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AMBULATÓRIO DE INFERTILIDADE CONJUGAL  (EST) 

 

Indivíduos do sexo masculino ou feminino com desejo de ter filhos e com diagnóstico de 

infertilidade (impossibilidade de conceber espontaneamente ou ausência de gravidez 

após 12 meses de atividade sexual regular sem uso de métodos contraceptivos), desde 

que não apresentem os critérios de exclusão abaixo descritos. 

 

Critérios de Exclusão: Os casos abaixo mencionados não deverão ser encaminhados ao 

Ambulatório de Esterilidade do HCRP pelo fato de não atenderem uma escala de 

priorização frente aos recursos disponíveis: 

 

1) Idade feminina igual ou acima de 38 anos 
OBS:( Não existe restrição de idade para o sexo masculino). 

2)     Mulheres com três (3) ou mais cesáreas pregressas. 

3)     Patologias crônicas da mulher que se associem a um alto risco gestacional e/ou 

perinatal conforme parecer especializado: Diabetes Melitus Descompensado, Hipertensão 

Grave, Cardiopatia Moderada ou Severa, Discrasias sangüíneas graves, Insuficiência  

Hepática ou Renal, Neoplasias Avançadas, SIDA estádios 3 ou 4, Lúpus Eritematoso 

descompensado, Epilepsia descontrolada. 

4)    Distúrbios Psiquiátricos que comprometam um desempenho domiciliar satisfatório. 

5)    Relacionamento conjugal instável onde os cônjuges não estejam de comum acordo 

quanto ao desejo de gravidez. 

6)    Condições sócio econômicas precárias em que não haja condições mínimas para 

manter um filho. 

7)    Casais com sorologias positivas ou discordantes (HBsAg, Anti-HBc IgM, Anti-HCV, 

Anti-HIV 1 e/ou 2, Anti-HTLV1 e/ou 2) 

8) Falência ovariana precoce (FSH ≥ 40 em mulher com idade inferior a 40 anos). 
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Exames necessários para o encaminhamento 

FSH do terceiro dia do ciclo menstrual 

Histerossalpingografia ou Avaliação de permeabilidade tubária 

Espermograma (se alterado, 2 exames com intervalo mínimo de 3 meses) 

VDRL, HBsAg, Anti-HBc IgM, Anti-HCV, Anti-HIV 1 e 2  

 

Informações aos casais: Todos os casais a serem encaminhados ao EST devem ser 

previamente orientados quanto a alguns aspectos: 

 Serão oferecidas, no máximo, 03 (três) tentativas de tratamento de Reprodução 

Assistida  

           Os casais deverão seguir as rotinas básicas de investigação dos fatores de 

infertilidade conjugal. Esta investigação dura em média 6 meses e é fundamental para 

que se possa indicar a melhor forma de tratamento para cada casal. 

Não há possibilidade de prometer que haverá uma gravidez, pois a taxa de 

gravidez depende do tipo de tratamento, da causa da infertilidade e é influenciada pela 

idade da paciente. 

            Para os casos onde houver necessidade de tratamentos mais complexos 

(inseminação intra-uterina, fertilização in vitro ou injeção intracitoplasmática de 

espermatozóides); é importante salientar que o Hospital das Clínicas não dispõe das 

medicações necessárias para a estimulação ovariana, e, portanto ao casal caberá a 

necessidade de providenciar as medicações para o seu próprio uso. Estes valores são  

variados, mas giram em torno de R$1000,00 para inseminação intra-útero ou R$ 2500,00 

a 5000,00 para Fertilização in vitro. 

 

� Não são realizados tratamentos de casais com sorologias positivas ou mulher  

com falência ovariana precoce. 

� Paciente que for submetida à Reprodução Assistida fará no máximo três ciclos 

de estimulação ovariana para Fertilização in vitro. 
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