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Órgãos regulatórios internacionais, como a Organização 
Mundial de Saúde (OMS), a Sociedade Europeia de 
Reprodução Humana e Embriologia (ESHRE), e a 
Associação Nórdica de Andrologia (NAFA), recomendam 
períodos inconsistentes de abstinência ejaculatória antes 
da análise seminal, que variam de dois a sete dias. A 
literatura que explora o efeito do período de abstinência 
sobresobre os resultados da injeção intracitoplasmática de 
espermatozoide (ICSI) é escassa, e, portanto, o efeito do 
período de abstinência nos resultados dos tratamentos de 

O Fertility Medical Group fez um estudo com 818 
pacientes que informaram o período de abstinência 
ejaculatória antes da coleta seminal para a ICSI, a fim de 
avaliar a influência do período de abstinência na qualidade 
do sêmen e nos resultados dos ciclos de ICSI. Os achados 
deste estudo mostraram que o aumento do período de 
abstinência está relacionado a um maior volume de sêmen, 
númeronúmero de espermatozoides e número total de 
espermatozoides móveis. Entretanto, com o aumento do 
período de abstinência, foi observado um maior índice de 
fragmentação do DNA dos espermatozoides. Ainda, com o 
aumento do período de abstinência, observamos menores 
taxas de fertilização, formação de blastocistos, 

Além disso, foi utilizada uma análise estatística 
diferenciada para estabelecer um valor de corte no período 
de abstinência para separar ciclos com resultados de 
 gestação positivos e negativos.  
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Bianca Zanetti, pesquisadora cientifica do Fertility Medical Group, 
recebendo os prêmios conquistados. 

Para o Dr. Edson Borges Jr., especialista em reprodução 
humana assistida e diretor científico do Fertility Medical 
Group, as duas pesquisas apresentadas durante o 
congresso são extremamente importantes para nossa área,  

Dr. Edson Borges Jr., diretor clínico e cientifico do Fertility Medical 
Group, durante sua palestra sobre fator masculino de infertilidade.

medicina reprodutiva.

nascimento de crianças saudáveis.   
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AlémAlém dos trabalhos do grupo, durante o encontro, médicos 
e pesquisadores de Fertility Medical Group palestraram 
sobre diferentes temas da área de Reprodução Assistida. 
Dr. Edson Borges Jr. palestrou sobre o tema “Fator 
masculino: Estado da arte” . O Dr. Assumpto Iaconelli Jr., 
também diretor do Fertility Medical Group, palestrou sobre 
possíveis soluções para o surgimento de pólipos durante a 
estimulaçãoestimulação ovariana. Já a Dra. Daniela Braga palestrou 
sobre a literatura médica, abordando os riscos e benefícios 

O Encontro de Psicologia do 22º CBRA foi organizado e 
coordenado pela Psicóloga Rose Marie Melamed, do 
Fertility Medical Group, que também lançou durante o 
evento o Guia de Recomendações de Atenção Psicossocial 
nos Centros de Reprodução Assistida, dedicado a todos 
aqueles que se interessam pelos problemas de fertilidade e 
 tratamentos reprodutivos.

dos estudos clínicos randomizados. 

A psicóloga Rose Marie Melamed, do Fertility Medical Group, 
durante o lançamento do livro: “Guia de Recomendações de 
Atenção Psicossocial nos Centros de Reprodução Assistida”.

Dr. Assumpto Iaconelli Jr., diretor clínico do Fertility Medical Group, 
ministrou palestra sobre pólipos durante a estimulação ovariana.

Gabriela Halpern, nutricionista do Fertility Medical Group, 
e Daniela Braga durante o encontro da Sociedade Brasileira de 
Reprodução Assistida.

Dra. Daniela Braga, pesquisadora científica do Fertility Medical 
Group, durante sua palestra sobre estudos clínicos randomizados.
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Fertility Medical Group.  

irmão afetado, o que é conhecido como “irmão salvador”.

incapacitantes e até mesmo incompatíveis com a vida.

questão são transferidos para o útero materno.
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