






Consumo de cereais, vegetais, frutas e peixes 
influenciam positivamente na qualidade 
dos embriões;

Consumo de vegetais, frutas, legumes e pão 
integral aumentam as chances de gravidez;

Dietas para perda de peso têm impacto negativo 
nnas chances de implantação embrionária. Já 
a orientação nutricional, com profissional 
adequado, está relacionada à maiores taxas de 
fertilização e de gestação;

Atividades físicas afetam positivamente 
a implantação embrionária, aumentam as chances 
de gravidez e diminuem o risco de aborto;

CConsumo diário de refrigerantes (regular, diet 
ou light) está relacionado à diminuição na 
qualidade dos óvulos e dos embriões e tem efeito 
negativo nas chances de implantação 
embrionária e gravidez;

Ingestão diária de café adoçado artificialmente 
está relacionada à piora da qualidade dos embriões;

Consumo de carne vermelha tem influência 
negativa na implantação embrionária e nas 
chances de gravidez;

Consumo de álcool e tabaco impacta negativamente 
nna qualidade dos embriões;

Maiores valores de IMC (índice de massa corpórea) 
estão relacionados à obtenção de menores números 
de óvulos e embriões, embriões de pior qualidade, 
redução da implantação embrionária e menores 
chances de gravidez;

Obesidade está associada à menores taxas de 
ffertilização e risco aumentado de aborto.



Consumo de cereais e frutas influenciam 
positivamente na concentração e na motilidade 
dos espermatozoides;

O número de refeições diárias impacta 
positivamente na concentração 
de espermatozoides;

DDietas para perda de peso têm impacto negativo 
nas chances de implantação embrionária 
e nas chances de gravidez; 

Consumo de carne vermelha tem influência 
negativa na implantação embrionária e nas 
chances de gravidez;

Consumo de álcool impacta negativamente 
na concentração e na motilidade dos 
espermatozoides e prejudica a fertilização;

Tabaco impacta negativamente na motilidade 
dos espermatozoides;

Maiores valores de IMC (índice de massa corpórea) 
esestão relacionados à redução na concentração 
e na motilidade dos espermatozoides;

Sobrepeso e obesidade estão associados 
à prevalência aumentada de azoospermia 
(ausência de espermatozoides no sêmen) 
e oligozoospermia (diminuição da concentração 
de espermatozoides no sêmen).
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