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AGENDA

Qualidade seminal e resultados TRA

Infertilidade por estresse oxidativo – Male 
Oxidative Stress Infertility (MOSI)

Fragmentação do DNA do espermatozoide

MSOME - IMSI

Morfocinética embrionária e qualidade seminal



Qualidade seminal e resultados 

de T.R.A.



TMSC (total motile sperm count)

Número total de espermatozoides móveis

= volume x conc/ml x % A+B / 100%
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Definição: TMSC = volume x conc/ml x % A+B / 100%

518 ciclos de ICSI

TMSC normal: > 20 milhões



OMS 2010: 518 (100%) fator masculino

▪ Oligozoospermia: 148

▪ Astenozoospermia: 106

▪ Teratozoospermia: 361

TMSC 

▪ normal: 190 (36,7%): ausência de fator masculino

▪ anormal: 328 (63,3%): fator masculino +
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Male Infertility



Male Infertility



50%
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Pregnancy
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Miscarriage
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There is suficiente evidence in the existing literature 
suggesting that sperm DNA damage has a negative effect 
on clinical pregnancy and miscarriage following IVF and/or
ICSI treatment



475  ciclos de ICSI / ausência de fator masculino

fragDNA espermatico > 30% x < 30%

Estudo coorte prospectivo





MSOME Motile Sperm Organellar Morphology  

Examination

IMSI Intracytoplasmic Morphologically Select 

Sperm Injection 
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Pacientes com Idade materna avançada com PGT-A

❖ ICSI: n= 60

❖ IMSI: n=60



IMSI: 

Menor incidência de aneuploidia dos cromossomos sexuais

(23,5% x 15,0%) OR= 0,57 (0,37-0,90; p= 0,015)

Menor incidência de embriões caóticos 

(27,5% x 18,8%) OR=0,64 (0,43-0,96; p=0,032)

Menor chance de cancelamento de ciclo

(11,8 % x 2,5%)  OR=0,26 (0,11-0,62; p=0,001)

Edson Borges Jr., et al1,2
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Hypothesis
A fragmentação do DNA pode 

interferir na velocidade e no 

padrão das divisões celulares

Marcadores morfocinéticos
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F&S Science (2021), doi: https://doi.org/10.1016/j.xfss.2021.10.001

118 patientes, 978 zigotos, ciclos de ICSI, fator masculino idiopático

Marcadores morfocinéticos: tempo para pronúcleo, aparecimento e 

desapareciemnto(tPNa and tPNf), tempo para duas (t2), três (t3), quatro (t4), 

cinco (t5), seis (t6), sete (t7), e oito células (t8), e tempo de início (tSB) e de

blastulação (tB).

Baixo (<30%) ou alto (≥30%) DFI (índice de fragmentação do DNA do 

espermatozoide

Modelos lineares generalizados mistos ajustados para potenciais confundidores, 

seguidos pelo teste de Bonferroni post hoc
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Marcadores morfocinéticos
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A abstinência ejaculatória foi inversamente correlacionada com a taxa de implantação.

Relações inversas foram observadas entre os parâmetros do sêmen (contagem de espermatozoides, 
motilidade progressiva dos espermatozoides, contagem total de espermatozoides móveis e morfologia) e o 
tempo de eventos específicos durante o desenvolvimento embrionário. 

A morfologia do espermática também foi positivamente associada com a taxa de implantação e gravidez e 
chance de nascidos vivos

O aumento da idade paterna e da abstinência ejaculatória, e a baixa qualidade do sêmen se 
correlacionam com o retardo da clivagem e blastulação celular e impactam negativamente 

os resultados da injeção intracitoplasmática de espermatozoides.


