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II. INTRODUÇÃO

A infertilidade conjugal acomete 6 a 12% dos casais, devendo ser considerada um 

problema de saúde pública. Em 40% das vezes, a causa da infertilidade é feminina, 

igual percentual consiste em casos de infertilidade masculina e, nos restantes 20%, 

ambos têm problemas.

Os	fatores	habitualmente	são	definidos	como	leve,	moderado,	grave	ou	absoluto,	

sendo que este último consiste em casos onde os casais não têm chance de 

engravidar espontaneamente, como nos casos onde a mulher apresenta ambas as 

trompas obstruídas ou nos casos de azoospermia.

A escolha dos tratamentos, além de levarem em conta a causa que está promovendo 

a	dificuldade	de	engravidar,	também	consideram	a	gravidade	do	fator,	o	tempo	de	

infertilidade, e a idade da mulher, ou melhor, a reserva ovariana. 

Os tratamentos podem ser medicamentosos, cirúrgicos ou utilizarem-se das 

técnicas de reprodução assistida que consistem, segundo a ASRM, no “conjunto 

de técnicas que visam facilitar o encontro dos gametas, no organismo materno 

(técnicas intracorpóreas) ou em laboratório (técnicas extracorpóreas), para que 

ocorra a fertilização”.

A Reprodução Assistida (RA) é dividida em baixa complexidade, que inclui o 

coito programado e a inseminação intrauterina (IIU); e em alta complexidade, que 

consiste na Fertilização in vitro e todas as suas variantes, como GIFT, ZIFT, Injeção 

Intracitoplasmatica de Espermatozóides (ICSI) e IMSI.

No chamado coito programado, em ciclo espontâneo ou medicado com indutores 

orais	 ou	 gonadotrofinas,	 faz-se	 o	 acompanhamento	 ultrassonográfico	 do	

desenvolvimento folicular, o que permite estabelecer o provável período ovulatório, 

orientando-se o casal a manter relações sexuais neste período, aumentando-se 

assim a probabilidade de gestação.

Já a primeira IIU foi reportada por Cohen em 1962, e atualmente consiste, em 

resumo,	 na	 monitorização	 ultrassonográfica	 de	 ciclo	 ovariano	 espontâneo	 ou	

medicado; sendo realizado, no período ovulatório, o depósito intrauterino de 

espermatozoides separados do plasma seminal, pós-processamento laboratorial. 

O sêmen pode ser homólogo ou de doador. As  indicações das IIU podem ser 

por disfunções psicosexuais ou de ordem física, como vaginismo, disfunção erétil, 

ejaculação retrograda, hipospádias, casais sorodiscordantes;  por infertilidade 

sem causa aparente, fator masculino leve/moderado, endometriose mínima/

leve, anovulação crônica, fator tubário unilateral, fator cervical e, por último, nos 

casos onde é necessária a utilização de sêmen de doador como nos casos de 

azoospermias, doenças genéticas paternas graves, mulheres solteiras ou casais 

homoafetivos femininos.     

Este manual tem como principal objetivo esclarecer de forma prática as indicações, 

os protocolos e os resultados das técnicas de baixa complexidade. Apesar de 

apresentarem menores taxas de gestação quando comparadas as técnicas de 

alta complexidade, não devem ser desconsideradas na hora da escolha do melhor 

tratamento para o paciente se couber a indicação, uma vez que apresentam custos 

bem mais baixos, assim como menores riscos e complicações, podendo, quando 

bem indicadas, oferecer de 15 a 20% de gestação por ciclo.
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III. INDICAÇÕES E PROTOCOLOS
DE ESTIMULAÇÃO OVARIANA 

O tratamento da infertilidade conjugal vai depender basicamente dos fatores 

etiológicos evidenciados após a pesquisa de cada casal, podendo vir a ser indicado 

o	tratamento	clínico	e/ou	cirúrgico.1	Quando	essas	intervenções	não	são	suficientes	

para a obtenção da gravidez, podemos lançar mão das técnicas de reprodução 

assistida (RA).

Reprodução Assistida é conceituada pela Sociedade Americana de Medicina 

Reprodutiva (ASRM) como o “conjunto de técnicas que visam facilitar o encontro 

dos gametas, no organismo materno (técnicas intracorpóreas) ou em laboratório 

(técnicas extracorpóreas), para que ocorra a fertilização”. Estas técnicas podem 

ser	classificadas	de	acordo	com	o	grau	de	complexidade	(TABELA	1).

 REPRODUÇÃO ASSISTIDA – CLASSIFICAÇÃO - GRAU DE COMPLEXIDADE

TÉCNICAS DE BAIXA COMPLEXIDADE

TÉCNICAS DE ALTA COMPLEXIDADE

• COITO PROGRAMADO (CP) ou RELAÇÃO PROGRAMADA (RP)
• INSEMINAÇÃO INTRACERVICAL (IIC)
• INSEMINAÇÃO INTRA-UTERINA (IIU)

• TRANSFERÊNCIA INTRATUBÁRIA DE GAMETAS (GIFT)
• FERTILIZAÇÃO IN VITRO (FIV)

TABELA 1

A propedêutica básica do casal é fundamental para a escolha do método 

terapêutico. Desta forma, para a indicação dos métodos de baixa complexidade 

(CP ou IIU), é necessária a observação dos seguintes aspectos:1

       

         • Cavidade uterina normal.

         • Ovário funcionante.

         • Ao menos uma tuba pérvia e funcionante.

         • Número mínimo de espermatozoides com qualidade.

					 No	caso	de	IIU,	os	melhores	resultados	são	obtidos	quando	o	número	final	

de espermatozoides for superior a 5 milhões (progressivos rápidos) e a morfologia 

estrita de Krüger maior que 4%.1,2

Atualmente, as técnicas de baixa complexidade utilizadas são o coito programado 

(CP) e a inseminação intrauterina (IIU).3 A inseminação intracervical (IIC) foi 

abandonada devido aos pobres resultados quando comparada com a IIU. A 

inseminação intravaginal, por sua vez, tem indicação limitada nos casos de casais 

sorodiscordantes em mulheres infectadas pelo HIV.4

Os resultados dos tratamentos vão depender de inúmeras variáveis: técnica 

escolhida, idade da parceira, qualidade seminal, fatores de infertilidade do casal, 

emprego ou não de indutores de ovulação e protocolo de indução escolhido, entre 

outras.

Duas avaliações são imprescindíveis antes da indicação dos tratamentos de baixa 

complexidade:	a	Histerossalpingografia	(HSG)	e	o	Espermograma	com	Capacitação.	

A	HSG	é	fundamental	para	a	confirmação	da	permeabilidade	tubária	e	a	avaliação	

seminal completa com teste de capacitação permite avaliar a possibilidade 

de gestação espontânea através do CP (quando os parâmetros seminais estão 

normais) ou a obtenção de pelo menos 5 milhões de espermatozoides tipo A após 

a capacitação (pré-requisito fundamental para bom prognóstico da IIU).

Este	 capítulo	 tem	 a	 finalidade	 de	 discutir	 o	 emprego	 das	 técnicas	 de	 baixa	

complexidade para o tratamento do casal infértil.

1) Coito programado: 
O tratamento de coito programado consiste na indução da ovulação com 

desenvolvimento de um ou mais folículos por ciclo, combinado com um 

cronograma de relações sexuais no período fértil. A indução da ovulação com 

coito programado é um tratamento geralmente recomendado como primeira linha 

para mulheres jovens com infertilidade sem causa aparente (ISCA) e distúrbios 

anovulatórios, principalmente as portadoras de Síndrome dos Ovários Policísticos 

(SOP). Casais com histórico de baixa frequência de relações sexuais também 

podem	ser	beneficiados	com	tratamento	de	coito	programado	(tabela	2).5

INDICAÇÕES DO COITO PROGRAMADO:

Infertilidade sem causa aparente (ISCA)  

Distúrbios anovulatórios

Baixa frequência de relações sexuais

TABELA 2
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A janela fértil começa 5 dias antes da ovulação e termina no dia da ovulação. A 

maior probabilidade de engravidar é no período entre 2 dias antes da ovulação 

até o dia da ovulação, com probabilidade de aproximadamente 35% nesses 3 dias. 

Assim sendo, os casais devem ser orientados a ter relações sexuais durante este 

período para que o esperma esteja presente no trato genital antes do folículo 

romper e liberar o oócito.6,7

Em tratamentos de coito programado é necessário acompanhar a ovulação 

através	de	 estudo	ultrassonográfico	 seriado	 e	desencadear	 o	gatilho	 ovulatório	

com hCG exógeno para garantir maior sucesso na determinação do período fértil. 

Quando não for possível, outros métodos podem ser utilizados para detectar a 

ovulação, como as dosagens seriadas de LH plasmático ou o teste do LH urinário, 

que detectam o aumento de LH endógeno que ocorre 36 a 48 horas antes da 

ovulação.5,8

O	controle	ultrassonográfico	transvaginal	deve	ser	iniciado	na	fase	folicular	inicial,	

geralmente	no	segundo	ou	terceiro	dia	da	menstruação.	A	partir	da	confirmação	

de	que	o	endométrio	se	encontra	na	fase	proliferativa	inicial	(aspecto	fino	e	linear)	

e da ausência de folículos ovarianos maiores de 10 mm, inicia-se o protocolo de 

indução	 da	 ovulação.9	Os	 intervalos	 entre	 as	 ultrassonografias	 seriadas	 podem	

obedecer diferentes rotinas. Quando o folículo dominante ultrapassa 18 mm de 

diâmetro médio ou 2 folículos se encontram maiores de 16 mm de diâmetro médio, 

a	ovulação	pode	ser	induzida	com	uma	injeção	de	gonadotrofina	coriônica	humana	

(hCG).  A relação sexual pode ser programada para o próprio dia da injeção de 

hCG,	podendo	ocorrer	até	36	horas	após	a	aplicação	do	hCG	(figura	1).	

Figura 1 - Fluxograma 
do acompanhamento 
ultrassonográfico 

USG TRANSVAGINAL NO INíCIO DA FASE FOLICULAR (2º a 3º dia do ciclo)
Ovários sem cistos ou sem folículos acima de 10mm

Endométrio < 05 mm

INICIAR INDUTOR DE OVULAÇÃO
Agendar USG em torno do 8º dia do ciclo e verificar resposta ovariana

hCG

FIGURA 1

Ovário sem
mudanças

Manter
Indução

Reavaliar
de 03 a
05 dias

Cancelar ciclo
por risco

de gestação
múltipla

1 a 3 folículos
entre 10
a 13 mm

Manter
Indução

USG em 02
a 03 dias

Manter
Indução

USG em 01
a 02 dias

1 folículo > 18 mm ou
2 Folículos > 16 mm

1 a 3 folículos
com 14
a 16 mm

> 3 folículos
c/ 14 mm
ou mais

O citrato de clomifeno (CC) tem sido tradicionalmente a droga de primeira 

linha empregada para indução da ovulação em mulheres anovulatório e óligo-

ovulatórias, principalmente nas portadoras de SOP, e também amplamente 

utilizado empiricamente para o tratamento da paciente com ISCA.5,8,10

O CC é administrado por via oral, começando 2 a 5 dias após o início de um ciclo 

espontâneo ou uma menstruação induzida por supressão hormonal exógena, 

podendo também ser iniciado arbitrariamente em pacientes com amenorreia com 

resultado do teste de gravidez negativo. O tratamento geralmente começa com 50 

mg/dia, durante 5 dias. É importante monitorar a ovulação ou dosar progesterona 

na segunda fase do ciclo para avaliar ovulação, orientar os ajustes de dosagem e 

evitar a gravidez múltipla.5,8,10 Se a paciente permanecer anovulatória, a dose de 

CC pode ser ajustada com aumentos de 50 mg/dia em cada ciclo subsequente, até 

alcançar a ovulação. Cerca de 52% das mulheres ovularão em resposta a 50 mg/

dia de CC e um adicional de 22% responderão a 100 mg/dia.11,16 Existem opiniões 

variadas sobre a dose máxima do CC e, embora as doses superiores a 100 mg/dia 

não sejam aprovadas pelo FDA, o Colégio Americano de Obstetras e Ginecologistas 

recomenda doses de até 150 mg/dia antes de considerar outras alternativas e 

reconhece que algumas mulheres, particularmente aquelas com índices de massa 

corporal mais elevados, exigirão doses mais altas para alcançar ovulação.12 

Dentre as pacientes que respondem ao CC, a fecundidade por ciclo se aproxima 

de 15% e as taxas de gravidez cumulativa chegam a 75% durante 6 a 9 ciclos de 

tratamento.13,14 Dentre as pacientes que engravidam usando CC, cerca de 90% o 

fazem nos 6 primeiros meses, sendo que os restantes 10% geralmente conseguem 

a gravidez entre 7 e 12 meses de tratamento. Semelhante às mulheres ovulatórias, 

a taxa de fecundidade para as mulheres que utilizam CC diminui com idade e 

tratamentos com mais de 6 a 12 ciclos (dependendo da idade) não é recomendado, 

uma vez que o aumento da duração da infertilidade também está associado a 

falhas do tratamento.15
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Clomifeno e Metformina

A combinação de metformina e clomifeno merece consideração, principalmente 

em pacientes com SOP resistentes ao clomifeno (não ovularam com o uso de CC) e 

que sejam portadoras de resistência insulínica (RI). Vale lembrar que a metformina 

não é uma droga indutora da ovulação, porém pode potencializar a ação do CC, 

principalmente quando associada a mudanças no estilo de vida (MEV), com dieta 

específica,	 atividade	 física	 aeróbica	 e	 perda	 de	 peso.	 Alguns	 ensaios	 clínicos	

controlados e randomizados encontraram benefícios na adição de metformina a 

um regime de CC em pacientes com SOP que anteriormente não responderam ao 

CC.17-19 A metformina deve ser prescrita na dose de 1500-2000 mg por dia.8

Inibidores da Aromatase

Os inibidores da aromatase são derivados triazólicos que funcionam como 

inibidores competitivos e não-esteroidais da aromatase, bloqueando a conversão 

de andrógenos em estrógenos, criando assim um ambiente hipoestrogênico.20 Este 

estado desencadeia uma atividade compensatória por mecanismos de feedback no 

eixo	hipotálamo-hipófise-ovariano,	estimulando	o	hipotálamo	a	alterar	a	secreção	

pulsátil	 de	 hormônio	 liberador	 de	 gonadotrofina	 (GnRH)	 e,	 consequentemente,	

aumentando	a	liberação	de	FSH	pela	hipófise	e	desencadeando	o	desenvolvimento	

folicular.21 O principal inibidor da aromatase utilizado para induzir a ovulação é o 

letrozol.

Embora o CC e o letrozol levem ao aumento da secreção de GnRH e FSH, interferindo 

nos mecanismo de regulatórios de feedback, suas diferenças farmacológicas com 

mecanismos de ação distintos têm uma importância funcional e clínica.20,21 Após 

a suspensão do uso do letrozol, os níveis de estrogênio aumentam imediatamente, 

acarretando uma diminuição abrupta no hormônio folículo estimulante (FSH) 

e	 proporcionando	 uma	 indução	 mais	 fisiológica,	 com	 tendência	 a	 ciclos	

monofoliculares e diminuindo o risco do crescimento de múltiplos folículos. 

Paralelamente, o aumento dos níveis de estrogênio permite uma produção de 

muco cervical e uma proliferação endometrial mais adequadas.20,21

 

Apesar de o CC vir sendo usado por várias décadas, o letrozol parecer ser o mais 

efetivo agente oral para o tratamento da infertilidade por distúrbios anovulatórios 

e ISCA.22,23 Está indicado em mulheres resistentes ao CC, naquelas que não 

conseguem usar CC por efeitos colaterais (como sintomas vasomotores, alterações 

visuais ou dores de cabeça), bem como para pacientes que não desenvolvem 

espessura endometrial adequada quando induzidas com CC, em virtude de sua 

ação antagonista sobre os receptores de estrogênio do endométrio durante todo 

o ciclo (devido à sua meia-vida prolongada). O Letrozol (por sua meia-vida curta) 

não tem o mesmo efeito antiestrogênico no endométrio.20-23

O letrozol é prescrito na dose inicial de 2,5 mg/dia, podendo ser aumentado até 

a dose de 7,5 mg/dia.20 Assim como o clomifeno, o letrozol é administrado por 5 

dias consecutivos e pode ser iniciado do dia 2 ao dia 5 do ciclo. Uma vantagem do 

letrozol é a menor incidência de gestações múltiplas quando comparado com CC 

ou	gonadotrofinas.24

Um estudo canadense com mais de 900 crianças comparou a incidência de 

defeitos congênitos em bebês nascidos de mães que tomaram letrozol versus CC, 

encontrando taxas estatisticamente similares e até ligeiramente mais baixas com o 

letrozol (2,4% vs. 4,8%).25

Em	suma,	tanto	o	CC	quanto	o	letrozol	são	drogas	eficazes	para	induzir	a	ovulação	

e	 são	 utilizados	 em	 esquemas	 semelhantes	 (figura	 2).	 Pacientes	 devem	 ser	

informadas de que o letrozol está sendo prescrito de maneira off label, para que 

possam	entender	e	consentir	ao	tratamento	e	não	fiquem	preocupados	ao	 ler	a	

bula.

Figura 2 - Esquema ilustrativo do uso de indutores orais

hCG

Orientar o casal ter relação sexuais por
03 dias, começando no dia do hCG

Indutor de ovulação oral

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Menstruação

USG TV basal

USG TV SERIADAS

1 folículo > 18 mm ou
2 Folículos > 16 mm
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Gonadotrofinas (gonadotropinas)

As	 gonadotrofinas	 exógenas	 evoluíram	 significativamente	 nas	 últimas	 décadas.	

Historicamente	preparadas	pela	purificação	de	urina,	atualmente	grande	parte	das	

gonadotrofinas	utilizadas	são	produto	da	tecnologia	recombinante.

As	 pacientes	 devem	 ser	 orientadas	 de	 que	 as	 gonadotrofinas	 custam	

consideravelmente mais do que os indutores orais e necessitam de maior 

compromisso	com	o	horário	da	medicação	e	com	o	monitoramento	ultrassonográfico	

da indução e dos níveis séricos de estradiol para evitar efeitos adversos como a 

Síndrome do Hiperestímulo Ovariano (SHO) e gravidez múltipla.  

Sugere-se sempre começar com doses mais baixas de medicação, variando de 

37,5 UI a 100 UI diariamente ou em dias intercalados. O julgamento e a experiência 

clínica são necessários na escolha da dosagem da medicação e no ajuste da dose 

ao longo do ciclo, de acordo com os níveis de estradiol e crescimento folicular, 

idade	da	mulher	e	número	de	folículos	antrais.	A	figura	3	demonstra	um	esquema	

tático	do	uso	de	gonadotrofinas	(figura	3).

hCG

Orientar o casal ter relação sexuais por
03 dias, começando no dia do hCG

Gonadotrofinas: Uso diário ou dias intercalados

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Menstruação

USG TV basal

USG TV SERIADAS

1 folículo > 18 mm ou
2 Folículos > 16 mm

O	uso	de	gonadotrofinas	implica	riscos	significativamente	maiores	de	gêmeos	(11%)	

e de gestações múltiplas com mais de dois fetos (3,0% a 4,1%).26 A gemelaridade 

está	relacionada	às	doses	de	gonadotrofina,	número	de	folículos	antrais	e	níveis	

elevados de estradiol.27 Também é mais comum em pacientes mais jovens. 

Estratégias bem-sucedidas na redução das gestações múltiplas incluem o uso 

de	CC	no	início	do	ciclo,	antes	de	iniciar	gonadotrofinas,	usando	baixas	doses	de	

gonadotrofina	continuamente	ou	em	dias	alternados	e	cancelamento	dos	ciclos	

com mais de 3 folículos acima de 14 mm. Ao usar uma estratégia conservadora, 5 a 

20% dos ciclos podem ser cancelados, mas as taxas de gestações múltiplas podem 

ser inferiores a 2% com taxas de gravidez que podem variar entre 10% e 20% por 

ciclo.27

No	caso	da	SOP,	a	terapia	com	gonadotrofinas	deve	ser	usada	com	toda	cautela	

em protocolos de step up e esquemas posológicos bem conservadores para evitar 

a SHO e gestações múltiplas.

2) Inseminação intrauterina 
A inseminação intrauterina (IIU) é uma técnica de reprodução assistida na qual se 

deposita uma amostra de sêmen capacitado no interior da cavidade uterina.

É um tratamento indicado para casais selecionados (tabela 3), com tubas 

funcionalmente normais e infertilidade devido a um fator cervical, anovulação, fator 

masculino leve, fatores inexplicados ou distúrbios ejaculatórios. Apresenta taxas 

clínicas de gravidez por ciclo variando de 10 a 20% e a indicação adequada, em 

casais que possuam os pré-requisitos necessários, é crucial para otimização dos 

resultados. 
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INDICAÇÕES DA INSEMINAÇÃO INTRAUTERINA:

Fator cervical (ex: conização prévia) 

Infertilidade sem causa aparente (ISCA)

Endometriose mínima e leve

Fator masculino leve 

Distúrbios ejaculatórios ou que impeçam deposição do sêmen intravaginal (ex: Hipopásdia)

Necessidade do uso de sêmen de doador (ex: casais homoafetivos femininos) 

 

TABELA 3

Uma avaliação completa que inclua história do casal, exame físico e investigações 

clínicas	 e	 laboratoriais	 é	 obrigatória	 para	 justificar	 a	 escolha	 em	 favor	 da	 IIU.	

Ao mesmo tempo, individualizar o protocolo de tratamento de acordo com as 

características da paciente e adotar uma política de cancelamento rigorosa para 

limitar o desenvolvimento multifolicular pode ajudar a otimizar os resultados da 

gravidez na IIU.28 A avaliação pormenorizada e o respeito aos pré-requisitos 

necessários (tabela 4) minimizam o risco de indicações equivocadas e atraso em 

alcançar o objetivo da gravidez. 

PRÉ-REQUISITOS DA INSEMINAÇÃO INTRAUTERINA:

Pelo menos uma tuba uterina pérvia e funcionante.

Recuperação de no mínimo 5x106 de espermatozoides com motilidade tipo A
após a capacitação (não levando em conta a morfologia).

TABELA 4

Idade mais jovem, menor duração da infertilidade e espermograma sem alterações 

na motilidade constituem fatores de bom prognóstico, assim como a estimulação 

com	gonadotrofinas	contribui	para	melhoria	da	taxa	de	gravidez.29

Após a avaliação do casal e indicação da IIU, as etapas referentes ao procedimento 

são:	 o	 acompanhamento	 ultrassonográfico	 da	 ovulação	 (medicada	 ou	 não),	 o	

preparo seminal e a inseminação intrauterina, que serão descritas a seguir. 

Acompanhamento ultrassonográfico da ovulação

Para que o objetivo da gravidez seja atingido através dessa técnica é necessário 

monitorar a ovulação e planejar a inseminação uterina próxima a este momento do 

ciclo. 

A inseminação pode ser feita após um ciclo induzido ou não. Os ciclos induzidos 

são preferíveis aos naturais, independentemente do esquema utilizado.30

As drogas e os esquemas utilizados na estimulação são semelhantes às utilizadas 

no coito programado, visando a produção de no máximo dois folículos dominantes, 

com	a	mínima	dose	possível.	As	gonadotrofinas	se	mostram	mais	eficazes	quando	

a IIU é combinada com indução ovariana, produzindo maiores taxas de gravidez 

em comparação aos indutores orais. As taxas de gestação são comparáveis 

com	 diferentes	 tipos	 de	 gonadotrofinas,	 sem	melhora	 com	 uso	 de	 agonista	 ou	

antagonista de GnRH, mas com aumento das taxas de gestações múltiplas e das 

taxas	de	hiperestímulo	ovariano	com	doses	mais	altas	de	gonadotrofinas.31

O	 acompanhamento	 ultrassonográfico	 durante	 a	 estimulação	 é	 de	 suma	

importância para que, através de uma avaliação adequada, possa ser aferido o 

momento ideal para a realização do gatilho ovulatório e, consequentemente, do 

procedimento	de	IIU.	As	ultrassonografias	podem	ser	realizadas	desde	o	início	de	

um	 ciclo	 espontâneo	 ou	 após	 bloqueio	 hipofisário	 e,	 à	medida	 que	 o	 esquema	

indutor é proposto, a paciente retorna para acompanhar o crescimento folicular 

que, em média, é de 2 mm ao dia. No momento do exame, também é aferida a 

espessura endometrial para que o mínimo de 7 mm possa ser alcançado como 

consequência do amadurecimento folicular e produção estrogênica. Assim que 

o folículo dominante atingir 18 mm de diâmetro, pode ser realizado o gatilho da 

ovulação com drogas ou aguardar a ruptura espontânea, acompanhando o pico de 

LH através de coleta seriada. 

O gatilho da ovulação pode ser induzido através do uso de GnRH agonistas ou 

gonadotrofina	coriônica	humana	(hCG).	Esse	último	é	mais	comumente	utilizado	

devido ao efeito deletério do GnRH sobre a fase lútea do ciclo. As taxas de gravidez 

e a incidência de síndrome de hiperestimulação ovariana não foram diferentes entre 

as drogas.32

Com a realização do gatilho, a inseminação deve ser planejada. O tempo entre a 

realização da IIU e o gatilho foi avaliada por diversos autores. Embora se realize 

a IIU mais comumente após 36 horas do gatilho com hCG, devido a estudos que 

demonstram que a ovulação natural ocorre em média com 32 horas após o pico 

de LH, diversos autores demonstraram que não há diferença entre inseminar em 

intervalo de 12, 24 ou 36 horas. Yumusak avaliou pacientes com SOP e ISCA e 

confirmou	que	a	IIU	realizada	24	horas	ou	36	horas	após	a	ovulação	desencadeada	

pela injeção de hCG não altera as taxas clínicas de gravidez para pacientes com 

SOP.	 As	 pacientes	 com	 infertilidade	 sem	 causa	 aparente	 se	 beneficiaram	 com	

procedimentos sendo realizados de modo mais precoce.33
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IV. CONTROLE ULTRASSONOGRÁFICO
DA ESTIMULAÇÃO OVARIANA 

A	ultrassonografia	se	estabeleceu	como	um	instrumento	importante	e	imprescindível	

na prática da medicina reprodutiva, quer seja na propedêutica da investigação do 

casal infértil, quer seja na terapêutica da infertilidade conjugal, sendo fundamental na 

monitorização e controle da estimulação ovariana controlada (EOC), procedimento 

altamente relevante para obtenção de resultados gestacionais satisfatórios com as 

técnicas de reprodução assistida de alta ou baixa complexidade.1

Consiste	 em	 um	 método	 não	 invasivo,	 confiável,	 amplamente	 acessível,	 com	

excelente custo-benefício e que permite a avaliação dos órgãos genitais internos 

(em especial útero e ovários), o acompanhamento do crescimento folicular 

espontâneo ou estimulado, bem como determinar o momento ideal para efetuar o 

coito programado (CP) e/ou a inseminação intrauterina (IIU).1

Este	capítulo	tem	a	finalidade	de	discutir	o	emprego	do	controle	ultrassonográfico	

durante a EOC nas pacientes submetidas às técnicas de baixa complexidade (CP e 

IIU) para o tratamento da infertilidade conjugal.

1) Monitorização ultrassonográfica do EOC

Os tratamentos de baixa complexidade (CP e IIU) consistem na indução da 

ovulação com desenvolvimento de um ou mais folículos por ciclo, combinados 

com um cronograma de relações sexuais ou da deposição de uma amostra de 

sêmen capacitado no interior da cavidade uterina no período fértil. A indução da 

ovulação ou estímulo ovariano controlado (EOC) utilizando drogas indutoras da 

ovulação	e	o	controle	ultrassonográfico	seriado	são	fundamentais	para	obtenção	

dos melhores resultados reprodutivos com o CP ou a IIU. Para que o objetivo da 

gravidez seja alcançado através desses procedimentos é necessário monitorar a 

ovulação e planejar o coito ou a inseminação uterina próxima a este momento do 

ciclo.2

Diversas drogas podem ser utilizadas no EOC e vários autores já propuseram 

diversos esquemas, mas de um modo geral as medicações empregadas visam a 

produção de no máximo dois folículos dominantes com a mínima dose possível.2

O	acompanhamento	ultrassonográfico	durante	a	estimulação	é	de	suma	importância	

para que, através de uma avaliação adequada, possa ser aferido o momento correto 

para iniciar e acompanhar a indução da ovulação e, posteriormente, a ocasião ideal 

para	efetuar	o	CP	ou	a	IIU.	As	ultrassonografias	podem	ser	realizadas	desde	o	início	

de um ciclo espontâneo ou após bloqueio e, à medida que o esquema indutor é 

proposto, a paciente retorna para acompanhamento do crescimento folicular que, 

em	média,	é	de	2	mm	ao	dia.	No	momento	do	exame	ultrassonográfico,	também	é	

primordial a avaliação da espessura endometrial.2

É fundamental avaliar o crescimento folicular através do acompanhamento 

ultrassonográfico	seriado,	possibilitando	desencadear	o	gatilho	ovulatório	(trigger)	

no momento mais adequado, geralmente com hCG exógeno, para garantir maior 

sucesso na determinação do período fértil e melhores resultados reprodutivos. 

Quando não é possível, outros métodos podem ser utilizados para detectar a 

ovulação, como as dosagens seriadas de LH plasmático ou o teste do LH urinário, 

que detectam o aumento de LH endógeno que ocorre 36 a 48 horas antes da 

ovulação.3,4

O	 controle	 ultrassonográfico	 transvaginal	 deve	 ser	 iniciado	 na	 fase	 folicular	

inicial (USG TV basal), geralmente no segundo ou terceiro dia da menstruação 

para	avaliação	do	endométrio	e	dos	ovários.	 	A	partir	da	confirmação	de	que	o	

endométrio	 se	 encontra	 na	 fase	 proliferativa	 inicial	 (aspecto	 fino	 e	 linear)	 e	 da	

aquiescência dos ovários (ausência de folículos maiores de 10 mm), inicia-se o 

protocolo	 de	 indução	 da	 ovulação	 (figura	 1).	 Nessa	 ocasião,	 é	 recomendável	

efetuar a contagem dos folículos antrais, procedimento indispensável para decidir a 

posologia ideal das drogas indutoras da ovulação que serão utilizadas.5 Contagem 

em torno de 20 folículos antrais (FAs), recomenda a utilização de uma dose mínima 

de	gonadotrofinas,	 enquanto	contagem	 inferior	 a	 10	FAs	 sugere	a	 aplicação	de	

doses usuais. É aconselhável começar com doses baixas de medicação, variando 

de 37,5 UI a 100 UI diariamente ou em dias intercalados. 

O julgamento clínico e a experiência clínica são fundamentais na escolha da 

dosagem da medicação e no ajuste da dose ao longo do ciclo, de acordo com os 

níveis de estradiol e crescimento folicular. Estratégias bem-sucedidas na redução 

das gestações múltiplas incluem, ainda, o cancelamento dos ciclos com mais de 3 

folículos acima de 14 mm de diâmetro médio. Ao usar uma estratégia conservadora, 

5 a 20% dos ciclos podem ser cancelados, mas as taxas de gestações múltiplas 

podem ser inferiores a 2%, com taxas de gravidez que podem variar entre 10% e 

20% por ciclo.6
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Figura 1 – USG TV basal na fase folicular
inicial (menstrual)

Existem	 diversas	 rotinas	 adotadas	 para	 os	 intervalos	 entre	 as	 ultrassonografias	

seriadas.	 Uma	 segunda	 avaliação	 ultrassonográfica	 deve	 ser	 feita	 em	 torno	 do	

oitavo dia do ciclo e as demais dependerão do tamanho dos folículos a cada exame, 

variando geralmente de um a três dias de intervalo. Quando o folículo dominante 

ultrapassa 18 mm de diâmetro médio ou 2 folículos se encontram maiores de 16 mm 

de diâmetro médio, a ovulação pode ser induzida (trigger ovulatório), geralmente 

com	uma	aplicação	de	gonadotrofina	coriônica	humana	(hCG).2	No	momento	do	

trigger, é esperado que o endométrio tenha alcançado uma espessura mínima de 

7 mm e um aspecto trilaminar, como consequência do amadurecimento folicular e 

da	produção	estrogênica	(figura	2).	

Figura 3 - 
Fluxograma do 
acompanhamento 
ultrassonográfico

USG TRANSVAGINAL NO INíCIO DA FASE FOLICULAR (2º a 3º dia do ciclo)
Ovários sem cistos ou sem folículos acima de 10mm

Endométrio < 05 mm

INICIAR INDUTOR DE OVULAÇÃO
Agendar USG em torno do 8º dia do ciclo e verificar resposta ovariana

hCG

FIGURA 1

Ovário sem
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de 03 a
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1 a 3 folículos
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Manter
Indução

USG em 02
a 03 dias

Manter
Indução

USG em 01
a 02 dias

1 folículo > 18 mm ou
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a 16 mm
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c/ 14 mm
ou mais

O intervalo de tempo entre o trigger e a realização do CP ou da IIU foi avaliada por 

diversos autores. Embora os procedimentos sejam, mais comumente, efetuados 

após 36 horas do gatilho com hCG, devido a estudos que demonstram que 

a ovulação natural ocorre em média com 32 horas após o pico de LH, diversos 

autores demonstraram que não há diferença em executá-los com intervalo de 12, 

24	ou	36	horas.	Yumusak	avaliou	pacientes	com	SOP	e	ISCA	e	confirmou	que	a	

IIU realizada 24 horas ou 36 horas após a ovulação desencadeada pela injeção de 

hCG não altera as taxas clínicas de gravidez para pacientes com SOP. Os pacientes 

com	infertilidade	sem	causa	aparente	se	beneficiaram	com	procedimentos	sendo	

realizados de modo mais precoce.7

Apesar de não ser uma etapa obrigatória, é recomendável efetuar uma última 

avaliação	ultrassonográfica	cerca	de	36	a	40	horas	após	o	gatilho	ovulatório	para	

confirmação	da	rotura	folicular	e	visualização	do	corpo	lúteo	(figura	4).8
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Figura 4 – USG TV na fase lútea inicial 

O teste de gravidez através de dosagem sérica do hormônio beta-hCG pode ser 

realizado após 14 a 16 dias do procedimento e, em caso de positividade, a paciente 

deverá	 ser	 orientada	 a	 realizar	 ultrassonografia	 transvaginal	 para	 confirmação	

clínica da gravidez (quando os níveis de beta-hCG estiverem superior a 1.000 mUI/

mL).2

2) Conclusão 

O	exame	ultrassonográfico	se	consolidou	como	um	instrumento	imprescindível	na	

prática da medicina reprodutiva, quer seja na propedêutica, quer seja na terapêutica 

da	infertilidade	conjugal,	confirmando	ser	fundamental	na	monitorização	e	controle	

da	estimulação	ovariana	controlada	(EOC).	O	acompanhamento	ultrassonográfico	

durante a estimulação é de suma importância para que, através de uma avaliação 

adequada, possa ser aferido o momento correto para iniciar e acompanhar a 

indução da ovulação e, posteriormente, a ocasião ideal para efetuar o CP ou a 

IIU. O estímulo ovulatório utilizando drogas indutoras da ovulação e o controle 

ultrassonográfico	seriado	são	fundamentais	para	obtenção	dos	melhores	resultados	

reprodutivos com as técnicas de baixa complexidade.
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V. TÉCNICA LABORATORIAL PARA
PREPARO SEMINAL

Do ponto de vista masculino, o primeiro passo para a realização de uma Inseminação 

Intra Uterina IIU é a análise crítica do espermograma pelo médico.

São os parâmetros avaliados no espermograma que determinarão se uma amostra 

seminal tem qualidade para a realização de uma inseminação intrauterina (IIU) 

ou não, por isso é de suma importância para o sucesso do tratamento que este 

exame	 seja	 feito	 com	 um	 profissional	 altamente	 qualificado.	 Embora	 a	 IIU	 seja	

realizada desde 1957, não foram estabelecidos quais os parâmetros limites de um 

espermograma inicial para a realização de uma IIU.2,3

A IIU pode ser realiza tanto com o sêmen do marido, quanto com o sêmen de um 

doador anônimo. Em ambos os casos, o parâmetro primordial a ser levado em 

consideração é a concentração de espermatozoides. Amostras com o valor muito 

abaixo do range de normalidade indicado pelo Manual da Organização Mundial de 

Saúde (OMS, 2010) trará uma chance de sucesso reduzida. Como para a realização 

da IIU o ejaculado é processado e introduzido além da barreira do muco cervical, 

a qualidade inicial necessária para alcançar a gravidez pode ser mais baixa do que 

os valores limites da OMS.4

A taxa de gravidez com a utilização da IIU é cerca de 18%1,2,4,9. Para predizer o 

potencial de sucesso do procedimento, deve-se levar em conta a concentração de 

espermatozoides	móveis	ao	final	do	preparo.	Espera-se	que	esse	valor	seja	acima	

de 5,0x106 de espermatozoides móveis/mL. 

O processamento seminal para a IIU tem por objetivo, além de potencializar a 

qualidade da amostra, separar os espermatozoides móveis do plasma seminal, 

que pode conter algum tipo de impureza, como debris celulares, células de 

descamação	do	epitélio,	células	imaturas,	leucócitos	e	cristais	de	urina	que	ficam	

retidos na uretra, pois este será depositado na cavidade uterina, portanto é muito 

importante que essas impurezas sejam removidas para evitar que mulher possa ter 

uma possível infecção devido ao tratamento.6,7

Inicialmente, utilizava-se uma simples lavagem do material ejaculado. Entretanto, 

com	base	em	diferentes	princípios	como	migração,	filtração	e/ou	centrifugação,	

houve uma evolução dos métodos e, com isso, a remoção de impurezas e 

separação dos espermatozoides com maior capacidade de fertilização ganhou um 

novo padrão de qualidade.7,8

.1) Coleta seminal

A abstinência ejaculatória deve obedecer a um período de intervalo prévio à coleta 

do	 sêmen,	 com	 a	 finalidade	 de	 aumentar	 a	 concentração	 de	 espermatozoides	

móveis no ejaculado. Não há consenso na literatura, porém a maioria dos estudos 

refere 3 a 4 dias como um intervalo adequado.  

A coleta pode ser realizada na própria clínica ou em domicílio, desde que o 

intervalo entre a coleta e a entrega não ultrapasse 60 minutos. Os cuidados com 

a temperatura da amostra, evitando extremos de temperatura (< 20º C e > 40º C), 

também são relevantes. 

Assim que a amostra é recebida, dá-se início o preparo seminal. O material seminal 

deve ser processado logo após a liquefação e dentro de 30 minutos da coleta.

As técnicas existentes para a realização do preparo seminal são: swim-up, gradiente 

descontínuo de densidade e sperm wash.7,8

2) Swim-up

A técnica de swim-up é capaz de selecionar apenas espermatozoides móveis e 

progressivos, contudo existe como consequência uma evidente diminuição da 

concentração	 final	 do	 número	 de	 espermatozoides,	 logo,	 este	 método	 não	 é	

indicado para a maioria dos casos de IIU. Entretanto, quando a qualidade seminal 

inicial permite, a seleção espermática por swim-up pode ser aplicada.

A execução da técnica é relativamente simples e consiste em depositar o sêmen no 

fundo de um tubo de ensaio e diretamente acima deste, uma pequena quantidade 

de	meio	de	cultura.	O	tubo	é	mantido	em	incubadora,	ou	em	fluxo	laminar	a	45º.	Os	

melhores espermatozoides se desprendem e nadam para a superfície (para cima). 

Após um período de 30 a 45 minutos, retira-se o sobrenadante, o qual contém os 

espermatozoides selecionados que conseguiram chegar à superfície.5,6,7

3) Gradiente Descontínuo de Densidade

Na técnica de gradiente descontínuo de densidade, o princípio básico é a de 

filtração	 do	material	 seminal	 através	 de	 uma	 força	 centrífuga	 responsável	 pela	

passagem dos espermatozoides através de duas camadas de substâncias coloidais 

com diferentes concentrações (45% e 90%). Nesse caso, usa-se um kit comercial 

que apresenta duas soluções com densidades diferentes: a de maior concentração 
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deve	ficar	em	baixo	e	a	de	menor	concentração	em	cima	e,	acima	delas,	é	colocado	

o	 sêmen.	 O	material	 é	 levado	 à	 centrífuga	 para	 a	 realização	 da	 “filtragem”	 do	

material4,6 por 20 minutos, em rotação de 300 a 400 G.

Com a técnica de gradiente descontínuo de densidade, temos a separação do 

plasma seminal dos espermatozoides baseada no tamanho celular e motilidade, 

onde combinando a força de centrifugação e as barreiras do gradiente, as 

impurezas	ficam	retidas	na	primeira	camada	e	espermatozoides	 imóveis	ou	não	

progressivos	ficam	na	segunda	camada,	 formando	assim	um	pellet	no	fundo	do	

tubo	com	espermatozoides	móveis	e	com	maior	potencial	de	fertilização.	A	figura	

1 mostra um esquema de como é realizada a montagem do gradiente descontínuo 

de densidade em um tubo cônico.4

Figura 1 – Montagem do Gradiente Descontínuo
de Densidade.

Amostra seminal
Camada superior (menor densidade)

Camada inferior (maior densidade)

Para a melhor seleção dos espermatozoides utilizando a metodologia de gradiente 

descontínuo de densidade é importante manter as proporções (em volume) entre 

as camadas e o sêmen, pois se for colocado um volume de sêmen maior que o 

volume	de	camadas	a	filtragem	do	material	não	acontecerá	de	forma	correta,	pois	

ao ser submetido a centrifugação, como a porção superior estará mais pesada que 

a inferior, o material indesejado acabará passando pelas camadas devido a força 

centrífuga.1,2,6

A	figura	2	mostra	o	tubo	cônico	após	a	centrifugação	da	amostra,	nela	conseguimos	

ver a separação das 2 camadas de gradiente e a formação do pellet.

Figura 2 – tubo cônico após a centrifugação do material

Figura 3 – Tubo cônico contendo o pellet com os melhores
espermatozoides, após a segunda centrifugação.

Plasma seminal, células redondas
e debris celulares

Sptz não progressivos e imóveis

“Pellet” - melhores sptz

Após	a	filtragem	do	material,	o	sobrenadante	deve	ser	descartado	e	o	pellet	deve	

ser ressuspendido em meio de cultura suplementado e novamente centrifugado 

por 5 minutos, formando um novo pellet. Essa segunda lavagem é necessária para 

a remoção dos resíduos do gradiente.

Descarta-se o meio de cultura sobrenadante da segunda lavagem, ressuspende-se 

o pellet com 0,5 a 1,0 mL de meio de cultura e se carrega o cateter de inseminação 

com	esse	material.	A	figura	3	mostra	o	tubo	cônico	após	a	segunda	centrifugação.

“Pellet” - melhores sptz
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4) Sperm-wash

O mais antigo modo de preparo seminal existente é o sperm-wash, ou lavagem 

espermática, que separa o plasma seminal dos espermatozoides, mas não elimina 

os debris celulares e os espermatozoides de baixa qualidade. O processo ocorre 

através do acréscimo de meio de cultura e centrifugação da amostra, sendo essa 

metodologia usada apenas para amostras seminais com uma qualidade inicial 

muito inferior, amostras essas que não são indicadas para a realização de IIU.6,7

5) Carregamento do cateter

Após o preparo seminal, faz-se o enchimento do cateter para a IIU com o meio de 

cultura contendo os espermatozoides livres do plasma seminal. Existem diferentes 

opções	de	cateteres,	que	serão	posteriormente	descritos	em	capítulo	específico.

A IIU deve ocorrer logo após o processamento e no prazo de 90 minutos após a 

coleta. 

6) Conclusão

Conhecer os métodos de preparo seminal e como executá-los corretamente é 

imprescindível para uma recuperação adequada do maior número possível de 

espermatozoides móveis, assim aumentando as taxas de sucesso da IIU.

Sem a necessidade de grande estrutura e combinando a manutenção do crescimento 

folicular, ovulação, endométrio e uma boa amostra seminal, a IIU é uma técnica 

de	baixa	complexidade	que	pode	ser	amplamente	utilizada	por	profissionais	de	

reprodução por todo o Brasil.

Ao	 final	 do	 processamento	 seminal	 pelo	 método	 de	 gradiente	 descontínuo	 de	

densidade, temos uma boa quantidade de espermatozoides móveis, sendo esse o 

preparo ideal para amostras seminais encaminhadas para IIU.
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VI. CATETERES DE INSEMINAÇÃO

Com a evolução das técnicas de reprodução assistida, houve investimento na 

criação de diversos cateteres, que apresentam variações de tamanho, calibre e 

maleabilidade. 

Alguns requisitos são fundamentais ao se escolher o cateter, como a facilidade de 

ser	utilizado	e	a	firmeza	para	ultrapassar	a	resistência	do	colo	uterino,	porém	sem	

causar	danos	ao	endométrio,	e	evitar	o	refluxo	do	material	inseminado.

Os cateteres utilizados para Inseminação Intrauterina (IIU) são subdivididos em 

dois	grupos:	flexíveis	e	rígidos	(quadros	1	e	2).	Os	cateteres	flexíveis	são	menos	

traumáticos, podem ser modelados de acordo com a curvatura uterina e permitem 

a utilização de guias em procedimentos mais difíceis, quando comparados aos 

rígidos.	Geralmente	o	cateter	flexível	apresenta	passagem	pelo	colo	mais	difícil	e	

com o rígido as pacientes referem mais cólicas.1

Cateteres flexíveis para inseminação intrauterina

QUADRO 1

Wallace IUI é um cateter macio, flexível e de duplo lúmen, que 
emprega um sistema coaxial. O cateter interno tem 18 cm de 
comprimento, ponta arredondada e design de dispersão lateral 
bilateral para ajudar a evitar a contaminação e o bloqueio do 
cateter durante a inserção. Sua bainha externa é flexível, mas com 
memória, que pode ser pré-moldada para facilitar a inserção.

Cook Soft-Pass IUI é um sistema de cateter coaxial macio, flexível 
e de duplo lúmen. O cateter interno mede 19 cm de comprimento 
e tem ponta arredondada. Seu cateter guia externo é semelhante à 
bainha externa do cateter Wallace IUI.

Gynotec IUI é um sistema de cateter coaxial macio, flexível e de 
duplo lúmen. Tem 20,6 cm de comprimento e ponta arredondada. 
Além disso, semelhante ao cateter Wallace IUI, ele usa duas portas 
laterais na extremidade distal para distribuição intrauterina de 
espermatozoides. Ele é acompanhado de um cateter externo 
sólido e mais espesso para ultrapassar orifício interno mais difícil.

Cateteres rígidos para inseminação intrauterina

QUADRO 2

A Cânula Makler IUI e o dispositivo de inseminação são compostos 
por duas partes principais: (1) uma cânula que pode ser ajustada 
na ponta da seringa de 1,0 ml e (2) um transportador para segurar 
a seringa. O cateter Makler IUI é firme, semirrígido e de lúmen 
único com ponta arredondada. Tem uma forma de base alargada, 
que serve para selar o colo do útero no momento da inseminação 
para ajudar a impedir o refluxo do conteúdo injetado.

Frydman é um cateter de extremidade aberta de polietileno, com 
comprimento de 18 cm e diâmetro externo de 1,6 mm. O compri-
mento da ponta flexível é de 4,5 cm. Tem seção proximal reforçada 
para melhor manuseio.

Tomcat IUI é um cateter firme, semirrígido e de lúmen único. Tem 
11,4 cm de comprimento e design aberto. Originalmente, ele foi 
projetado para drenar as bexigas de gatos machos, daí o nome. 
Seu corpo é semirrígido, mas flexível, de forma a permitir que o 
cateter seja moldado na curvatura do útero.

Apesar da inseminação intrauterina ser procedimento antigo, existem poucos 

estudos que comparam os resultados reprodutivos de acordo com o tipo de 

cateter utilizado.

Lavie, em 1997, mostrou em seu estudo alteração da arquitetura endometrial via 

ultrassonográfica,	em	endométrios	proliferativos,	ao	usar	cateteres	rígidos,	porém	

sem repercussão nas taxas de gravidez. Os autores postulam que não houve 

impacto na taxa de gestação, uma vez que o evento inicial, a fertilização, ocorre 

nas trompas uterinas, permitindo ao local que sofreu trauma se recuperar até o 

momento da implantação.2

Outro	estudo	avaliou	o	custo-benefício	do	cateter	rígido	e	do	flexível,	de	acordo	

com taxa de gestação em ciclos de IIU. Os autores concluíram que, apesar de o 

custo	unitário	do	cateter	flexível	ser	maior	que	o	do	rígido,	o	uso	de	cateter	rígido	

se torna mais dispendioso, pois seriam necessários mais ciclos de inseminação 

intrauterina para se alcançar uma gestação.3

Uma metanálise da Cochrane publicada em 2010 não evidenciou diferença no 

uso dos dois tipos de cateter, em relação a taxa de gestação, abortamento e 

nascido vivo. Contudo, a heterogeneidade entre os estudos incluídos não permitiu 

análise mais precisa sobre vantagens e desvantagens na escolha do cateter a ser 

utilizado4. Por outro lado, estudo retrospectivo publicado no mesmo ano avaliou 

fatores prognósticos relacionados a IIU em 1.038 pacientes e destacou melhores 

taxas	de	gestação	em	pacientes	que	utilizaram	cateter	flexível	quando	comparado	

a cateter rígido (15,3% x 7%, p < .02).5

Dessa	forma,	mais	estudos	ainda	são	necessários	para	definir	qual	tipo	de	cateter	

apresenta melhores taxas de gestação e de nascidos vivos. Alguns autores 

acham	que	os	flexíveis	são	preferíveis	aos	rígidos	para	realização	de	inseminação	

intrauterina, seja pela não inferioridade ou superioridade na taxa de gestação, seja 

por ter menos efeitos deletérios ao endométrio, seja por apresentar melhor custo-

benefício.6 
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VII. TÉCNICA DE INSEMINAÇÃO
PROPRIAMENTE DITA

O primeiro relato desse procedimento foi feito por John Hunter, no século XVIII, e 

se refere à introdução, em ambiente vaginal, de sêmen in natura para solucionar a 

infertilidade de um casal cujo esposo portava grave hipospádia.

Com a evolução da técnica, o espaço intrauterino passou a ser o ponto de eleição 

para deposição seminal e a utilização de espermatozoides previamente capacitados 

em laboratório substituiu o uso de sêmen in natura. Essas mudanças propiciaram 

melhora no prognóstico quando a contagem espermática era baixa. Mesmo 

em casos em que o sêmen é normal, estudos evidenciaram que a inseminação 

intrauterina possui melhor taxa de gravidez em relação à inseminação intracervical, 

reduzindo então a aplicação dessas outras técnicas.1

O material necessário para o procedimento consiste em: um espéculo bivalve 

estéril; gaze estéril, um par de luvas estéril, uma pinça Cheron, um frasco de 10 mL 

de	solução	fisiológica,	um	cateter	de	inseminação	e	uma	seringa	de	1	mL.

Antes	da	 inseminação,	o	nome	do	parceiro	e	da	esposa	deve	ser	confirmado	na	

presença de ambos, se possível, e do embriologista.

Em centro cirúrgico ou em consultório, a paciente é colocada em posição 

ginecológica. O espéculo vaginal é introduzido, expondo o colo uterino. Procede-

se à assepsia do colo com gaze seca e posteriormente umedecida em solução 

fisiológica	ou	meio	de	cultura.	O	cateter	então	é	introduzido	pelo	orifício	externo	

e interno do colo uterino. Normalmente pode ser percebida pelo médico uma leve 

resistência ao passar o cateter pelo orifício interno do colo, o que poderia sugerir 

que a ponta dele estaria dentro da cavidade uterina. Movimentos de rotação 

da seringa e do cateter podem facilitar a entrada pelo orifício interno. Em caso 

de dúvida, pode-se prosseguir com a passagem do cateter até tocar o fundo 

uterino, onde facilmente percebe-se a parada de progressão dele e, em geral, um 

desconforto relatado pela paciente. Se possível, a penetração do cateter deverá 

ser	apenas	o	suficiente	para	estar	dentro	da	cavidade	uterina,	para	evitar	trauma	

endometrial. O espéculo é fechado pressionando o colo. Deposita-se na cavidade 

uterina, lentamente, 0,5 mL de sêmen preparado laboratorialmente. A deposição 

lenta do sêmen na cavidade uterina aumenta as taxas de gestação.2

Posteriormente realiza-se a abertura do espéculo, evitando a ordenha, e sua 

retirada.  

Apesar	 de	 o	 acompanhamento	 ecográfico	 ser	 recomendado	 de	 forma	 rotineira	

nos casos de transferência embrionária, o mesmo não ocorre na IIU, pois isso não 

modifica	os	resultados.3,4

A deposição do sêmen na cavidade uterina pode ser realizada pelo(a) parceiro(a) 

da paciente. Em especial, em casos de doação de sêmen por fator masculino grave 

ou azoospermia, ou ainda em casais homoafetivos, a participação do(a) parceiro(a) 

nessa etapa aumenta o seu envolvimento no tratamento.

Em	alguns	casos	a	passagem	do	cateter	pode	ser	dificultada	por	estenose	do	canal,	

mais comum após conizações ou versão uterina acentuada. O acompanhamento 

com	 ultrassonografia	 via	 abdominal	 nessas	 situações	 pode	 ajudar.	 Em	 caso	 de	

úteros	em	antiversoflexão,	a	bexiga	repleta	retifica	o	útero,	facilita	o	procedimento	

e	 o	 acompanhamento	 ecográfico.	 Como	 o	 cateter	 de	 inseminação	 em	 geral	 é	

rígido, uma opção é encurvar a sua ponta e entrar no canal cervical direcionando de 

acordo com o posicionamento uterino. A manipulação do espéculo anteriormente 

ou posteriormente também pode ajudar. No caso de insucesso, procede-se ao 

pinçamento	do	colo	com	pinça	de	Pozzi	e	uma	leve	tração	para	retificar	o	útero.	Em	

último caso, a passagem do histerômetro pelo orifício interno facilitará a entrada 

posterior do cateter.  

O repouso imediato após a inseminação não é necessário, porque não há evidências 

de que aumente a taxa de gestação.5 Apesar disso, a maioria dos serviços orienta 

que, depois do procedimento, a paciente permaneça deitada por 10 a 15 minutos e 

posteriormente retorne ao trabalho, sem necessidade de repouso domiciliar.6

No dia seguinte à inseminação, orienta-se o início do suporte da fase lútea, conforme 

descrito	posteriormente	em	capítulo	específico	deste	manual.

O	teste	confirmatório	da	gravidez	através	de	dosagem	sérica	do	hormônio	beta-hCG	

pode ser realizado após 14 a 16 dias do procedimento e, em caso de positividade, 

o	médico	deverá	orientar	sua	paciente	a	realizar	ultrassonografia	transvaginal	para	

confirmação	clínica	da	gravidez	(quando	os	níveis	de	beta-hCG	estiverem	superior	

a 1.000 mUI/mL) e também manter o suporte de fase lútea, desde que tenha sido 

implementado até 8 a 12 semanas de gravidez.
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VIII. SUPORTE DE FASE LÚTEA NA
INSEMINAÇÃO INTRA-UTERINA

A Inseminação Intra Uterina (IIU) atualmente tem indicações cada vez mais 

específicas,	uma	vez	que	fornece	taxa	de	gravidez	reduzida,	principalmente	quando	

comparada à fertilização in vitro (FIV). Mas, ainda assim, é a técnica de reprodução 

assistida mais indicada nos casos de subfertilidade.  Apesar de amplamente 

aplicada, questões sobre a necessidade do suporte de fase lútea (SFL) pós-IIU 

ainda	permanecem	sem	respostas	definidas.1

Para que a implantação de um blastocisto ocorra, é necessário que o endométrio 

se torne receptivo. Esse processo depende do aumento do hormônio Luteinizante 

(LH) do meio do ciclo, que culmina com a ovulação. A secreção pulsátil deste 

hormônio faz com que o corpo lúteo produza Progesterona (P4), iniciando a fase 

secretora endometrial. Ocorrendo a implantação, a manutenção da produção 

de P4 pelo corpo lúteo deve ser mantida até o momento que o próprio tecido 

embrionário	assuma	a	produção	de	gonadotrofina	coriônica	(HCG),	sustentando	

assim o endométrio e a própria evolução da gravidez. 

Em ciclos espontâneos, muitos autores questionam sobre a real existência do que 

chamamos	de	insuficiência	lútea	(IL),	que	consistiria	na	produção	insuficiente	de	

P4 pelo corpo lúteo, diminuindo assim a implantação e promovendo perdas de 

gestações iniciais. A American Society for Reproductive Medicine (ASRM), não 

considera	a	 insuficiência	 lútea	como	um	 fator	de	 infertilidade,	uma	vez	que	até	

mesmo seu diagnóstico é controverso.2 Clinicamente, a IL seria diagnosticada 

por fase lútea inferior a 8 dias, com frequentes spottings ao longo deste período. 

Trabalho de Crowford e col. mostra que 18% da população feminina apresenta, 

esporadicamente, ciclos com fase lútea menor do que 11 dias, embora a recorrência 

de fase lútea curta seja rara, somente 3%.3

Além disso, 40% das mulheres apresentam discretos sangramentos na segunda 

fase do ciclo, não sendo então um bom critério diagnóstico de uma eventual IL. 

Dentro da propedêutica armada, a avaliação sequencial diária do endométrio por 

ultrassom, que poderia ajudar no diagnóstico, tem alto custo e requer muito tempo. 

A dosagem de P4 abaixo de 10 ng/mL na fase média luteal faria o diagnóstico da 

IL4, mas para isso são necessárias dosagens seriadas pela variação do período 

ovulatório	entre	as	mulheres.	Muitos	comparam	a	procura	da	insuficiência	lútea	em	

ciclos espontâneos para explicar perdas gestacionais precoces, com uma caça à 

fantasmas.5

Dúvidas quanto ao envelhecimento ovariano contribuir com um aumento da 

incidência	 da	 insuficiência	 lútea	 foram	 levantadas	 por	 alguns	 autores,	 uma	 vez	

que mulheres com FSH e estrogênio basal alto apresentam frequentemente 

sangramentos ao longo da segunda fase do ciclo. Alguns autores descartam essa 

associação por não encontrarem relação entre níveis de Hormônio Anti-Mülleriano 

(AMH)	e	dosagens	de	progesterona,	uma	vez	que	consideram	o	AMH	mais	fiel	que	

o FSH para diagnosticar o efeito do envelhecimento ovariano na diminuição da 

reserva folicular.

Já quando se fala em ciclos de fertilização in vitro (FIV/ICSI), não há dúvidas que 

o suporte da fase lútea aumenta as taxas de gestação. Durante ciclos de FIV, em 

virtude	 do	 uso	 de	 altas	 doses	 gonadotrofinas	 com	 respostas	 multifoliculares,	

ocorre	 uma	 produção	 supra	 fisiológica	 de	 estrogênio,	 o	 que	 promoveria	 um	

feedback negativo a nível hipotalâmico e pituitário, promovendo uma redução da 

secreção pulsátil de LH, levando a uma inadequada produção de P4 pelo corpo 

lúteo. Além disso, o uso do análogo do GnRH, a ruptura mecânica dos folículos e 

a aspiração das células granulosas durante a captação oocitária prejudicaria ainda 

mais a produção progesterônica. Em ciclos espontâneos, a progesterona se eleva 

48 horas após o aumento do LH, atingindo seu valor máximo ao redor do 8º dia 

pós-pico do LH (ao redor de 20 a 25 ng/mL), caindo pela metade no 10º dia (10 a 

12 ng/mL) e retornando ao seu valor basal (1 ng/mL) cinco dias depois. Já quando 

se administra o HCG em ciclo estimulado, a progesterona atinge seu valor máximo 

ao redor de 6 a 8 dias após o HCG e, se não ocorre a gestação, ela cai bruscamente 

4 dias depois. Logo, em ciclo estimulado, a fase lútea é 1 a 3 dias mais curta do que 

em ciclos espontâneos. 

Outro fator importante a ser considerado, são as contrações uterinas. Na primeira 

fase de um ciclo espontâneo até o pico de LH, habitualmente ocorrem em média 

5 contrações uterinas por minuto, que não diferem do que encontramos em ciclos 

estimulados até a aplicação do HCG, ou seja, o aumento de estrogênio na fase 

folicular tardia não altera o padrão de contratilidade uterina. Mas a diminuição das 

contrações na fase lútea induzida pela progesterona difere entre ciclos espontâneos 

e	estimulados	com	gonadotrofinas.		Em	ciclos	espontâneos,	as	contrações	reduzem	

4 dias após o pico endógeno de LH, enquanto durante estimulação ovariana 

controlada (EOC) diminuem somente 48 horas mais tarde, ou seja, no 6º dia pós-

HCG, período em que as transferências embrionárias são realizadas - lembrando 

que a atividade uterina prejudica a implantação.

O que se conclui é que  o aumento do estrogênio não é contrabalanceado pela 

produção	de	progesterona	em	ciclos	estimulados	de	forma	eficiente	para	reduzir	

as contrações; mas, quando se aplica progesterona exógena no dia da folículo 

aspiração, ocorre redução da contração no período da transferência embrionária, 
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elevando as chances de gestação. Ou seja, o aumento do estrogênio na EOC 

aumenta a resistência do útero para parar as contrações, o que é superado com 

progesterona exógena.6

Outro questionamento seria quanto ao momento ideal de iniciar a progesterona. 

Sabe-se que se for utilizada muito precocemente, pode fechar prematuramente 

a	 janela	 de	 implantação;	 se	muito	 tardia,	 pode	 não	 ser	 suficiente	 para	 inibir	 as	

contrações a tempo. Gao et al. publicaram estudo iniciando 60 mg de P4 injetável 

em dois momentos distintos. Um grupo iniciou no dia da folículo-aspiração 

(FA), outro grupo iniciou um dia depois. O início da P4 no mesmo dia da FA não 

apresentou efeito deletério quanto à janela de implantação, e não houve diferenças 

quanto as contrações uterinas se feita na FA ou 24 horas depois.

E quando seria a melhor fase para interromper o uso da progesterona? Não existe 

evidência	científica	suficiente	que	permita	uma	conclusão.	Alguns	a	interrompem	

no	dia	do	BhCG;	outros	com	8	semanas	de	gestação,	justificando	como	sendo	o	

período inicial da produção do HCG pela placenta; outros prorrogam o uso até 10 

a 12 semanas, buscando a ação uterolítica da P4 por mais tempo.

Apesar	 da	deficiência	 da	 fase	 lútea	 estar	 bem	documentada	 em	ciclos	 de	FIV/

ICSI, não se sabe se isso também ocorre em ciclos de IIU. Nas IIUs, frente ao 

desenvolvimento de dois e no máximo três folículos, os níveis de estrogênio não 

são tão altos, teoricamente não promovendo down-regulation da secreção de 

LH de forma tão acentuada. Além disso, não se usa GnRH, a ruptura folicular é 

espontânea e não ocorre aspiração dos folículos, trazendo dúvidas quanto a real 

necessidade de suporte de fase lútea.   

O grande problema na busca desta resposta está na ausência de uniformidade 

dos dados entre os trabalhos quanto às diferentes medicações usadas tanto no 

estímulo ovariano, quanto na forma de utilização da progesterona.

Como discutido em capítulo anterior, diferentes protocolos de estimulação 

ovariana são utilizados nas IIUs. Ciclos livres teoricamente não necessitam de 

suplementação. Já os estímulos com citrato de clomifeno, isolado ou associado à 

gonadotrofinas,	gonadotrofinas	isoladas	ou	letrozol	isolado	ou	com	gonadotrofinas,	

podem requerer condutas diferentes quanto ao uso da P4. 

Recente meta-análise, que incluiu 11 trabalhos perfazendo um total de 2842 

pacientes e 4065 ciclos de IIU, avaliou as taxas de gestação em ciclos com 

diferentes EOC, com e sem suplementação de fase lútea.7 Neste estudo, não 

houve diferenças estatísticas quanto a nascidos vivos, quando comparadas IIUs 

com estímulo com citrato de clomifeno associado ou não à suplementação de fase 

lútea.7 Publicação do grupo de Devroy também colabora com a mesma conclusão, 

ao mostrar taxas semelhantes de gestação (8,7% versus 9,3%).1 Como o citrato de 

clomifeno promove estimulação ovariana por meio do bloqueio a nível hipotalâmico 

dos receptores de estrogênio, não ocorre o feedback negativo, o que aumenta a 

frequência e pulsatilidade do GnRH, mantendo assim a liberação do FSH e LH da 

hipófise	anterior.	Logo,	pelo	aumento	do	FSH	e	LH,	a	produção	de	progesterona	

pelos corpos lúteos desenvolvidos em resposta ao estímulo com clomifeno não é 

afetada, não sendo necessária a suplementação com P4.

Atualmente o citrato de clomifeno vem sendo substituído cada vez mais pelo 

letrozol, embora de forma off-label. Montville, em 2010, enfatiza a necessidade 

de suplementação com progesterona em pacientes com ovários policísticos que 

usaram letrozol, mostrando que entre usuárias de clomifeno as taxas de gestação 

foram semelhantes com ou sem uso de progesterona (15.3% versus 12,15%);  já 

entre aquelas estimuladas com letrozol, na ausência de  suplementação com P4 

não houve nenhuma gestação; quando suplementado, a taxa foi de 21,1%.8 Mas 

em	virtude	da	pequena	casuística,	os	dados	não	são	suficientes	para	demonstrar	

benefício do uso da progesterona nestes casos.7

Em	ciclos	onde	foi	utilizada	gonadotrofina,	o	cenário	é	diferente.	Segundo	meta-

análise publicada em 2017, houve um aumento de 9,7% na taxa de nascidos vivos por 

paciente quando foi instituído o suporte de fase lútea, resultado estatisticamente 

significativo	(nível	1	de	evidência).7 A cada 11 pacientes usuárias de progesterona, 

se obteve uma gestação a mais. Apesar dos níveis de estrogênio não serem tão 

altos quanto na FIV, mesmo assim ocorre o feedback negativo da produção de 

LH	quando	comparado	a	um	ciclo	espontâneo,	o	que	talvez	seja	suficiente	para	

interferir na produção hormonal dos corpos lúteos. Nenhum trabalho foi publicado 

até hoje, segmentando diferentes níveis de dosagens de estrogênio entre as não 

usuárias de P4, para avaliar se há diferenças nas taxas de gravidez. Na ausência 

destes dados, de forma geral, é indicado o suporte de fase lútea em IIU quando o 

estímulo	for	realizado	com	gonadotrofinas.	Cabe	aqui	lembrar,	como	já	foi	descrito	

em	 capítulo	 específico,	 que	 a	 comparação	 das	 taxas	 de	 gestações	 obtidas	 em	

ciclos	de	IIU	estimulados	com	clomifeno	versus	estimulados	com	gonadotrofinas,	

apesar	do	alto	custo	das	gonadotrofinas,	mostra	melhores	resultados	na	maioria	

dos trabalhos da literatura quando estas são utilizadas.

A progesterona é o único progestágeno natural, produzido pelo corpo lúteo 

ovariano após a ovulação e pela placenta durante a gestação. A progesterona 

cristalina é pobremente absorvida pela via oral. Mas, quando quebrada em 

partículas menores por processo industrial, chamada de micronizada, apresenta 
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melhor absorção. Mesmo assim, tem baixa biodisponibilidade, apenas 10%, pelo 

intenso metabolismo de primeira passagem hepática. Na via intramuscular 

também ocorre metabolização hepática, mas há uma menor concentração de 

metabólitos.9 A grande desvantagem da via intramuscular é a dor e a irritação no 

local da injeção. A via vaginal de administração é atualmente a mais utilizada no 

Brasil em tratamentos de reprodução assistida. O epitélio vaginal apresenta grande 

potencial de absorção e evita o metabolismo hepático. Nessa via ocorre o efeito 

de “primeira passagem uterina”, que determina concentrações no útero maiores do 

que as séricas.9 Estudos já mostraram que a rota de administração vaginal leva a 

níveis plasmáticos maiores do que a rota intramuscular, além da vantagem de ser 

aplicado pela própria paciente.9

Os progestógenos sintéticos que tentam mimetizar o efeito da progesterona 

são chamados de progestinas. Estas derivam da própria progesterona ou da 

testosterona. As diferentes progestinas apresentam reações cruzadas com 

receptores androgênicos, estrogênicos, mineralo e glicocorticoides, sendo 

contraindicadas durante tratamentos de infertilidade e gestação devido aos riscos 

fetais.  Porém, a didrogesterona difere das outras progestinas, pois é um esteroide 

sintético não-androgênico com estrutura química relacionada à progesterona, com 

configuração	invertida	nos	carbonos	C9	e	C10.	É	um	potente	agonista	do	receptor	

de progesterona, desenvolvido em 1950, e amplamente utilizado desde 1960 

em irregularidades menstruais, endometriose, ameaça de aborto e abortamento 

de repetição.10 Possui maior biodisponibilidade oral quando comparada à 

progesterona, permitindo o uso de doses 10 a 20 vezes menores. Apresenta 

alta	seletividade	pelo	receptor	de	progesterona,	sem	afinidade	pelos	receptores	

androgênicos, estrogênicos ou dos glicocorticoides, podendo por isso ser usada 

sem riscos nas gestações, representando uma ótima opção de suplementação de 

fase lútea pela grande vantagem da administração oral, o que torna mais fácil sua 

aceitação pelas pacientes.10

Habitualmente inicia-se a suplementação da fase lútea no dia seguinte da IIU. 

As doses preconizadas dependem da via de administração:  de 50 mg/dia da 

progesterona oleosa via intramuscular; 600 a 800 mg/dia de progesterona 

micronizada via vaginal (Utrogestan®); 90 mg/dia de progesterona em gel a 

8% (Crinone®) ou  didrogesterona via oral (Duphaston®), sendo esta última a 

via preferencial pela praticidade. As dosagens preconizadas da didrogesterona 

(Duphaston®)	são:	para	infertilidade	por	insuficiência	lútea	-	10	mg/dia,	do	14º	ao	

25º dia do ciclo; nas inseminações - 10 a 20 mg/dia; e nos ciclos de FIV a posologia 

é de 10 mg três vezes ao dia, a partir do dia da aspiração folicular até a 12ª semana 

de gestação. 

Embora a didrogesterona seja utilizada a mais tempo na ameaça de abortamento 

e hemorragias uterinas disfuncionais, vem ganhando espaço como opção de 

suporte de fase lútea em ciclos de FIV e IIU. Recentes trabalhos de Griesinger e col. 

mostram claramente a não inferioridade e até mesmo a superioridade numérica 

do Duphaston® quando comparada a progesterona vaginal, nas taxas de gravidez 

pós FIV/ICSI.11

Outra opção seria a aplicação do HCG, ao invés da progesterona, para suplementação 

de fase lútea. Embora muito utilizada no passado nos ciclos de FIV, atualmente seu 

uso é mais restrito pelos maiores riscos de Síndrome de Hiperestímulo Ovariano e, 

especificamente	em	IIU,	sempre	foi	pouco	utilizada.	

Recente revisão da Cochrane, embora relacionada a ciclos de FIV, não mostrou 

diferenças estatísticas quanto aos resultados de gravidez obtidos com as diferentes 

formas de administração de progesterona na suplementação da fase lútea.11 

Como descrito anteriormente, há controvérsias quanto ao tempo de manutenção 

da suplementação com P4. Alguns autores preconizam seu uso até o teste de 

gravidez, outros até aparecimento da atividade cardíaca fetal, alguns entre a 8ª 

e	 10ª	 semana	 de	 gestação	 e,	 por	 fim,	 eventualmente	 durante	 todo	 o	 primeiro	

trimestre.

Segundo Kyrou e col., como a P4 tem baixo custo e não apresenta efeitos 

colaterais relevantes, muitos a utilizam de forma rotineira em todos os ciclos de 

IIU, independente do estímulo, até mesmo por hábito e não tanto por necessidade.1
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IX. RESULTADOS

Uma publicação de 2018 avaliou os resultados de inseminações intrauterinas (IIU) 

realizadas na Europa no ano de 2014. Foram 1.364 instituições, com total de 120.789 

tratamentos com inseminação homóloga e 49.163 com sêmen de doador. As 

homólogas resultaram em 9.533 partos (7,92%), das quais 90,3% foram gestações 

únicas, 8,8% gemelares e 0,4% trigemelares. As executadas com sêmen de doador 

resultaram em 5.061 partos (10,3%), das quais 92,2% foram únicas, 7,3% gemelares 

e 0,3% trigemelares.1

Em um estudo prospectivo com sete centros franceses, a média da taxa de nascido 

vivo foi de 11%, variando de 8-18%.2 

Em observações num hospital universitário brasileiro, 355 ciclos de inseminação 

resultaram em 56 testes positivos (15.8%). Não foi analisada a taxa de gestação 

clínica ou de nascido vivos.3

Vários fatores já foram associados com os resultados da inseminação intrauterina, 

o	 que	 poderia	 justificar	 as	 diferentes	 taxas	 de	 gestação	 entre	 os	 centros	 de	

reprodução assistida. Essas variáveis serão abordadas a seguir.

1) Técnicas de preparo seminal 

As técnicas de preparo seminal mais utilizadas para inseminação intrauterina 

(IIU) são o lavado seminal, o swim up e o gradiente de densidade. Alguns estudos 

sugerem que o gradiente de densidade apresenta melhores taxas de recuperação 

seminal comparado ao swim up,	contudo,	o	reflexo	disso	na	taxa	de	gestação	ainda	
é controverso na literatura.4, 5

Uma metanálise publicada em 2019, que incluiu seis ensaios clínicos randomizados, 

em que foram avaliados 485 casais, comparou as três técnicas. A taxa de nascido 

vivo não foi avaliada como desfecho primário em nenhum desses estudos. Não 

houve	diferença	estatisticamente	significante	quando	analisada	a	taxa	de	gestação	

clínica. Houve melhor taxa de gestação em curso com a técnica de gradiente de 

densidade, porém apenas um estudo foi incluído, com nível de evidência muito 

baixo	para	tirar	conclusões.	Dessa	forma,	não	foi	encontrado	evidência	suficiente	

para indicar uma técnica em detrimento da outra.6

2) Características seminais

Outros potenciais fatores preditivos para o sucesso da IIU estão relacionados 

às características seminais, principalmente morfologia e quantidade de 

espermatozoides móveis após processamento seminal.

Alguns autores postulam que a morfologia poderia estar associada a alterações 

genéticas com consequências sobre fertilização, desenvolvimento embrionário e 

gestação. Foi encontrada uma diminuição na taxa de gravidez em IIU quando a 

morfologia de Kruger estava abaixo de 6,5%. O autor sugere que abaixo de 4% a 

inseminação estaria contraindicada.7

Uma metanálise publicada em 2018, que incluiu vinte estudos observacionais 

envolvendo 41.018 ciclos, não evidenciou diferença estatística na taxa de gestação 

quando utilizado sêmen com morfologia estrita de Kruger maior ou menor que 

4% (14.2% vs 12.1%, p = 0.06).8 Essa diferença também não foi observada quando 

utilizado ponto de corte da morfologia ≥ 1% e < 1% (14.0% vs 13.9%, p = 0.97)8. 

Em estudo posterior, não houve diferença na taxa de nascido vivo e anomalias 

congênitas quando avaliados grupos com morfologia de Kruger maior ou menor 

que 4%.9

Outra característica seminal avaliada como fator prognóstico é a concentração 

espermática antes e após o preparo seminal. Estudo recente mostrou melhores 

resultados com concentrações maiores de espermatozoides.3 

Porém, a concentração mínima de espermatozoides para realizar a inseminação é 

controversa na literatura.

Publicações antigas de 1999 sugeriam que, quando temos de 5 a 10 milhões de 

espermatozoides presentes no ejaculado e mais de 1 milhão de espermatozoides 

com motilidade progressiva após o processamento, ainda existe boa chance de 

haver gestação com o procedimento de inseminação.10 Posteriormente, já em 

2005, outros autores sugeriram que este limite inferior fosse aumentado para pelo 

menos 5 milhões/ml no recuperado.11 

Numa pesquisa recente com 1.251 ciclos de IIU, foi observado que poderia haver 

melhores resultados com concentrações acima de 5 milhões/ml12. Em 4.251 ciclos, 

quando inseminados menos de um milhão de espermatozoides, a taxa de gestação 

foi	 significativamente	 menor,	 e	 grupos	 com	 mais	 de	 5	 milhões	 tinham	 maior	

probabilidade de engravidar.13
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Em um trabalho de revisão, o autor concluiu não haver um ponto de corte 

específico	de	quantidade	de	espermatozoides	progressivos	após	processamento	

como fator prognóstico para IIU. As principais evidências são fracas e os trabalhos 

heterogêneos, sugerindo ampla margem para ponto de corte, com variação de 

800 mil a 5 milhões/ml de espermatozoides móveis após capacitação.14  

Outro estudo avaliou o custo-efetividade da inseminação intrauterina e da 

fertilização in vitro (FIV) em casais com infertilidade masculina. O benefício para 

se obter um nascido vivo foi maior nos casos de inseminação quando o número 

total de espermatozoides móveis antes do preparo foi maior do que 3 milhões. A 

FIV, nos casos de concentrações menores, teria melhor indicação.15

Dessa forma, sugere-se utilizar como ponto de corte 5 milhões/ml de 

espermatozoides com motilidade progressiva após processamento para realização 

de IIU. Quando a concentração se encontrar abaixo dessa referência, deve ser 

discutido com o casal a possibilidade de realização da FIV. 

3)Tipo de infertilidade

Apesar de controversos achados na literatura quanto aos vários fatores de 

infertilidade, existe um consenso de que a presença de fator masculino grave seria 

o mais relevante.   

O Instituto Nacional de Saúde da Inglaterra, em seu guideline de infertilidade, 

recomenda que a inseminação não é o tratamento de primeira linha para casais 

com fator tubário, infertilidade sem causa aparente, fator masculino moderado 

e endometriose em estádios mais avançados. Nesses casos o custo-benefício é 

melhor quando é oferecida primeiramente a fertilização in vitro.16

Em estudo de 1.251 ciclos de inseminação, a infertilidade sem causa aparente 

apresentou menor taxa de gestação quando comparada aos outros fatores, porém 

não houve diferença em relação à taxa de nascido vivo.12

Já em outra pesquisa, houve maior taxa de gestação nos casos de fator masculino 

e disovulias.3

4)Idade Materna

Um dos fatores prognósticos fundamentais que deve ser avaliado em tratamentos 

de inseminação intrauterina é a idade materna. A taxa de gestação é inversamente 

proporcional à idade.17, 18

Em estudo com 4.246 ciclos de inseminação, em 1.612 pacientes, foi observada 

uma queda progressiva das taxas de gestação a partir de 24 anos de idade. Os 

resultados foram muito baixos após os 40 anos, a sugerir que o procedimento e 

seu prognóstico deveriam ser bem discutidos com o casal antes de indicá-lo.19

Outra pesquisa recente, com 1.251 ciclos de inseminação, também evidenciou taxa 

de gestação reduzida após os 40 anos, o que questiona a indicação da técnica a 

partir dessa idade.12

5) Rotura folicular induzida e intervalo
para realização da IIU 

O uso de hCG, e mais recentemente do análogo de GnRH, para induzir a rotura 

folicular e programar a IIU para um momento oportuno, é rotineiro em vários 

serviços de reprodução assistida. O uso desses hormônios surgiu como opção 

ao monitoramento do pico de LH como método para determinar o momento 

adequado para realizar a IIU. 

Estudo randomizado com 392 casais mostrou que não houve diferença da taxa de 

gestação	clínica	ou	nascido	vivo	com	ovulação	espontânea	detectada	com	fitas	de	

LH ou com ovulação induzida com uso de hCG.20

Em metanálise de 14 estudos randomizados, foram analisados 2.279 casais 

submetidos a IIU e comparados os resultados do uso da detecção do pico de 

LH com aplicação do hCG. Os trabalhos mostraram diferentes intervalos para 

realização da IIU após a aplicação do hCG. Não houve diferença na taxa de nascido 

vivo quando comparado hCG versus pico de LH. Tampouco houve diferença nas 

taxas de nascido vivo quando avaliado o tempo entre a aplicação do hCG e a 

IIU; porém, os dois estudos incluídos mostraram maior taxa de gestação clínica 

quando a IIU ocorria entre 34-36 horas em relação a 24 horas. Não houve diferença 

na taxa de gestação quando comparado hCG urinário e recombinante e nas taxas 

de nascido vivo quando o trigger foi realizado com agonista de GnRH ou hCG.21

6) Tipo de esquema utilizado

Quanto ao medicamento utilizado para a hiperestimulação ovariana controlada, 

relativamente	 à	 eficácia,	 o	 citrato	 de	 clomifeno	 mostrou-se	 menos	 eficaz	 em	

comparação com HMG, FSH urinário ou recombinante, enquanto não houve 



56 57

diferença entre estes últimos.22

Um estudo randomizado também evidenciou menor taxa de nascido vivo quando 

utilizado citrato de clomifeno em relação ao rFSH (13.8 x 24.3%) (p < 0.05).23

Outro comparou as taxas de gestação clínica e nascido vivo de acordo com 

diferentes	tipos	de	gonadotrofinas:	rFSH/Gonal-F,	rFSH/Puregon,	uFSH/Fostimon	

e hMG/Menopur. Não houve diferença nos resultados entre os grupos.12

7) Uso de antagonista  

Estudos recentes investigaram o uso de antagonista de GnRH em ciclos de IIU. 

Alguns sugerem que a redução de pico prematuro de LH poderia melhorar o 

prognóstico, porém os trabalhos mostram resultados controversos.

Uma	metanálise	publicada	em	2014,	incluindo	2.577	ciclos,	evidenciou	maior	eficácia	

em ciclos que utilizaram o antagonista em pacientes sem diagnóstico de síndrome 

de ovários policísticos (SOP). Nos casos de SOP, não houve diferença estatística.24

Conforme um trabalho randomizado, o uso de antagonista resultou em maior taxa 

de	gestação	quando	utilizado	em	protocolo	fixo	(22,2%),	ou	flexível	(19,2%)	quando	

comparado a ciclos de IIU em que o mesmo não foi utilizado (10%).25

Uma publicação mais recente avaliou 15 trabalhos randomizados, em total de 3.253 

ciclos	de	IIU.	Apesar	de	constatar	redução	significativa	na	incidência	de	elevação	

prematura de LH, não foi encontrado diferença nas taxas de gestação clínica e 

nascido vivo.26

8) Número de IIU por ciclo

Nos anos 90, foi aventada a hipótese de que a realização de duas inseminações no 

mesmo ciclo poderia incrementar as taxas de sucesso, por aumentar a quantidade 

de espermatozoides no aparelho reprodutor feminino. Nos casos de rotura de 

folículos de forma não sincrônica, poderia propiciar a disponibilidade de sêmen em 

um momento mais adequado para fertilização.

Em estudo randomizado com 200 mulheres, foram avaliados grupos que realizaram 

uma ou duas inseminações em ciclos com sêmen de doador. A taxa de gravidez foi 

de 12% nos casos de inseminação única e de 13% nos casos de dupla, sem diferença 

estatística.27

Um trabalho retrospectivo avaliou 10.413 ciclos de IIU, incluindo apenas a primeira 

tentativa.	Em	casais	heterossexuais	que	fizeram	uso	de	sêmen	de	doador,	houve	

maior taxa de gestação nos casos de inseminação dupla (8.5% vs. 17.6% p = 0.0496). 

Nas situações em que o sêmen de doador foi utilizado por casais homoafetivos 

ou mulheres solteiras, não houve diferença nos resultados (17.2% vs. 15.2% p = 

0.0958).28

Enquanto não há consenso na superioridade de inseminação dupla, e devido ao 

maior custo desse procedimento, em geral recomenda-se a realização de apenas 

uma inseminação por ciclo.   

9)Número de ciclos antes de indicar a FIV 
Sabidamente, casais com melhores condições reprodutivas engravidam em 

período mais curto de tentativas de gestação espontânea. Da mesma forma, é de 

se esperar que os casos com melhor prognóstico obtenham êxito nas primeiras 

tentativas de IIU. Portanto, além de selecionar bem o casal que deve ter indicação 

para realizar a IIU, deve-se estabelecer um momento no qual a FIV seja indicada.  

Foi observada diminuição na taxa de gestação e nascido vivo depois da terceira 

tentativa de IIU em estudo que envolveu 1.251 ciclos.12

Em outro estudo abrangendo 3.012 ciclos, também foi observada uma piora nos 

resultados após o terceiro ciclo de IIU.29

Análise retrospectiva de 15.303 ciclos resultou em taxas de gestação clínica maiores 

nos dois primeiros ciclos, porém com diferença estatística apenas após o sexto 

ciclo.30

Uma	avaliação	que	envolve	eficácia	e	custos	da	IIU	deve	ser	realizada	em	cada	centro	

de reprodução assistida para ser determinado até quando repetir o procedimento. 

Outras individualidades, incluindo o aspecto emocional, devem ser decisivas para 

determinar quando indicar a FIV. Em países nórdicos, em que o estado custeia o 

tratamento	 e	muitos	 ciclos	 são	 executados	 sem	utilização	de	gonadotrofinas,	 a	

repetição de seis ou mais procedimentos é comum, inclusive são recomendadas até 

nove tentativas30. Já em nossa realidade, onde em geral o tratamento é realizado 

com	recursos	financeiros	próprios	e	não	do	Estado,	dificilmente	uma	clínica,	ou	um	

casal, se dispõe a promover mais do que duas a três tentativas.   
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10) Outros fatores prognósticos

Obesidade: A obesidade está relacionada à infertilidade mediante vários possíveis 

mecanismos, tais como piora na qualidade oocitária ou mesmo na endometrial. Foi 

observada, em ciclos de IIU, uma relação inversa entre as taxas de gestação clínica 

e o índice de massa corpórea.31

Suporte de fase lútea: O suporte de fase lútea, quando usado citrato de clomifeno 

isolado	ou	associado	com	gonadotrofinas,	não	melhora	os	 resultados	da	 IIU.	 Já	

nos casos em que, para a hiperestimulação ovariana controlada, são utilizadas 

gonadotrofinas	 de	 forma	 isolada,	 a	 suplementação	 com	 progesterona	 faz-se	

necessária, segundo uma metanálise e revisão da literatura.32

Tempo de infertilidade: Outro parâmetro importante para ser avaliado como fator 

prognóstico é o tempo de infertilidade dos casais. Um estudo evidenciou piora nos 

resultados de IIU após três anos de infertilidade, com diferença estatística após seis 

anos.33 Já outro observou diferença quando se passavam 62 meses de infertilidade.3

Número de folículos dominantes: Comparada com ciclos monofoliculares, a taxa 

de gestação aumenta em 5%, 8% e 8% quando estimulados dois, três ou quatro 

folículos, respectivamente. Ou seja, não há aumento substancial nas taxas de 

gestação quando ocorre a rotura de mais de dois folículos dominantes, apenas 

risco de multigemelaridade. Metanálise concluiu que o número ideal seria de dois 

folículos se o objetivo for aumentar as taxas de gestação. Se a prioridade for 

segurança, o ciclo deveria ser monofolicular.34

11) Conclusão

Os resultados da inseminação uterina podem variar de acordo com idade materna, 

fator envolvido na infertilidade, número de folículos dominantes, duração da 

infertilidade, características seminais pós processamento e número de tentativas 

realizadas anteriormente.

Em geral a taxa de nascido vivo por ciclo de inseminação oscila entre 5% e 20%, de 

acordo com os protocolos utilizados e características do casal.
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Hipersensibilidade conhecida à substância ativa ou a qualquer um dos excipientes; Neoplasia suspeita ou diagnosticada dependente de progestagênio (ex: meningioma); 
Sangramento vaginal não diagnosticado; Nos casos em que é contraindicado o uso de estrogênio mesmo que em combinação com a didrogesterona; deve ser descontinuado após 
o diagnóstico de aborto no suporte à fase lútea como parte de um tratamento de Tecnologia de Reprodução Assistida (TRA). Este medicamento é contraindicado para uso por 
homens. POSOLOGIA: As doses, esquema de tratamento e duração do tratamento devem ser adaptados conforme a severidade da disfunção e a resposta clínica. Modo de usar: 
Tomar os comprimidos de DUPHASTON® com água; pode ser administrado com ou sem alimentos; Caso a paciente tenha que tomar mais de 1 comprimido, distribuí-lo 
uniformemente ao longo do dia. Terapia de Reposição Hormonal: Em combinação com terapia estrogênica contínua, um comprimido de 10 mg de DUPHASTON® diariamente 
durante 14 dias consecutivos por ciclo de 28 dias; Em combinação com terapia estrogênica cíclica, um comprimido de 10 mg de  diariamente durante os últimos 12 - 14 dias da 
terapia estrogênica. Se as biópsias endometriais ou ultrassom revelarem resposta inadequada à progesterona, deverão ser prescritos 20 mg de DUPHASTON®. Dismenorréia: 10 mg 
duas vezes ao dia, do 5º ao 25º dia do ciclo. Endometriose: 10 mg duas a três vezes ao dia, do 5º ao 25º dia do ciclo ou continuamente. Amenorréia secundária: Um estrógeno uma 
vez ao dia, do 1º ao 25º dia do ciclo, junto com 10 mg de DUPHASTON® duas vezes ao dia, do 11º ao 25º dia do ciclo. Ciclos irregulares: 10 mg duas vezes ao dia, do 11º ao 25º dia 
do ciclo. Sangramento disfuncional (para deter o sangramento): 10 mg duas vezes ao dia por 5 a 7 dias. Sangramento disfuncional (para prevenir o sangramento):10 mg duas vezes 
ao dia, do 11º ao 25º dia do ciclo. Síndrome pré-menstrual: 10 mg duas vezes ao dia, do 11º ao 25º dia do ciclo. Ameaça de aborto: 40 mg de uma só vez, e então 10 mg a cada 8 
horas até que os sintomas regridam. Aborto habitual: 10 mg duas vezes ao dia até a 20ª semana de gravidez. Infertilidade por deficiência luteínica: 10 mg ao dia, do 14º ao 25º dia 
do ciclo. O tratamento deverá ser mantido por pelo menos 6 ciclos consecutivos. É recomendável continuar esse tratamento durante os primeiros meses de qualquer gravidez usando 
as doses indicadas para o aborto habitual. Suporte ou suplementação da fase lútea durante ciclos de fertilização obtidos por tecnologias de reprodução assistida (FIV – Fertilização 
In Vitro): 10mg três vezes ao dia, via oral, iniciando-se no dia da aspiração folicular até a 12ª semana de gestação. Não há evidências elevantes para o uso de didrogesterona antes 
do inicio da menstruação. A sua segurança e eficácia em adolescentes entre 12-18 anos de idade não foi estabelecida. ADVERTÊNCIAS E PRECAUÇÕES: Antes de iniciar o 
tratamento com DUPHASTON® para sangramento anormal, a etiologia do sangramento deve ser esclarecida. Condições que necessitam acompanhamento médico: Porfiria; 
Depressão; Valores da função hepática anormais causados por doença hepática aguda ou crônica. Outras condições: DUPHASTON® contém lactose monoidratada. Pacientes com 
problemas hereditários raros de intolerância à galactose, deficiência de Lapp de lactase ou má-absorção de glicose-galactose não devem tomar esse medicamento. As seguintes 
advertências e precauções aplicam-se quando se usa a didrogesterona em combinação com estrogênios para TRH: Veja também as “Advertências e Precauções” na bula do produto 
com estrogênio. Para o tratamento dos sintomas da pós-menopausa, a TRH deve ser iniciada somente para sintomas que afetarem adversamente a qualidade de vida. Em todos os 
casos, uma avaliação cuidadosa dos riscos e benefícios deve ser realizada pelo menos anualmente, e a TRH deve ser continuada apenas se o benefício exceder o risco. Exame 
médico / Acompanhamento: Antes de iniciar a TRH ou quando seu uso é retomado após uma interrupção, deve-se realizar um histórico médico completo (incluindo histórico da 
família). Exame físico (incluindo exame ginecológico e de mamas) deve ser realizado conforme histórico, contraindicações e advertências para uso. Durante o tratamento são 
recomendados exames periódicos, cuja frequência e natureza são adaptadas individualmente. As mulheres devem ser informadas sobre quais alterações nas mamas devem ser 
relatadas para o seu médico. Exames apropriados de imagem, incluindo mamografia, devem ser realizados de acordo com as práticas atualmente aceitas, e modificadas para as 
necessidades médicas individual de cada mulher. PARA MAIOR ES INFORMAÇÕES CONSULTE A BULA DO PROFISSIONAL DISPONÍVEL NO SITE DA ANVISA SOBRE AS 
ADVERTÊNCIAS E PRECAUÇÕES RELACIONADAS A: Hiperplasia endometrial e carcinoma, Câncer de mama, Câncer de ovário, Tromboembolismo venoso (TEV), Doença arterial 
coronariana (DAC), Acidente vascular cerebral (AVC) isquêmico, Fertilidade, Gravidez, Lactação e Efeitos na habilidade de conduzir veículos e operar máquinas. Categoria de risco 
na gravidez: B. Este medicamento não deve ser utilizado por mulheres grávidas sem orientação médica. INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS: o metabolismo da didrogestero-
na e DHD podem ser aumentados pelo uso concomitante de substâncias que sabidamente induzem enzimas CYP, tais como anticonvulsivantes (por exemplo: fenobarbital, fenitoína, 
carbamazepina) e anti-infecciosos (por exemplo: rifampicina, rifabutina, nevirapina, efavirenz) e preparações à base de plantas contendo, por exemplo, Erva-de-São-João (Hipericum 
perforatum), sálvia ou Ginkgo biloba. Embora o ritonavir e nelfinavir sejam conhecidos como fortes inibidores da enzima citocromo, por outro lado apresentam propriedades indutoras 
quando utilizados concomitantemente com hormônios esteroides. Clinicamente, o aumento do metabolismo da didrogesterona pode levar a redução do efeito. Estudos “in vitro” 
mostraram que a didrogesterona e DHD não inibem ou induzem as enzimas CYP em drogas metabolizadas em concentrações clinicamente relevantes. REAÇÕES ADVERSAS: 
hemorragia vaginal, enxaqueca / cefaleia, náusea, vômitos, dor abdominal, distúrbios menstruais e dor ou sensibilidade nas mamas. Reações muito comuns (>1/10): Distúrbios do 
sistema reprodutor e mamas: hemorragia vaginal; Reações comuns (≥1/100 e <1/10): Distúrbios do sistema nervoso: cefaleia ou enxaqueca; Distúrbios gastrintestinais: náusea, 
vômito e dor abdominal; Distúrbios do sistema reprodutor e mamas: distúrbios menstruais (incluindo metrorragia, menorragia, oligo/amenorreia, dismenorreia e ciclos irregulares), 
dor ou sensibilidade nas mamas. Reações incomuns (≥1/1.000 e <1/100): Distúrbios psiquiátricos: humor deprimido; Distúrbios do sistema nervoso: tontura; Distúrbios 
hepatobiliares: função hepática anormal (com icterícia, astenia ou mal-estar, e dor abdominal); Distúrbios da pele e tecido subcutâneo: dermatite alérgica (ex. rash, prurido e 
urticária); Investigações: aumento de peso. Reações raras (≥1/10.000 e < 1/1.000): Neoplasias benignas, malignas, não especificadas (incluindo cistos e pólipos): aumento no 
tamanho de neoplasias dependentes de progestagênio (por exemplo, meningioma); Distúrbios do sistema hematológico e linfático: anemia hemolítica. Distúrbios do sistema 
imunológico: hipersensibilidade. Distúrbios do sistema nervoso: sonolência; Distúrbios da pele e tecido subcutâneo: angioedema*. Distúrbios do sistema reprodutor e mamas: 
inchaço das mamas; Distúrbios gerais e de local de administração: edema. Reações adversas na população adolescente: é esperado que seja semelhante ao observado em adultos. 
Reações adversas que estão associadas ao tratamento de estrogênio-progestagênio: Câncer de mama, hiperplasia endometrial, carcinoma endometrial, câncer de ovário, 
tromboembolismo venoso; Infarto do miocárdio, doença arterial coronariana, trombose venosa, acidente vascular cerebral isquêmico. VENDA SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA. Registrado 
e Importado por: Abbott Laboratórios do Brasil Ltda. Rua Michigan, 735 – São Paulo – SP - CNPJ: 56.998.701/0001-16 - ABBOTT CENTER: 0800 703 1050. MB 03 (BU25)
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