Conclusão: Nesta amostra, o fator de infertilidade mais prevalente foi o masculino, 

com uma taxa próxima à referida pela Sociedade Americana de Medicina Reprodutiva 

(ASRM, 2004), que é de 35%. 
 


