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Resumo 

 

Introdução: A infertilidade conjugal é definida como incapacidade em alcançar a 

gestação após doze meses de relações sexuais, sem o uso de métodos 

contraceptivos. Estima-se que esta condição acomete 15% de casais em idade 

reprodutiva. Nas últimas décadas as tecnologias de reprodução assistida ofereceram 

a muitos casais inférteis a oportunidade de terem um filho. Para a realização de 

qualquer técnica de reprodução assistida, os espermatozoides ejaculados devem ser 

separados do plasma seminal de forma rápida e eficiente. Uma das técnicas de 

separação mais utilizadas é o gradiente de densidade descontínuo, que separa os 

melhores espermatozoides com base em sua densidade. Após a realização da 

técnica, deve-se calcular a porcentagem de sucesso, por meio da taxa de 

recuperação. Esta é a proporção de espermatozoides progressivamente móveis que 

está presente na preparação final, e pode ser influenciada pela qualidade seminal do 

homem. Acredita-se também que o sucesso da técnica pode estar ligado aos fatores 

de agravo a fertilidade masculina, como a varicocele e a obesidade. O sucesso, ou 

não, da técnica é capaz de determinar a conduta médica, e qual a complexidade da 

técnica de reprodução assistida pelo qual o casal será submetido. Desta forma, torna-

se importante verificar de qual forma as taxas de recuperação de espermatozoides 

são influênciadas. Objetivo: Analisar se os fatores de agravo da fertilidade masculina 

influenciam as taxas de recuperação de espermatozoides pós-processamento 

seminal. Métodos: Foi realizado um estudo retrospectivo, no qual foram utilizadas 

informações de um banco de dados de casais que buscaram o Setor Integrado de 

Reprodução Humana da UNIFESP, entre janeiro de 2006 e dezembro de 2018 para 

tratamento de infertilidade conjugal. Foram analisados dados clínicos masculinos, de 

análise seminal e de taxa de recuperação dos espermatozoides após o 

processamento seminal. Então este estudo foi dividido em dois subestudos: (i) para 

verificar o efeito da varicocele nas taxas de recuperação de espermatozoides; e (ii) 

para verificar o efeito dos índices de massa corpórea nas taxas de recuperação de 

espermatozoides. Para a análise estatística, em ambos os subestudos, foi realizado o 

teste ANOVA, seguido pelo post-hoc LSD. Ainda, foi calculado o coeficiente d de 

Cohen para verificar o tamanho do efeito. Foi considerado α = 5%. Resultados e 

Conclusão: Por meio dos nossos resultados, podemos observar que a varicocele, e 
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a obesidade, quando fatores isolados de infertilidade, não alteram a taxa de 

recuperação de espermatozoides, entretanto, foi possível verificar um efeito sinérgico 

dos fatores de infertilidade, pois quando estes estão associados um ao outro, há uma 

diminuição nas taxas de recuperação de espermatozoides desses homens.  

 

Palavras-chave: 1. Contagem de espermatozoides. 2. Infertilidade masculina. 3. 

Obesidade. 4. Recuperação de espermatozoides. 5. Varicocele  
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1 INTRODUÇÃO 

 

A infertilidade é definida como a falha do casal em alcançar a gestação após 

doze meses de relações sexuais bem distribuídas ao longo do ciclo menstrual, e sem 

uso de métodos contraceptivos. Estima-se que esta condição acomete cerca de 15% 

dos casais em idade reprodutiva, sendo que o fator masculino é responsável por até 

50% dos casos (1). A investigação da infertilidade masculina pode ser realizada por 

meio da avaliação física, por um médico urologista, pela avaliação dos parâmetros 

convencionais do sêmen (por exemplo,  concentração, motilidade e morfologia 

espermáticas), pela avaliação do perfil hormonal, pelas provas funcionais dos 

espermatozoides, dentre outros (2,3).  

Nas últimas décadas, as tecnologias de reprodução assistida (TRA) ofereceram 

a muitos casais inférteis a oportunidade de ter um filho. No entanto, essas tecnologias 

são, na melhor das hipóteses, 30% efetivas em termos de nascidos vivos (4) e, 

consequentemente, muitos casais sofrem uma falha ou precisam de várias tentativas 

para alcançar uma gestação a termo. O histórico de infertilidade do casal pode ser 

responsável por essa alta taxa de falhas (5), mas também as condições in vitro, longe 

das naturais, coincidem em diminuir o sucesso das TRA. A manipulação in vitro de 

gametas e embriões pode expô-los a várias condições nocivas presentes em um 

ambiente clínico típico de TRA (6). Em condições naturais, os espermatozoides 

passam por um intenso processo de seleção quantitativa e qualitativa, provavelmente 

assegurando que apenas os melhores gametas cheguem ao oócito (7).  

 Já para as técnicas de reprodução assistida, para serem potencialmente 

funcionais, os espermatozoides ejaculados devem ser separados do plasma seminal 

de maneira rápida e eficiente. A exposição prolongada ao plasma seminal reduz 

acentuadamente a motilidade e a viabilidade do espermatozoide, além disso, diminui 

permanentemente sua capacidade de fertilização. A contaminação de populações de 

espermatozoides preparadas com traços de plasma seminal, que contém fatores que 

inibem e / ou revertem a capacitação, pode diminuir a ocorrência de reações 

acrossômicas e, portanto, reduzir ou até mesmo inibir totalmente sua capacidade de 

fertilização (8,9). Assim, torna-se importante a realização de técnicas de separação 

de espermatozoides, para que somente espermatozoides viáveis e morfologicamente 

normais, sejam utilizados nas TRA. A importância da utilização da técnica é para que 
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o melhor espermatozoide seja selecionado, aumentando assim, as chances de 

sucesso.  

 As técnicas de separação de espermatozoides são amplamente utilizadas 

antes da inseminação intrauterina (IIU) e da fertilização in vitro, para separar 

espermatozoides móveis de espermatozoides imóveis e outras células (leucócitos, 

células epiteliais e bactérias) e para eliminar substâncias tóxicas presentes no plasma 

seminal, como fator de decapacitação, prostaglandina e espécies reativas de oxigênio 

(EROs) (10). O gradiente de densidade descontínuo (GDD) (figura 1) é uma das 

técnicas de separação mais utilizadas (11,12). Essa técnica separa os 

espermatozoides com base em sua densidade (ou seja, massa por unidade de volume 

ou gravidade específica) e resulta em sua distribuição ao longo do gradiente de acordo 

com os locais que correspondem à sua densidade, ou seja, em seus pontos isopínicos. 

Espermatozoides humanos maduros e morfologicamente normais têm uma densidade 

> 1,12 g / mL, enquanto imaturos e muitos espermatozoides anormais têm densidades 

entre 1,06 e 1,09 g / mL (13,14). 

 O sucesso ou aplicabilidade do método de seleção de espermatozoides é 

frequentemente avaliado por seu rendimento de espermatozoides móveis. O 

rendimento relativo ou taxa de recuperação é a proporção de espermatozoides 

progressivamente móveis que está presente na seleção final, e é calculado da 

seguinte maneira: 

 

TR =
(v x c x mp%)

(V x C x MP%)
 𝑥 100 

 

onde TR é a taxa de recuperação,  v é o volume final da amostra processada, c a 

concentração espermática da seleção final, mp% é a porcentagem de motilidade 

progressiva da população espermática selecionada, V o volume inicial de sêmen 

utilizado, C é a concentração espermática inicial e MP% é a porcentagem de 

motilidade progressiva inicial no sêmen (14,15).  

A taxa de recuperação dos espermatozoides (TR) pode definir a conduta 

médica a ser realizada nos casais que estão em tratamento de reprodução assistida, 

pois, dependendo de seu resultado final, pode levar um casal a realizar a injeção 

intracitoplasmática de espermatozoide (ICSI), ou a fertilização in-vitro clássica (FIV) 
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(9). A TR, por sua vez, é influenciada pela qualidade seminal inicial do homem, pois, 

quanto pior a qualidade seminal, menor a porcentagem de espermatozoides 

recuperados após o processamento seminal. Ainda, acredita-se que a taxa de 

recuperação também possa ser influenciada pelos fatores que comprometem a 

fertilidade masculina. Dentre esses fatores, destacam-se a varicocele (16,17), fatores 

ambientais como tabagismo e obesidade, e fatores genéticos como Síndrome de 

Klinefelter e microdeleção do cromossomo Y(18). 

 

 

 

Figura 1. Representação da técnica de gradiente de densidade descontínuo. Imagem 

adaptada(11). 

 

 

A varicocele é considerada a principal causa tratável de infertilidade masculina 

(19,20). Caracteriza-se como uma dilatação anormal das veias espermáticas internas 

do plexo pampiniforme dentro do cordão espermático (21,22), acompanhada por um 

refluxo sanguíneo e estase venosa (21,23,24). Sua prevalência é descrita em cerca 

de 15% da população masculina adulta, sendo que cerca de 35% de homens com 

infertilidade primária e até 80% dos homens com infertilidade secundária apresentam 

varicocele, o que sugere ser uma doença que causa uma queda progressiva no 

potencial fértil (16,17,25,26). A extensa literatura acerca da varicocele, descreve o 

mecanismo pelo qual ela pode afetar a espermatogênese como multifatorial. Assim, 
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várias teorias foram propostas, como o fluxo retrógrado de metabólitos tóxicos 

provenientes das veias renais e adrenais, disfunção do eixo hipotalâmico-hipofisário-

gonadal, estase venosa e aumento da temperatura intra-testicular (27–29). 

Um dos fatores ambientais de agravo a fertilidade é a obesidade, que, 

juntamente com o tabagismo, são as causas associadas ao estilo de vida mais 

importantes para a infertilidade masculina (30). A obesidade, é definida pelo acúmulo 

excessivo de tecido adiposo, e considerada uma crise mundial de saúde pública (31–

34). A Organização Mundial da Saúde (OMS) define peso normal como um índice de 

massa corporal (IMC) de 18,5 a < 25,0 kg / m2, excesso de peso (ou sobrepeso) como 

IMC de 25 a < 30,0 kg / m2 e obesidade como IMC ≥ 30 kg / m2 (35,36). A obesidade 

é considerada um dos fatores de risco que leva ao desenvolvimento de diversas 

doenças, como diabetes mellitus tipo 2 (DM2), doenças cardiovasculares, doenças 

respiratórias e hipertensão (37,38). Além disso, vários estudos documentaram a 

possível associação entre obesidade paterna e infertilidade masculina (39,40). Isso é 

especialmente alarmante, dada a alta prevalência de obesidade entre homens jovens 

em idade reprodutiva. Os mecanismos associados à diminuição da fertilidade em 

obesos são aumento da temperatura escrotal (41), perfil endócrino alterado (42) e 

inflamação sistêmica crônica (43). Fenotipicamente, os obesos apresentam 

diminuição do volume seminal (44) e da qualidade espermática (45), comprometendo 

assim seu potencial de fertilidade (46). 

 Assim, é sabido que os fatores que comprometem a fertilidade masculina 

podem alterar a qualidade seminal, e, como consequência, a taxa de recuperação 

pós-processamento seminal desses homens, em geral, é prejudicada. Atualmente, a 

escolha dos tratamentos de reprodução assistida está vinculada à uma série de 

fatores, dentre eles a taxa de recuperação dos espermatozoides. Esta, é capaz de 

conduzir a escolha da técnica de tratamento pelo qual o casal passará. Entretanto, 

após extensa revisão da literatura, hipotetizamos que as taxas de recuperação dos 

espermatozoides podem ser afetadas tanto qualidade seminal propriamente dita 

quanto pelo fator de agravo à fertilidade, como a varicocele e a obesidade.  
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1.1 OBJETIVO 

 

Analisar se os fatores de agravo da fertilidade masculina influenciam as taxas 

de recuperação de espermatozoides pós-processamento seminal em ciclos de 

reprodução assistida. 

 

Objetivos específicos: 

 

1. Avaliar o efeito da varicocele nas taxas de recuperação de espermatozoides 

em homens submetidos a técnicas de reprodução assistida; 

2. Verificar o efeito do índice de massa corpórea nas taxas de recuperação de 

espermatozoides em homens submetidos a técnicas de reprodução assistida; 
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2 MÉTODOS 

 

Após a aprovação deste trabalho pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP nº 

0266/2018) da Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP) (Anexo 1) foi iniciado 

um estudo retrospectivo, no qual foram utilizadas informações de um banco de dados 

de casais que buscaram o Setor Integrado de Reprodução Humana (SIRH) da 

UNIFESP, no período de janeiro de 2006 a dezembro de 2018 para tratamento de 

infertilidade conjugal. 

Foram incluídos no estudo, prontuários de casais onde o homem apresentou 

idade entre 20 e 45 anos. Foram excluídos do estudo os prontuários dos pacientes 

que obtiveram sêmen de amostras congeladas, com doenças infectocontagiosas (pois 

exigem um processamento seminal diferenciado), homens azoospérmicos, pacientes 

vasectomizados, pacientes com lesão medular e ciclos onde foram utilizados 

oócitos/espermatozoides de doadores (heterólogo).  

Os parâmetros analisados em cada prontuário foram: (i) dados clínicos do 

homem (cirurgias prévias, exposição a fatores ambientais, presença de varicocele e 

grau, medicamentos utilizados, paternidade prévia, volume testicular, e doenças 

sistêmicas), (ii) dados de análise seminal (volume, concentração, contagem total, 

motilidade, vitalidade, morfologia; motilidade e concentração pós-processamento 

seminal, taxa de recuperação pós-processamento seminal e (iii) técnica de seleção 

de espermatozoides escolhida.  

No final da coleta dos dados, foram incluídos na análise estatística somente 

aqueles pacientes não fumantes que haviam realizado gradiente de densidade 

descontínuo como técnica de processamento seminal (foram excluídos pacientes que 

haviam realizado a técnica de swim-up, lavagem simples ou dois tipos de 

processamento seminal combinado).  

Por fim, foram incluídos  807 pacientes que durante o tratamento de infertilidade 

passaram pela avaliação física, por um médico urologista, o qual verificou a presença 

da varicocele e seu grau, segundo a classificação de Dubin & Amelar (47): 

• grau I (não visível e palpável apenas com a manobra de Valsalva); 

• grau II (não visível e palpável sem a necessidade de Valsalva); 

• grau III (visível e palpável sem a necessidade de manobra de Valsalva);  

• sem varicocele. 
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Além disso, durante a avaliação física, o médico urologista também calculou 

seu índice de massa corpórea (IMC), segundo a Organização Mundial da Saúde 

(OMS) (35,36), e os classificou da seguinte forma:  

• Eutróficos: aqueles homens com um IMC entre 18,5 e < 25,0 kg/m2; 

• Sobrepeso: aqueles homens que apresentaram IMC entre 25 e < 30,0 

kg/m2; 

• Obesos: IMC ≥ 30 kg/m2. 

 

Assim, este trabalho foi dividido em 2 diferentes subestudos (Figura 2): 

 

Subestudo 1: Efeito da varicocele nas taxas de recuperação de espermatozoides.  

 

Neste subestudo foram formados 4 grupos: 

- Grupo 0: homens sem varicocele; 

- Grupo 1: homens com varicocele grau I uni ou bilateral; 

- Grupo 2: homens com varicocele grau II uni ou bilateral;  

- Grupo 3: homens com varicocele grau III uni ou bilateral. 

 

Para este estudo, os homens foram divididos por grupo de acordo com seu grau 

de varicocele. No caso de varicocele bilateral, o paciente foi incluído no grupo de 

acordo com o maior grau presente. Por exemplo, se o paciente apresentou varicocele 

grau II a direita e grau III a esquerda, o mesmo foi incluído no grupo 3.  

Após a formação dos grupos, foram realizadas duas análises: (i) incluindo todos 

os homens do estudo (807 indivíduos), que podiam ou não apresentar mais de 1 fator 

de agravo à fertilidade; e (ii) avaliando somente homens com varicocele, sem nenhum 

outro fator. Nessa segunda análise, 182 indivíduos com IMC ≥ 30 kg/m2 foram 

excluídos. Assim, 625 indivíduos com e sem varicocele, não-fumantes e não obesos 

foram submetidos a análise estatística.  
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Subestudo 2 – Efeito do índice de massa corpórea nas taxas de recuperação de 

espermatozoides.  

 

Neste subestudo foram formados 3 grupos:  

- Grupo 1: Homens eutróficos; 

- Grupo 2: Homens com sobrepeso; 

- Grupo 3: Homens obesos. 

 

Após a formação dos grupos, foram realizadas duas análises: (i) incluindo todos 

os homens do estudo (807 indivíduos), que podiam ou não apresentar mais de 1 fator 

de agravo à fertilidade; e (ii) incluindo somente homens com diferentes IMCs, sem 

nenhum outro fator de agravo à fertilidade. Nesta segunda análise, 522 indivíduos com 

varicocele (graus I, II ou III) foram excluídos. Assim, 285 homens não-fumantes e sem 

varicocele foram submetidos a análise estatística.  
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2.1 Desenho do estudo 

 

Figura 2 – Desenho do estudo 

 

 

 

 

 

 

Pacientes submetidos a qualquer técnica  

de Reprodução Assistida (n = 1089) 

 

Subestudo 1 - Varicocele 
(grupos 0, I, II e III) 

Subestudo 2 - IMCs 

(eutróficos /sobrepeso / obesos) 

Incluindo homens 

com IMC ≥ 30 kg/m2 

n = 807 

Excluindo homens 

com IMC ≥ 30 kg/m2 

n = 625 

Incluindo 

homens com 

varicocele 

n = 807 

Excluindo 

homens com 

varicocele 

n = 285 

Excluídos 

tabagistas (n = 177) 

e ex-tabagistas 

(n = 105) 

n = 807 

pacientes 

selecionados 
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2.2  Análise estatística 

 

A análise estatística foi realizada por meio do software SPSS (PASW) 18.0. 

Inicialmente, para os pacientes que realizaram mais de uma coleta seminal, com 

processamento seminal avaliado, foi calculada a média de cada variável seminal e da 

taxa de recuperação de espermatozoides por paciente, para que cada paciente 

contribuísse somente com uma variável durante a análise estatística e para que a 

informação de mais de uma análise não fosse perdida. Em ambos os subestudos que 

incluíram todos os pacientes coletados, o coeficiente de contingência foi calculado 

para verificar se havia diferença estatística nas frequências dos fatores de agravo 

entre os diferentes grupos.  

Para a realização da análise de variância, primeiramente foi realizado o teste 

de Kolmogorov-Smirnov para testar a normalidade dos dados. Para os dados que não 

apresentaram uma distribuição normal, os valores foram transformados para sua raiz. 

Em seguida, foi realizado o teste ANOVA seguido do teste post-hoc de LSD (least 

significance difference test) para verificar em quais grupos a diferença estava 

presente. Em seguida, o teste coeficiente d de Cohen foi realizado para verificar o 

tamanho do efeito das diferenças estatísticas. Foi considerado estatisticamente 

significante quando o valor de p foi menor que 0,05. 
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3 RESULTADOS 

 

Subestudo 1 – Efeito da varicocele nas taxas de recuperação de 

espermatozoides 

 

O gráfico 1 apresenta a frequência dos homens com diferentes IMCs para os 

diferentes grupos de varicocele. Não houve diferença estatística nas frequências (p = 

204).  

 

 

Gráfico 1. Frequência dos índices de massa corpórea (IMC) nos grupos de homens com e sem 
varicocele.  
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Para a análise que incluiu todos os 807 pacientes do estudo, os dados foram 

apresentados na tabela 1. Nesta análise, não houve diferença significativa entre a 

idade, IMC e volume testicular direito e esquerdo entre os grupos. Quando avaliamos 

o efeito dos diferentes graus de varicocele nas taxas de recuperação e nas variáveis 

seminais, verificamos que a concentração de espermatozoides se apresentou maior 

em homens sem varicocele, quando comparados com homens com varicocele grau I, 

II e grau III (ppost-hoc = 0,002, tamanho do efeito 0,206; ppost-hoc = 0,001, tamanho do 

efeito 0,303; ppost-hoc<0,0001, tamanho do efeito 0,487, respectivamente). Além disso, 

homens com varicocele grau I e grau II apresentaram maior concentração de 

espermatozoides quando comparados com homens com varicocele grau III (ppost-hoc = 

0,042, tamanho do efeito = 0,280, ppost-hoc = 0,007, tamanho do efeito = 0,302, 

respectivamente).  

A contagem total de espermatozoides estava maior em homens sem varicocele, 

quando comparados com homens com todos os diferentes graus de varicocele (I, II e 

III) (ppost-hoc <0,0001, tamanho do efeito =0,303; ppost-hoc= 0,002, tamanho do efeito 

=0,266; ppost-hoc <0,0001, tamanho do efeito =0,482, respectivamente). Além disso, a 

contagem total de espermatozoides também se apresentou maior em homens com 

varicocele grau II, quando comparado com homens com varicocele grau III (ppost-hoc= 

0,007, tamanho do efeito=0,322). A porcentagem de espermatozoides 

morfologicamente normais se demonstrou menor em homens com varicocele grau III, 

quando comparados com homens sem varicocele e com graus I e II (ppost-hoc <0,0001, 

tamanho do efeito = 0,511; ppost-hoc =0,007, tamanho do efeito = 0,400; ppost-hoc =0,01, 

tamanho do efeito = 0,331, respectivamente). Homens com varicocele grau II também 

demonstraram menor porcentagem de espermatozoides com morfologia normal, 

quando comparados aos homens sem varicocele (ppost-hoc =0,008, tamanho do efeito 

= 0,240).  

Por fim, a taxa de recuperação de espermatozoides após o processamento 

seminal se demonstrou menor em homens com varicocele grau III. Esse efeito pode 

ser observado na análise post-hoc, que demonstrou menor taxa de recuperação em 

homens com varicocele grau III quando comparado com homens sem varicocele, com 

varicocele graus I e II (ppost-hoc < 0,001, tamanho do efeito = 0,335; ppost-hoc = 0,016, 

tamanho do efeito = 0,271; ppost-hoc = 0,005, tamanho do efeito = 0,281, 

respectivamente). 
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Tabela 1. Dados clínicos, de qualidade seminal e de taxas de recuperação de homens com e sem varicocele e 
com diferentes fatores de agravo à fertilidade. Os dados foram comparados pela análise de variância, seguido 
por post-hoc de LSD (p<0,05). 

 Sem 
varicocele 

(n=285) 

Varicocele 
grau I 

(n=131) 

Varicocele 
grau II 
(n=290) 

Varicocele 
grau III 
(n=101) 

P 
(ANOVA) 

Idade (anos)      

Média; DP 35,1; 5,19 35,0; 4,74 34,5; 4,87 35,3; 5,38 0,39 

IC 95% 34,5 – 35,7  34,1 – 35,8 33,9 – 35,8 34,1 – 36,4  

IMC (kg / m2)      

Média; DP 27,3; 4,11 27,0; 4,49 27,7; 4,49 27,1; 4,39 0,43 

IC 95% 26,8 – 27,8 26,3 – 27,8 27,2 – 28,2 26,2 – 28,1  

Volume testicular esquerdo 
(cm3) 

     

Média; DP 20,1; 5,15 18,6; 4,70 19,2; 4,39 19,5; 4,53 0,18 

IC 95% 19,5 – 20,1 17, 7 – 19,4 18,7 – 19,7 18,5 – 20,5  

Volume testicular direito 
(cm3) 

     

Média; DP 20,6; 5,05 19,5; 4,41 19,7; 4,70 20,4; 4,44 0,45 

IC 95% 20,0 – 21,2 18,7 -20,3 19,2 – 20,3 19,4 – 21,3  

Volume (mL)      

Média; DP 3,2; 1,39 3,1; 1,34 3,2; 1,42 3,6; 2,52 0,36 

IC 95% 3,0 – 3,3 2,9 – 3,4 3,0 – 3,3 3,1 – 4,1  

Concentração (x106/mL)      

Média; DP 73,8; 75,88a 57,0; 77,69b 53,1; 50,08b 38,2; 45,71c <0,0001* 

IC 95% 64,9 – 82,6 43,6 – 70,5 47,3 – 58,9 28,4 – 47,9  

Contagem total (x106)      

Média; DP 216,4; 233,23a 144,12; 172,01b, c 160,5; 163,72b 110,5; 115,75c <0,0001* 

IC 95% 189,2 – 243,6 114,4 – 173,8 141,6 – 179,5 85,8 – 135,2  

Motilidade progressiva (%)      

Média; DP 50,0; 14,41 49,8; 14,87 49,2; 14,42 46,7; 15,36 0,34 

IC 95% 48,3 – 51,6 47,2 – 52,4  47,5 – 50,8 43,4 – 49,9  

Motilidade não progressiva 
(%) 

     

Média; DP 5,1; 2,41 4,7; 2,17 5,4; 2,78 5,2; 2,78 0,12 

IC 95% 4,8 – 5,3 4,3 – 5,1 4,6 – 5,8 4,6 – 5,8  

Imóveis (%)      

Média; DP 45,0; 18,75 45,5; 14,53 45,5; 13,39 48,1; 14,60 0,31 

IC 95% 43,4 – 46,5 43,0 – 48,0 43,9 – 47,0 45,0 – 51,2  
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Morfologia (%)      

Média; DP 7,0; 4,11a 6,3; 3,91a, b 6,0; 3,45b 4,9; 3,00c <0,0001* 

IC 95% 6,5 – 7,4 5,6 – 7,0 5,6 – 6,4 4,2 – 5,5  

Células redondas (x106/mL)      

Média; DP 1,9; 2,5 1,7; 1,84 2,2; 5,4 1,9; 2,29 0,89 

IC 95% 1,6 – 2,2 1,4 – 2,0 1,6 – 2,8 1,4 – 2,4  

Neutrófilos (x106/mL)      

Média; DP 0,5; 1,66 0,2; 0,43 0,4; 2,13 0,5; 1,66 0,17 

IC 95% 0,3 – 0,6 0,1 – 0,3 0,2 – 0,7 0,2 – 0,9  

Taxa de recuperação (%)      

Média; DP 26,6; 14,49a 25,8; 16,01a 25,3; 12,87a 21,3; 12,81b 0,011* 

IC 95% 24,9 – 28,3 23,1 – 28,6 23,8 – 26,8 28,6 – 24,0  

*- p estatisticamente significante 
Letras diferentes em uma mesma linha indicam diferença significativa (p<0,05) 
DP: Desvio padrão 
IC 95%: intervalo de confiança de 95% da média 

 

Na análise do efeito isolado da varicocele, foram incluídos 625 homens sem 

nenhum outro fator de agravo à fertilidade. Os dados clínicos, seminais e de taxa de 

recuperação de espermatozoides estão apresentados na tabela 2. Na análise dos 

dados clínicos, não foram observadas diferenças entre os grupos nas variáveis idade, 

IMC e volume testicular direito. Por outro lado, o volume testicular esquerdo se 

apresentou menor em homens com varicocele grau I, em comparação a homens sem 

varicocele (ppost-hoc = 0,002, tamanho do efeito = 0,366).  

A análise dos dados de análise seminal não demonstrou diferença 

estatisticamente significante no volume seminal, motilidade, e concentração de células 

redondas e neutrófilos. Por outro lado, a concentração de espermatozoides se 

demonstrou maior em homens sem varicocele em relação a homens com os diferentes 

graus de varicocele (grau I, II e III) (ppost-hoc =0,005, tamanho do efeito = 0,209; ppost-hoc 

= 0,003, tamanho do efeito = 0,308; ppost-hoc <0,0001, tamanho do efeito = 0,459, 

respectivamente). Além disso, homens com varicocele grau II apresentaram maior 

concentração de espermatozoides quando comparados com homens com varicocele 

grau III (ppost-hoc =0,043, tamanho do efeito = 0,246). Assim como a concentração, a 

contagem total também demonstrou maior em homens sem varicocele em relação a 

homens com os diferentes graus de varicocele (grau I, II e III) (ppost-hoc <0,0001, 



15 
 

 
 

tamanho do efeito = 0,345; ppost-hoc = 0,006, tamanho do efeito = 0,259; ppost-hoc 

<0,0001, tamanho do efeito = 0,447, respectivamente). Homens com varicocele grau 

II também apresentaram maior contagem total dos espermatozoides em relação a 

homens com varicocele grau III (ppost-hoc =0,035, tamanho do efeito = 0,268).  

A porcentagem de espermatozoides com morfologia normal se demonstrou 

menor em homens com varicocele grau III em comparação a homens sem varicocele 

e homens com varicocele grau I e II (ppost-hoc <0,001, tamanho do efeito = 0,444; ppost-

hoc = 0,045, tamanho do efeito = 0,294; ppost-hoc =0,039, tamanho do efeito = 0,289, 

respectivamente). Homens com varicocele grau II também apresentaram uma 

morfologia espermática menor em relação a homens sem varicocele (ppost-hoc =0,044, 

tamanho do efeito = 0,191). Nesta análise, não houve diferença nas taxas de 

recuperação de espermatozoides entre os diferentes graus de varicocele.  

 

Tabela 2. Dados clínicos, de qualidade seminal e de taxas de recuperação de homens com e sem varicocele. Os 
dados foram comparados pela análise de variância, seguido por post-hoc de LSD (p<0,05). 

 
Sem 

varicocele 
(n=223) 

Varicocele 
grau I 

(n=112) 

Varicocele 
grau II 
(n=215) 

Varicocele 
grau III 
(n=75) 

P 
(ANOVA) 

Idade (anos)      

Média; DP 34,8; 5,17 35,0; 4,93 34,5; 5,03 35,3; 5,45 0,77 

IC 95% 34,1 – 35,5 34,0 – 35,9 33,9 – 35,3 34,0 – 36,6  

IMC (kg / m2)      

Média; DP 25,6; 2,47 25,7; 2,42 25,6; 2,37 25,4; 2,62 0,86 

IC 95% 25,3 – 25,9 25,3 – 26,2 25,3 – 25,9 24,7 – 26,0  

Volume testicular esquerdo 
(cm3) 

     

Média; DP 20,1; 4,77a 18,3; 4,70b 19,2; 4,41a, b 19,1; 4,47a, b 0,024* 

IC 95% 19,5 – 20,7 17,5 – 19,2 18,6 – 19,8 18,0 – 20,1  

Volume testicular direito (cm3)      

Média; DP 20,7; 4,64 19,4; 4,36 19,6; 4,87 20,1; 4,56 0,09 

IC 95% 20,1 – 21,4 18,6 - 20,3 19,9 – 20,3 19,0 – 21,2  

Volume (mL)      

Média; DP 3,3; 1,41 3,1; 1,28 3,2; 1,39 3,6; 1,99 0,10 

IC 95% 3,1 – 3,4 2,9 – 3,3 3,0 – 3,4 3,2 – 4,1  

Concentração (x106/mL)      

Média; DP 78,2; 78,97a 61,4; 81,79b, c 57,1; 53,70b 42,4; 48,65c <0,0001* 

IC 95% 67,8 – 88,60 46,1 – 76,7 49,9 – 64,3 30,7 – 54,2  
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Contagem total (x106)      

Média; DP 233,5; 244,56a 154,7; 181,16b, c 177,6; 178,47b 123,1; 118,42c <0,0001* 

IC 95% 201,28 – 265,83 120,8 – 188,7 153,6 – 201,6 94,4 – 151,7  

Motilidade progressiva (%)      

Média; DP 50,8; 13,72 49,9; 14,38 49,8; 14,32 49,1; 13,32 0,81 

IC 95% 49,0 – 52,6 47,2 – 52,5 47,9 – 51,7 45,9 – 52,3  

Motilidade não progressiva (%)      

Média; DP 5,1; 2,39 4,8; 2,18 5,3; 2,90 5,2; 3,00 0,47 

IC 95% 4,7 – 5,4 4,4 – 5,2 5,0 – 5,7 4,5 – 5,9  

Imóveis (%)      

Média; DP 44,1; 12,96 45,3; 13,78 44,8; 13,18 45,7; 12,2 0,76 

IC 95% 42,4 – 45,9 42,7 – 47,9 43,0 – 46,6 42,7 – 48,7  

Morfologia (%)      

Média; DP 7,1; 4,10a 6,4; 4,02a, b 6,3; 3,61b 5,2; 2,99c 0,005* 

IC 95% 6,5 – 7,6 5,6 – 7,2 5,8 – 6,8 4,5 – 5,9  

Células redondas (x106/mL)      

Média; DP 1,9; 2,49 1,8; 1,93 2,3; 6,10 1,8; 2,24 0,92 

IC 95% 1,5 – 2,2 1,4 – 2,1 1,5 – 3,2 1,2 – 2,3  

Neutrófilos (x106/mL)      

Média; DP 0,4; 1,73 0,2; 0,46 0,4; 2,45 0,4; 1,62 0,69 

IC 95% 0,2 – 0,6 0,1 – 0,3 0,1 – 0,8 0,04 – 0,8  

Taxa de recuperação (%)      

Média; DP 26,6; 14,78 26,3; 14,88 26,6; 13,42 22,7; 13,45 0,125 

IC 95% 24,7 – 28,6 23,5 – 29,1 24,8 – 28,4 19,4 – 25,9  

*- p estatisticamente significante 
Letras diferentes em uma mesma linha indicam diferença significativa (p<0,05) 
DP: Desvio padrão 
IC 95%: intervalo de confiança de 95% da média 
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Subestudo 2 – Efeito da obesidade no processamento seminal. 

 

O gráfico 2 apresenta a frequência dos homens com e sem varicocele entre os 

grupos eutrófico, sobrepeso e obeso. Não houve diferença estatística nas frequências 

(p = 204).  

 

 

Gráfico 2. Frequência de varicocele entre os grupos eutróficos, sobrepeso e obeso. 

 

Para a análise que incluiu todos os 807 pacientes do estudo, os dados foram 

apresentados na tabela 3. A análise dos dados clínicos observou diferença no IMC 

entre os diferentes grupos, o que já era esperado, devido à forma como grupos foram 

divididos. Além disso, pacientes eutróficos apresentaram uma idade menor em 

relação aos pacientes com sobrepeso e obesos (ppost-hoc =0,001, tamanho do efeito = 

0,256; ppost-hoc = 0,024, tamanho do efeito = 0,207, respectivamente). Não houve 

diferença estatística entre os grupos no volume testicular direito e esquerdo.  

Os dados da análise seminal e taxa de recuperação dos espermatozoides de 

homens com diferentes índices de massa corpórea demonstraram que a concentração 

de espermatozoides se apresentou menor em homens obesos, quando comparados 

com homens eutróficos e com sobrepeso (ppost-hoc = 0,009, tamanho do efeito = 0,278; 

ppost-hoc <0,0001, tamanho do efeito = 0,330, respectivamente). O mesmo pode ser 

observado para a contagem total de espermatozoides, no qual homens obesos 
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demonstraram menor contagem em relação a homens eutróficos e com sobrepeso 

(ppost-hoc <0,001, tamanho do efeito = 0,392; ppost-hoc <0,001, tamanho do efeito = 0,369, 

respectivamente). 

A motilidade progressiva estava menor em homens obesos quando 

comparados com homens eutróficos e com sobrepeso (ppost-hoc =0,007, tamanho do 

efeito = 0,232; ppost-hoc =0,005, tamanho do efeito = 0,217, respectivamente). A 

porcentagem de espermatozoides imóveis, por sua vez, apresentou maior em homens 

obesos quando comparados com homens eutróficos e com sobrepeso (ppost-hoc 

=0,012, tamanho do efeito = 0,244; ppost-hoc =0,014, tamanho do efeito = 0,232, 

respectivamente). 

A porcentagem de espermatozoides morfologicamente normais estava menor 

nos homens obesos quando comparados aos homens com sobrepeso (ppost-hoc = 

0,004, tamanho do efeito = 0,279). A concentração de neutrófilos se demonstrou maior 

nos homens com sobrepeso e obesos, em relação aos homens eutróficos (ppost-hoc = 

0,011, tamanho do efeito = 0,277). Por fim, a taxa de recuperação de espermatozoides 

se demonstrou menor em homens obesos em relação a homens com sobrepeso (ppost-

hoc = 0,002, tamanho do efeito = 0,238).   

 
Tabela 3. Dados clínicos, de qualidade seminal e de taxas de recuperação de homens com 
diferentes índices de massa corpórea e com diferentes fatores de agravo à fertilidade. Os dados 
foram comparados pela análise de variância, seguido por post-hoc de LSD (p<0,05). 

 Eutrófico 
(n=247) 

Sobrepeso 
(n=378) 

Obeso 
(n=182) 

P 
(ANOVA) 

Idade (anos)     

Média; DP 34,0; 5,07a 35,3; 5,08b 35,0; 4,81b 0,004* 

IC 95% 33,3 – 34,6 34,8 – 35,8 34,3 – 35,7  

IMC (kg / m2)     

Média; DP 23,1; 1,51a 27,2; 1,40b 33,6; 3,69c <0,001* 

IC 95% 23,0 – 23,3 27,1 – 27,3 33,1 – 34,2  

Volume testicular esquerdo (cm3)     

Média; DP 19,3; 4,60 19,2; 4,92 20,1; 4,53 0,16 

IC 95% 18,7 – 19,9 18,7 – 19,7 18,0 – 20,1  

Volume testicular direito (cm3)     

Média; DP 19,8; 4,59 19,9; 5,16 20,5; 4,29 0,31 

IC 95% 18,6 -20,3 19,4 – 20,5 19,9 – 21,1  

Volume (mL)     
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Média; DP 3,4; 1,52 3,2; 1,42 3,1; 1,88 0,10 

IC 95% 3,2 – 3,6 3,0 – 3,3 2,8 – 3,3  

Concentração (x106/mL)     

Média; DP 60,8; 66,09a 65,8; 71,74a 44,0; 71,74b 0,001* 

IC 95% 52,5 – 69,1 58,5 – 73,1 37,2 – 50,9  

Contagem total (x106)     

Média; DP 188,5; 200,95a 188,1; 207,29a 118,8; 129,4b <0,0001* 

IC 95% 163,2 – 213,8 167,1 – 209,0 99,8 – 137,8  

Motilidade progressiva (%)     

Média; DP 50,3; 14,57a 49,9; 13,85a 46,6; 16,35b 0,009* 

IC 95% 48,4 – 52,1  48,5 – 51,3 44,2 – 49,0  

Motilidade não progressiva (%)     

Média; DP 5,1; 2,83 5,2; 2,48 5,1; 2,45 0,90 

IC 95% 4,7 – 5,4 4,9 – 5,4 4,8 – 5,5  

Imóveis (%)     

Média; DP 44,6; 13,61a 44,9; 13,07a 48,3; 15,80b 0,022* 

IC 95% 42,9 – 46,3 43,6 – 46,2 45,9 – 50,6  

Morfologia (%)     

Média; DP 6,3; 3,89a, b 6,5; 3,84a 5,5; 3,45b 0,014* 

IC 95% 5,8 – 6,8 6,2 – 7,0 5,0 – 6,1  

Células redondas (x106/mL)     

Média; DP 1,7; 2,30 2,2; 4,82 1,9; 2,49 0,31 

IC 95% 1,4 – 2,0 1,7 – 2,7 1,5 – 2,3  

Neutrófilos (x106/mL)     

Média; DP 0,2; 0,55a 0,5; 2,34a, b 0,5; 1,11b 0,038* 

IC 95% 0,2 – 0,3 0,2 – 0,7 0,3 – 0,6  

Taxa de recuperação (%)     

Média; DP 25,3; 14,11a, b 26,6; 14,22a 23,0; 14,29b 0,008* 

IC 95% 23,5 – 27,1 25,1 – 28,0 21,0 – 24,9  

*- p estatisticamente significante 
Letras diferentes em uma mesma linha indicam diferença significativa (p<0,05) 
DP: Desvio padrão 
IC 95%: intervalo de confiança de 95% da média 

 

Na análise do efeito isolado do IMC foram incluídos 285 homens sem nenhum 

outro fator de agravo à fertilidade. Os dados da análise estatística foram apresentados 
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na tabela 4. A análise dos dados clínicos, além da diferença estatística no IMC, a idade 

dos homens incluídos no estudo se apresentou menor em homens eutróficos em relação 

a homens com sobrepeso e obesos (ppost-hoc =0,014, tamanho do efeito = 0,330; ppost-hoc 

=0,004, tamanho do efeito = 0,457, respectivamente).  

Na análise dos dados seminais foi demonstrado que homens obesos apresentam 

menor volume seminal quando comparados com homens eutróficos (ppost-hoc =0,012, 

tamanho do efeito = 0,464). A contagem total de espermatozoides se demonstrou menor 

em homens obesos quando comparados com homens eutróficos e com sobrepeso (ppost-

hoc =0,013, tamanho do efeito = 0,393; ppost-hoc =0,014, tamanho do efeito = 0,337, 

respectivamente). Os demais parâmetros seminais como concentração de 

espermatozoides, motilidade, morfologia, concentração de células redondas e neutrófilos 

não apresentaram diferença estatística entre os grupos. Também não foi observada 

diferença nas taxas de recuperação de espermatozoides em homens eutróficos, 

sobrepeso e obesos quando os mesmos não apresentam outro fator de infertilidade.  

 

Tabela 4. Dados clínicos, de qualidade seminal e de taxas de recuperação de homens com 
diferentes índices de massa corpórea. Os dados foram comparados pela análise de variância, 
seguido por post-hoc de LSD (p<0,05). 

 Eutrófico 
(n=83) 

Sobrepeso 
(n=140) 

Obeso 
(n=62) 

P 
(ANOVA) 

Idade (anos)     

Média; DP 33,7; 5,10a 35,4; 5,12b 36,2; 5,17b 0,009* 

IC 95% 32,6 – 34,8 34,6 – 36,3 34,8 – 37,5  

IMC (kg / m2)     

Média; DP 23,0; 1,39a 27,2; 1,42b 33,4; 2,85c <0,001* 

IC 95% 22,7 – 23,3 26,9 – 27,4 32,7 – 34,1  

Volume testicular esquerdo (cm3)     

Média; DP 20,4; 4,62 19,9; 4,86 20,9; 4,59 0,59 

IC 95% 19,4 – 21,5 19,0 – 20,7 19,8 – 22,1  

Volume testicular direito (cm3)     

Média; DP 21,0; 3,97 20,1; 5,03 21,0; 4,45 0,68 

IC 95% 20,2 - 21,9 19,7 – 21,5 19,8 – 22,2  

Volume (mL)     

Média; DP 3,4; 1,27a 3,2; 1,48a, b 2,9; 1,31b 0,043* 

IC 95% 3,2 – 3,7 2,9 – 3,4 2,5 – 3,2  

Concentração (x106/mL)     
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Média; DP 72,1; 63,42 81,8; 86,91 57,9; 61,50 0,113 

IC 95% 58,3 – 86,0 67,2 – 96,3 42,3 – 73,5  

Contagem total (x106)     

Média; DP 234,7; 224,75a 232,8; 256,37a 154,7; 175,05b 0,002* 

IC 95% 185,7 – 283,8 190,0 – 275,7 110,2 – 199,1  

Motilidade progressiva (%)     

Média; DP 52,0; 14,46 50,0; 13,26 47,1; 16,46 0,12 

IC 95% 48,9 – 55,2  47,8 – 52,2 42,9 – 51,2  

Motilidade não progressiva (%)     

Média; DP 4,8; 2,57 5,2; 2,26 5,0; 2,50 0,47 

IC 95% 4,8 – 5,6 4,8 – 5,6 4,4 – 5,7  

Imóveis (%)     

Média; DP 43,1; 13,41 44,7; 12,69 47,9; 15,47 0,11 

IC 95% 40,2 – 46,1 42,6 – 46,9 43,9 – 51,8  

Morfologia (%)     

Média; DP 6,8; 3,95 7,2; 4,20 6,6; 4,17 0,68 

IC 95% 6,0 – 7,7 6,5 – 7,9 5,6 – 7,7  

Células redondas (x106/mL)     

Média; DP 1,6; 1,55 2,0; 2,91 2,1; 2,50 0,55 

IC 95% 1,3 – 1,9 1,5 – 2,5 1,4 – 2,7  

Neutrófilos (x106/mL)     

Média; DP 0,2; 0,58 0,5; 2,15 0,6; 1,33 0,07 

IC 95% 0,1 – 0,4 0,1 – 0,9 0,3 – 1,0  

Taxa de recuperação (%)     

Média; DP 26,5; 16,68 26,9; 13,47 26,5; 13,49 0,81 

IC 95% 22,8 – 30,2 24,6 – 29,1 23,1 – 29,9  

*- p estatisticamente significante 
Letras diferentes em uma mesma linha indicam diferença significativa (p<0,05) 
DP: Desvio padrão 
IC 95%: intervalo de confiança de 95% da média 
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4 DISCUSSÃO 

 

 O processamento seminal é essencial para a realização das técnicas de 

reprodução assistida. A exposição prolongada (> 30 minutos) ao plasma seminal após 

a ejaculação pode diminuir permanentemente a capacidade de fertilização dos 

espermatozoides humanos in vitro (48,49). Sendo assim, espermatozoides para 

procedimentos como inseminação intrauterina (IIU) ou fertilização in vitro devem ser 

separados do plasma seminal, logo após a liquefação da amostra seminal, da forma 

mais eficiente possível.  

 Dentre os métodos de seleção de espermatozoides, o mais utilizado é o 

gradiente de densidade descontínuo (GDD), composto por diferentes concentrações 

de partículas coloidais de sílica. Tais gradientes de densidade são vantajosos em 

relação a outros métodos de separação de espermatozoides, pois as partículas de 

sílica não penetram nas membranas celulares; pode ser formulado para criar uma alta 

gravidade específica para separar as células densas; e tem uma baixa viscosidade 

para não impedir a sedimentação de espermatozoides selecionados (15,50). As 

técnicas de centrifugação de gradiente de densidade descontínuo (GDD) são 

amplamente utilizadas para separar os espermatozoides móveis dos 

espermatozoides imóveis e outras células (leucócitos, células epiteliais e bactérias) e 

para eliminar substâncias tóxicas, como fator de decapacitação, prostaglandina e 

EROs (10). Durante a centrifugação, os espermatozoides alcançam uma posição do 

gradiente de densidade que corresponde à sua própria densidade ou gravidade 

específica (seu ponto isopínico) (9,51). Após a centrifugação, os leucócitos e os 

resíduos celulares concentram-se na interface entre o plasma seminal e a camada 

superior (de menor densidade), e os espermatozoides morfologicamente anormais se 

acumulam na interface entre a camada superior e a inferior (de maior densidade), 

enquanto os espermatozoides móveis e maduros formam um sedimento no fundo do 

tubo (11).  

 Como já descrito, sabe-se que o sucesso de uma técnica de seleção de 

espermatozoides é frequentemente avaliado por seu rendimento de espermatozoides 

móveis, mas outras considerações relevantes incluem o custo de mão-de-obra, 

materiais e equipamentos, bem como o nível provável de contaminação com 

componentes seminais e a possível exposição dos espermatozoides a influências 
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deletérias durante o processamento (15). A taxa de recuperação de espermatozoides 

é calculada após o processamento seminal da amostra para que possa ser utilizada 

na realização das técnicas de reprodução assistida. Essas taxas são, geralmente, 

afetadas por diversos fatores, dentre eles, a qualidade seminal e o nível de espécies 

reativas de oxigênio (EROs) no sêmen. Quando tais níveis estão elevados no sêmen, 

há uma associação com a perda de motilidade espermática e fluidez da membrana, 

levando a uma menor taxa de fertilização. (52,53) e maior risco de aborto (54). O GDD 

separa espermatozoides móveis de leucócitos e espermatozoides imaturos, que são 

fontes de EROs. Foi demonstrado que a camada inferior rica em espermatozoides 

móveis apresenta níveis mais baixos de EROs do que as amostras não lavadas, 

indicando que a separação reduz o estresse oxidativo (55). 

  Para avaliarmos se as condições de agravo à fertilidade também podem  

alterar as taxas de recuperação e as variáveis seminais, dividimos este estudo em 

dois subestudos. No subestudo 1, foi verificado a influência da varicocele nas taxas 

de recuperação. Neste subestudo, analisamos tanto homens com e sem varicocele, e 

com diferentes IMCs, quanto homens com e sem varicocele, sem nenhum outro fator 

de agravo à fertilidade.  

 Em ambas as análises observamos que homens com varicocele grau III 

apresenta uma pior qualidade seminal quando comparados com homens sem 

varicocele e com varicocele graus I e II, observado pela diminuição da concentração 

dos espermatozoides, contagem total dos espermatozoides e morfologia. Estes 

resultados corroboram com os primeiros estudos que relacionaram a presença da 

varicocele, com a qualidade seminal. Esse clássico estudo descreveu as alterações 

na qualidade do sêmen causadas pela varicocele, observado pela diminuição na 

contagem de espermatozoides, na motilidade e na morfologia. Como consequência, 

uma alta porcentagem de espermatozoides imaturos aparece no ejaculado (56). Em 

1969, Dubin e Hotchkiss relataram que alterações seminais resultam em infertilidade 

devido ao descolamento de espermatozoides imaturos, geralmente observado em 

biópsias testiculares de pacientes com varicocele (57). A varicocele está associada a 

uma diminuição geral na qualidade do sêmen. Um estudo da Organização Mundial de 

Saúde demonstrou que varicocele foi encontrada em 25% dos homens com sêmen 

alterado, em comparação com 11% dos homens com sêmen normal. Além disso, a 

varicocele foi acompanhada por uma diminuição no volume testicular, diminuição da 
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qualidade espermática e declínio do número de células de Leydig, sugerindo que a 

varicocele está claramente associada ao comprometimento da função testicular e da 

fertilidade (58,59). 

Recentemente, Agarwal et al., em uma revisão sistemática que avaliou os 

efeitos da varicocele nos parâmetros seminais, relataram que a varicocele estava 

associada à redução na contagem de espermatozoides, motilidade e morfologia (60), 

corroborando com nossos achados. Um estudo realizado pela Organização Mundial 

da Saúde (OMS) relatou que a concentração e a motilidade espermática foram 

menores em homens com varicocele em comparação com indivíduos sem varicocele 

(58). Em nosso estudo, não houve diferença significativa quanto à motilidade 

espermática entre os grupos.  

 Em homens com varicocele, sem outro fator de agravo à fertilidade, 

verificamos a influência da varicocele no volume testicular esquerdo sendo este 

apresentado menor em homens com varicocele grau I quando comparado com 

homens sem varicocele. A associação da varicocele com uma diminuição no volume 

do testículo foi demonstrada em muitos estudos (61–63). Sigman e Jarrow realizaram 

um estudo sobre hipotrofia testicular e graus de varicocele e concluíram que a 

varicocele esquerda estava associada a volumes testiculares reduzidos em 73, 53 e 

43% em homens com varicocele graus III, II e I, respectivamente (64). Porém, neste 

estudo não foi observada diminuição do volume testicular nos casos de varicocele 

graus II e III quando comparados com homens sem varicocele. 

 Em nosso estudo, a taxa de recuperação de espermatozoides só demonstrou 

diferença estatística entre os grupos, quando os mesmos foram comparados incluindo 

homens com diferentes IMCs. Nesta análise, a taxa de recuperação dos 

espermatozoides se apresentou menor em homens com varicocele grau III em relação 

a homens sem varicocele, e com varicocele graus I e II.  Esse resultado pode, em 

parte, ser justificado pelo comprometimento funcional dos espermatozoides causado 

pela doença, até mesmo em amostras cujas variáveis seminais se encontram dentro 

dos valores de referência (65). As alterações de motilidade, concentração e morfologia 

espermáticas podem interferir no processamento seminal, uma vez que 

espermatozoides mortos, imóveis, imaturos, e morfologicamente anormais ficam 

presos à camada de densidade intermediária e apenas os espermatozoides móveis e 

morfologicamente normais passam para a camada inferior. Assim, podemos inferir 
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que a taxa de recuperação dos espermatozoides é prejudicada pela ação sinérgica de 

mais de um fator de agravo a fertilidade, demonstrada nesse caso, pelo acúmulo de 

gordura corpórea. Quando verificado o efeito da varicocele nas taxas de recuperação 

em homens sem nenhum outro fator de agravo, não houve diferença estatística entre 

os diferentes graus da varicocele. 

O subestudo 2 teve por objetivo verificar o efeito dos diferentes índices de 

massa corpórea nas taxas de recuperação de espermatozoides.  Neste estudo, não 

observamos diferença estatística na frequência de varicocele entre os grupos. 

Entretanto, quando homens com varicocele foram incluídos na análise estatística dos 

homens com diferentes IMCs, a qualidade seminal de homens obesos se demonstrou, 

em geral, pior do que quando avaliamos o fator IMC isoladamente.  

A relação entre obesidade e parâmetros espermáticos alterados é multifatorial, 

representado por: (i) um eixo hipotálamo-hipófise-gonadal alterado, (ii) aromatização 

periférica de esteróides ao estrogênio, com consequente aumento  dos níveis séricos 

de testosterona, (iii) aumento dos níveis de estradiol, (iv) diminuição da globulina de 

ligação ao hormônio sexual e (v) aumento da temperatura escrotal (66,67). O 

aquecimento testicular provocado pelo acúmulo de gordura na região supra-púbica de 

obesos já mostrou interferir na espermatogênese reduzindo a produção das células 

espermáticas (68–70). Hjollund et al.. relataram que a cada aumento de 1ºC na 

temperatura pode haver perda de até 40% da concentração dos espermatozoides 

(71). Assim, quando avaliados homens obesos, com varicocele, esse efeito é 

potencializado pela mesma fisiopatologia associada as duas doenças.  

 Shukla et al., verificaram que a obesidade afeta negativamente o potencial 

reprodutivo masculino, reduzindo a qualidade seminal e alterando a função 

espermática (72). No presente estudo, quando incluídos homens com varicocele na 

análise, verificamos que a concentração, contagem total, motilidade progressiva e 

morfologia estavam menores nos homens obesos quando comparados aos eutróficos 

e sobrepeso. Estudos anteriores, de tamanhos variados de amostra, focaram 

principalmente em homens inférteis, assim como nosso estudo. Por exemplo, 

MacDonald et al. mostraram que a obesidade masculina é suscetível de alterar os 

parâmetros do sêmen, principalmente a concentração espermática, a contagem total 

de espermatozoides, a motilidade progressiva, a morfologia do espermatozoide, e a 

fragmentação do DNA dos espermatozoides (73). Chavarro et al. também 
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demonstraram associação entre IMC e diminuição da concentração espermática, 

motilidade e morfologia espermática (74), corroborando assim, com parte dos nossos 

achados. Além disso, tanto Shayeb et al. quanto Duits et al., em diferentes trabalhos, 

observaram que altos índices de IMC levam a um baixo volume de sêmen, porém 

esses autores não observaram diferença sobre outros parâmetros espermáticos 

(75,76). Belloc et al. observaram que o aumento do IMC afetou a qualidade 

espermática, incluindo contagem total de espermatozoides, concentração, volume 

seminal e motilidade espermática (77). Por fim, Fariello et al. (45) encontraram uma 

motilidade espermática significativamente menor no grupo de homens obesos. Esses 

resultados corroboram com nossos achados, entretanto somente quando homens 

com varicocele são incluídos na análise, o que pode potencializar a ação da obesidade 

na qualidade do sêmen. Quando verificamos somente o efeito dos diferentes IMCs na 

qualidade seminal, foi observado que o volume seminal e a contagem total estavam 

menores em homens obesos.   

 A taxa de recuperação dos espermatozoides não demonstrou diferença 

estatisticamente significante entre os grupos com diferentes IMCs, sem outro fator de 

agravo. Entretanto, quando homens com varicocele foram incluídos na análise, a taxa 

de recuperação foi menor em homens obesos quando comparados a homens com 

sobrepeso. A varicocele está presente em até 50% de homens com infertilidade 

primária e em até 80% de homens com infertilidade secundária (78,79). Assim, o efeito 

potencializador da estase venosa que a varicocele causa, associada a hipertermia 

testicular (59), pode afetar as taxas de recuperação de espermatozoides desses 

homens. Esse fator torna-se importante, quando um homem obeso busca por 

tratamento de infertilidade conjugal.  

 Por fim, apesar desse estudo trazer informações já presentes na literatura, a 

respeito dos diferentes fatores de agravo à fertilidade, foi possível avaliar uma grande 

coorte de homens de casais inférteis, trazendo assim, uma relevância importante para 

os nossos achados. Ainda, por meio dos nossos resultados, podemos observar um 

efeito direto dos fatores de agravo à fertilidade, nas taxas de recuperação dos 

espermatozoides. Esses achados foram observados tanto em homens com 

varicocele, quanto em homens obesos, quando apresentam outro fator de infertilidade 

associado. Assim, os resultados desse estudo permitiram compreender como esses 

fatores de agravo à fertilidade, podem influenciar tanto na qualidade seminal de 
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amostras de homens inférteis, quanto nas taxas de recuperação pós-processamento 

seminal.  
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5 CONCLUSÃO 

 

Os resultados deste estudo permitem concluir que: 

 

• A varicocele de forma isolada não influencia a taxa de recuperação de 

espermatozoides de homens submetidos ao tratamento de reprodução 

assistida. Por outro lado, quando associada a outro fator de agravo, como a 

obesidade, há um efeito negativo nas taxas de recuperação de 

espermatozoides em homens com varicocele;  

 

 

• O índice de massa corpórea, de forma isolada, não influencia a taxa de 

recuperação de espermatozoides de homens submetidos ao tratamento de 

reprodução assistida. Porém, quando associada a presença de varicocele, há 

uma associação negativa entre a obesidade e as taxas de recuperação de 

espermatozoides.  
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Abstract 

Introduction: Marital infertility is defined as the inability to reach pregnancy after 

twelve months of sexual intercourse, without the use of any contraceptive method. It is 

estimated that this condition affects about 15% of couples of reproductive age. In the 

recent decades, assisted reproductive technologies have offered to many infertile 

couples the opportunity to conceive a child. To perform any assisted reproduction 

technique, the ejaculated sperm must be separated from the seminal plasma quickly 

and efficiently. One of the most used separation techniques is the discontinuous 

density gradient, which separates the best sperm based on their density. After 

performing the technique, it is calculated the success percentage using the recovery 

rate, which is the proportion of progressively mobile sperm that is present in the final 

preparation and can be influenced by man's seminal quality. It is also believed that the 

success of the technique may be linked to factors that aggravate male fertility, such as 

varicocele and obesity. The success, or not, of the technique is able to determine the 

medical conduct, and what is the complexity of the assisted reproduction technique to 

which the couple will be submitted. Thus, it is important to verify how sperm recovery 

rates are influenced. Objective: to analyze whether the factors that impair male fertility 

influence the sperm recovery rates after seminal processing. Methods: a retrospective 

study was performed, in which information from a database of couples who sought the 

Integrated Human Reproduction Sector of UNIFESP, from January 2006 to December 

2018, for the treatment of marital infertility. Male clinical data, seminal analysis and 

sperm recovery rate after seminal processing were analyzed. This study was then 

divided into two sub-studies: (i) to verify the effect of varicocele on sperm recovery 

rates; and (ii) to verify the effect of body mass index on sperm recovery rates. For 

statistical analysis, in both sub-studies, the ANOVA test was performed, followed by 

the post-hoc LSD. In addition, Cohen's d coefficient was calculated to verify the effect 

size, α = 5% was considered. Results and Conclusion: Through our results, we can 

observe that varicocele and obesity, when isolated factors of infertility, do not alter the 

rate of recovery of sperm, however, it was possible to verify a synergistic effect of 

infertility factors because when they are associated with another factor, there is a 

decrease in the sperm recovery rates of those men. 
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Anexo 1 

A carta de aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa da UNIFESP encontra-se ao 

final dessa Dissertação.  
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Resposta: Em relaçáo ao termo de consentimento livre e esclarecido,

conversei com o coordenador do Programa de Pós-graduaçáo em

Conclusões ou Pendências e Lista de Inadequações:
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Urologia e vamos procurar os pacientes e Ihes entregar o TCLE

mencionado, para pedir autorizaçáo dos pacientes para ter acesso aos

seus prontuários.

ANÁLISE CEP: PENDÊNCIA ATENDIDA

2-Deve ser enviada declaração, assinada pelo pesquisador, de garantia de

sigilo e anonimização dos dados e de responsabilização por qualquer problema

em relação a quebra de sigilo dos pacientes.

Resposta: Já providenciei o termo de confidencialidade e sigilo, pois sou

responsável por qualquer problema em relaçáo a quebra de sigilo dos

pacientes. Este documento foi anexado na plataforma Brasil juntamente

com outros documentos previamente anexados.

ANÁLISE CEP: PENDÊNCIA ATENDIDA

3-Rever a informação dada, no campo "Riscos", que indica que a pesquisa não

pode causar riscos. Conforme orientação da CONEP, lembramos que qualquer

pesquisa com seres humanos pode causar algum risco, por mínimo que seja.

No que diz respeito a esta pesquisa, por exemplo, a possibilidade de quebra de

sigilo das informações dos prontuários poderia se configurar como um risco

para os participantes e instituições envolvidas.

Resposta: O campo "Riscos" já foi corrigido na PLATAFORMA BRASIL.

ANÁLISE CEP: PENDÊNCIA ATENDIDA

O CEP informa que a partir desta data de aprovação, é necessário o envio de relatórios parciais

(semestralmente), e o relatório final, quando do término do estudo.

Considerações Finais a critério do CEP:

Este parecer foi elaborado baseado nos documentos abaixo relacionados:

Tipo Documento Arquivo Postagem Autor Situação

Informações Básicas
do Projeto

PB_INFORMAÇÕES_BÁSICAS_DO_P
ROJETO_1077634.pdf

05/04/2018
16:56:11

Aceito

Outros carta_resposta.pdf 05/04/2018
16:54:50

CAROLINA HOMSI Aceito

Outros termo_confidencialidade.pdf 05/04/2018 CAROLINA HOMSI Aceito
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SAO PAULO, 18 de Abril de 2018

Miguel Roberto Jorge
(Coordenador)

Assinado por:

Outros termo_confidencialidade.pdf 16:53:55 CAROLINA HOMSI Aceito

TCLE / Termos de
Assentimento /
Justificativa de
Ausência

Termo_consentimento.pdf 05/04/2018
16:52:27

CAROLINA HOMSI Aceito

Projeto Detalhado /
Brochura
Investigador

projeto_comite.pdf 13/03/2018
15:09:53

CAROLINA HOMSI Aceito

Folha de Rosto plataforma_brasil.pdf 13/03/2018
15:08:52

CAROLINA HOMSI Aceito

Outros cadastro_projeto.pdf 13/03/2018
15:07:51

CAROLINA HOMSI Aceito

Outros anuencia_COEP.pdf 13/03/2018
14:47:24

CAROLINA HOMSI Aceito

Situação do Parecer:
Aprovado

Necessita Apreciação da CONEP:
Não
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