
ISBN 978-85-459-0773-2

PERFIL POPULACIONAL E MOTIVOS PARA ANALISE DE LIQUIDO
ESPERMÁTICO EM ATENDIMENTOS DO SISTEMA PRIVADO

Andreia Biazim de Almeida  1  ; Janete Lane Amadei 2

1Acadêmica do Curso de Farmácia, Centro Universitário de Maringá - UNICESUMAR. deia_biazim@hotmail.com
2Orientadora, Mestre, Departamento de Farmácia, UNICESUMAR. janete.amadei@unicesumar.edu.br

RESUMO
Estudo descritivo transversal e documental de resultados de análise de liquido seminal realizados em laboratório de
analises clínicas privado da região noroeste do Paraná. Na realização de exames de liquido seminal o laboratório exige o
preenchimento  de um questionário  protocolo  do serviço  contendo uma relação com perguntas específicas  sobre o
paciente incluindo motivos para o exame, estado civil, numero de filhos, uso de medicamentos, tempo de realização de
procedimentos específicos – varicocele e vasectomia. Este estudo consistiu em compilar as informações em planilha do
programa Microsoft Excel® com a qual foi procedida a análise de frequência absoluta e relativa. Analisou-se 100 fichas
com população caracterizada por maioria casados (81%), em uso de medicamentos (19%), 32% com filhos sendo dois
(16%), um (8%), três (7%) ou quatro (1%). O tempo de abstinência variou de 4 a 7 dias.Os exames foram realizados
para qualificar a fertilidade (71%), varicocele (13%), controle da vasectomia (20%), infecção (3%) e outros (7%).O tempo
para realização do exame para varicocele (13%) variou de 2 meses a 9 anos sendo a maioria com menos de 9 meses
(8%). Para vasectomia (20,%) de 39 dias a 10 meses com maioria até 3 meses (13%). 
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1 INTRODUÇÃO

Na avaliação da infertilidade do homem, a análise do liquido seminal é o primeiro teste e o
mais  importante  a  ser  solicitado.  Avanços  recentes  no  campo  da  infertilidade  masculina,  em
particular a capacidade para usar poucos espermatozoides para estabelecer gravidez por meio da
fertilização in vitro (injeção intracitoplasmática de espermatozoides),  expandiram o conhecimento
sobre  reprodução  humana  permitindo  aos  médicos  oferecer  esperança  para  o  casal  ter  filhos
(PASQUALOTTO E   PASQUALOTTO, 2006)  .

Em contrapartida,  no Brasil,  para permitir  o planejamento familiar,  o Ministério da Saúde,
através da Portaria nº 144/97, estabeleceu regras para a realização da esterilização cirúrgica como
método anticoncepcional realizado pelo Sistema Único de Saúde (SUS) elencando a laqueadura
tubária para mulheres e a vasectomia para homens. Na vasectomia, exige-se que o homem deve ter
mais de 25 anos e, pelo menos, dois filhos vivos (BRASIL, 1997).

A vasectomia é o método contraceptivo de longo prazo mais eficiente que existe estando
entre as opções mais seguras para o planejamento familiar. Na atualidade, este procedimento é
realizado  por  homens  entre  30  a  40  anos  com finalidade  de  realizar  o  controle  de  natalidade
(MINISTÉRIO,  SILVA  e  MELLO,  2016).A  vasectomia  tornou-se  um  método  de  esterilização
masculina comum por sua eficácia, baixo custo e baixa morbidade. A reversão da vasectomia tem
sido  considerada  uma  modalidade  eficaz  e  vem  sendo  amplamente  adotada.  As  técnicas
microcirúrgicas mostram resultados com 80-90% de taxas de reversão e de 50-80% de gravidez.
Quanto  maior  o  tempo  da  vasectomia  menores  são  as  chances  de  ocorrer  presença  de
espermatozóides no ejaculado e menores são a chances de gravidez (SANTOS et al.,2012).

Nos Estados Unidos, 6% a 8% dos homens que realizaram vasectomia procuram as cirurgias
de reversão até três anos motivados pelo divórcio (MINISTÉRIO, SILVA e MELLO, 2016; SANTOS
et al.,2012).
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Tendo em vista o custo de uma reprodução assistida, a cirurgia de reversão é uma técnica
segura, com poucas complicações pós-operatórias, sendo uma alternativa viável de tratamento em
homens com intenção de ter filhos (SANTOS et al.,2012).

Este estudo foi desenvolvido com o objetivo de identificar o perfil populacional e motivos para
análise de liquido espermático em atendimentos do sistema privado.

2 MATERIAIS E MÉTODOS

Estudo  descritivo  transversal  e  documental  de  resultados  de  análise  de  liquido  seminal
realizados em laboratório de analises clínicas privado da região noroeste do Paraná considerando o
período de 04/02/2016 à 04/07/2016.

Na realização de exames de liquido  seminal  o  laboratório  exige  o  preenchimento  de um
questionário protocolo do serviço contendo uma relação com perguntas específicas sobre opaciente
incluindo motivos para o exame, estado civil, numero de filhos, uso de medicamentos, tempo de
realização de procedimentos específicos – varicocele e vasectomia. 

Este estudo consistiu em compilar as informações em planilha do programa Microsoft Excel®
com a qual foi procedida a análise de frequência absoluta e relativa. 

Este conteúdo apresenta resultados parciais do projeto “Perfil Populacional e Motivos para
Analise de Liquido Espermático em Atendimentos do Sistema Privado” submetido ao Comitê de
Ética em Pesquisa do Unicesumar (CEP CESUMAR) e aprovado conforme certificado nº 2.091.940.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

A população deste estudo caracterizou-se por maioria com estado civil casado (81%) seguido
de solteiros (16%) e outros (3%), minoria em uso de medicamentos (19%). 

Analisou-se 100 (cem) exames de liquido seminal com tempo de abstinência variando de 4 a
7 dias com prevalência para 4 dias (16%). 

Entre os quais, 71% evidenciaram que o mesmo estava indicado para qualificar a fertilidade,
varicocele (13%), controle da vasectomia (20%), infecção (3%) e outros (7%).

O tempo para realização do exame de acordo com o diagnostico não apresentou um padrão.
Para varicocele (13%) variou de 2 meses a 9 anos sendo a maioria com menos de 9 meses (8%).
Para vasectomia (20,%) variou de 39 dias a 10 meses com maioria até 3 meses (13%). Sobre a
paternidade, 68% não tinha filhos. Entre os 32% que afirmou ter filhos, foi indicado dois (16%), um
(8%), três (7%) e quatro (1%). 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Concluiu-se que o a análise do liquido espermático é um exame clinico com o qual se deve
iniciar os estudos laboratoriais na fertilidade masculina. E um exame de baixo custo que permite
realizar uma primeira impressão diagnóstica e para avaliar tratamentos médicos e cirúrgicos. 
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