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Ácido cítrico, líquido seminal 
 
Comentários 
O ácido cítrico é produzido pela próstata. Tem sua produção dependente da atividade hormonal e está ligado ao 
processo de coagulação e liquefação do esperma. Níveis baixos de ácido cítrico correlacionam-se com a liquefação 
parcial ou ausência de líquido espermático. Os níveis estão reduzidos em casos de prostatites. 
Método 
Colorimétrico 
Valor de referência 
300 a 800mg/dL 
Condição 
- 1,0mL de esperma. 
- Não é necessário abstinência sexual. 
Laboratórios 
Centrifugar o esperma durante 10 minutos e separar o sobrenadante (plasma seminal) para o envio.  
Conservação para envio 
Até 7 dias enviar congelado.  

 
 

Análise seminal computadorizada 
 
Comentários 
É um exame indicado na avaliação inicial da infertilidade masculina. Usado também para controle de vasectomia. 
Nesse método, as avaliações de motilidade em seus diversos parâmetros não apresentam o caráter subjetivo do 
espermograma. Os dados da motilidade são medidos rigorosamente por um sistema estroboscópico de alta 
precisão e computadorizado. Existem dois sistemas de aferição: tamanho e forma conjugados ao brilho, que 
permitem caracterizar os espermatozóides, garantindo a não interferência de outros elementos, tais como, 
hemácias, leucócitos, debris, etc. Para a correta avaliação da contagem de espermatozóides é recomendada uma 
segunda coleta no intervalo de uma a três semanas após a primeira amostra. 
Interpretação dos parâmetros de motilidade 
Progressivos: percentual de espermatozóides móveis levando em conta a sua velocidade e linearidade. 
Velocidade com trajetória harmonizada: retificação da trajetória real feita pelo espermatozóide. 
Velocidade em linha reta: velocidade média em linha reta do começo ao fim da trajetória. 
Velocidade curvilinear: percurso efetivamente realizado pelo espermatozóide na unidade de tempo (trajetória real). 
É o elemento de cálculo para a linearidade. 
Amplitude lateral: comprimento total da oscilação da cabeça. Importante porque está relacionada com a 
capacidade de penetração na zona pelúcida do óvulo. 
Freqüência de oscilação: é o número de vezes que o espermatozóide cruza a linha ideal por unidade de tempo. É 
uma medida de sinuosidade (Zig-Zags).  
Linearidade: é a relação entre velocidade em linha reta/velocidade curvilinear. Quanto mais o espermatozóide se 
afasta da Velocidade em linha reta, menor será a sua linearidade. 
Elongação: é a relação entre o eixo menor (largura) e maior (comprimento) da cabeça do espermatozóide, cujo 
valor é cerca de 0,6. Quanto maior a elongação, mais larga é a cabeça. Quanto menor a elongação, mais estreita é 
a cabeça, por exemplo, forma afilada ou tapering. É uma referência para a morfologia. 
Condição 
- Todo o volume ejaculado. 
- Enviar até 4h após a coleta. 
- Abstinência sexual de 2 a 5 dias, no máximo 7 dias ou C.O.M. 
- Não colher em preservativos, não usar lubrificantes e não colher através de coito interrompido. 
- Colher por masturbação, sem que haja perda de material, em frasco de vidro ou plástico inerte. 
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Valores normais 
� Velocidade com trajetória harmonizada: > de 33 micro m/s 
� Velocidade em linha reta: acima de 28 micro m/s 
� Velocidade curvilinear: acima de 42 micro m/s 
� Amplitude lateral: entre 2 e 4 micro metro 
� Freqüência de oscilação: entre 6 e 16 hertz 
� Linearidade: acima de 60% 
� Elongação: entre 54 e 68% 
� Progressivos: acima de 30% 
Distribuição das velocidades 
Rápidos: acima de 25 micro m/s 
Médios: entre 6 e 24,9 micro m/s 
Lentos: abaixo de 5,9 micro m/s 
Estáticos: imóveis até 60% 
Conservação para envio 
Até 4 horas após coleta em temperatura ambiente. 

 
 

Coloração supra vital, líquido seminal 
 
Comentários 
Avalia a vitalidade dos espermatozóides após liquefação do esperma. A vitalidade é um termo que se refere ao 
número de formas vivas e mortas, expresso em percentual.  
Método 
Eosina 
Valor de referência 
Acima de 60% de formas vivas 
Condição 
Todo volume ejaculado, enviar até 4h após a coleta. 
Conservação para envio 
Até 4 horas após coleta em temperatura ambiente. 

 
 

Frutose, líquido seminal 
 
Comentários 
Produzida na vesícula seminal, é o principal elemento do metabolismo e motilidade dos espermatozóides. Há 
correlação entre oligozoospermia e níveis baixos de frutose. Uma alimentação rica em carboidratos eleva 
rapidamente os níveis de frutose seminal. Valores baixos ocorrem nos processos inflamatórios ou infecciosos na 
vesícula seminal.  
Método 
Colorimétrico 
Valor de referência 
100 a 350mg/dL 
Condição 
- 0,5mL de esperma. 
- Não é necessário abstinência sexual. 
Laboratórios 
Centrifugar o esperma durante 10 minutos e separar o sobrenadante (plasma seminal) para o envio.  
Conservação para envio 
Até 5 dias enviar congelado.  
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Hemácias, líquido seminal 
 
Comentários 
Avaliação do número de hemácias presentes no líquido seminal por microscopia ótica. 
Método 
Direto microscopia ótica 
Valor de referência 
Até 1.000.000/mL 
Condição 
0,3mL de esperma. 
Conservação para envio 
Até 4 horas após coleta em temperatura ambiente. 

 
 

Hipoosmolaridade 
 
Comentários 
Este teste avalia a integridade da membrana do espermatozóide. Baseia-se nas propriedades de 
semipermeabilidade das membranas intactas dos espermatozóides, causando inchaços na presença de 
hiposmolaridade. 
Método 
Swelling 
Valor de referência 
≥ 50% apresentando inchaço de cauda. 
Condição 
- Volume ejaculado, enviar até 4h após a coleta. 
- Abstinência sexual de 2 a 5 dias. 
- Não colher em preservativos, não usar lubrificantes e não colher através de coito interrompido. 
Conservação para envio 
Até 4 horas após coleta em temperatura ambiente. 

 
 

Imunologia do esperma 
 
IMMUNOBEADS-TEST DIRETO 
Comentários 
Indica causa imunológica como fator de infertilidade. Este teste, se positivo, determina a região de ligação do 
anticorpo: cauda, peça intermediária ou cabeça. É um método mais simples, sensível e específico, usado na 
avaliação inicial da infertilidade imunológica. Ele detecta anticorpos fixados na superfície celular utilizando globulina 
anti-humana (anti IgA e IgG). Cerca de 10% dos casos de infertilidade conjugal são causados por anticorpos 
antiespermatozóides.  
Método 
Immunobeads 
Valor de referência 
Fator imunológico negativo: < 50% de espermatozóides ligados por Beads. 
Condição 
- Todo volume ejaculado, enviar até 4h após a coleta.  
- Abstinência sexual de 2 a 5 dias. 
- Não colher em preservativos, não usar lubrificantes e não colher através de coito interrompido. 
Conservação para envio 
Até 4 horas após coleta em temperatura ambiente. 
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IMMUNOBEADS-TEST INDIRETO   
Comentários 
O immunobeads test indireto detecta anticorpos anti-esperma em soro. Quando positivo, indica causa imunológica 
como fator de infertilidade.  
Método 
Immunobeads 
Valor de referência 
Fator imunológico negativo: < 50% de espermatozóides ligados por Beads. 
Condição 
0,5mL de soro da mulher ou homem – C.O.M. 
Conservação para envio 
Até 15 dias entre 2o e 8o C. 
 

MAR-TEST DIRETO IgA e IgG 
Comentários 
Quando positivo, indica causa imunológica como fator de infertilidade. 
Método 
Reação de aglutinação mista  
Valor de referência 
Fator imunológico negativo: < 40% de espermatozóides ligados por partículas de látex. 
Condição 
- Volume ejaculado, enviar até 4h após a coleta.  
- Abstinência sexual de 2 a 5 dias. 
- Não colher em preservativos, não usar lubrificantes e não colher através de coito 
interrompido. 
Conservação para envio 
Até 4 horas após coleta em temperatura ambiente. 
 
MAR-TEST INDIRETO IgA e IgG 
Comentários 
Quando positivo, indica causa imunológica como fator de infertilidade. 
Método 
Reação de aglutinação mista  
Valor de referência 
Fator imunológico negativo: < 40% de espermatozóides ligados por partículas de látex. 
Condição 
0,5mL de soro da mulher ou homem C.O.M. 
Conservação para envio 
Até 2 semanas entre 2o e 8oC. 

 
 

Kruger, morfologia estrita - líquido seminal  
 
Comentários 
Teste complementar ao espermograma na avaliação da infertilidade masculina. Alguns pacientes podem apresentar 
concentração e motilidade normais de espermatozóides, mas apresentarem morfologia abaixo do normal 
(teratospermia). Kruger e colaboradores descrevem que quando a morfologia estrita é inferior a 14%, a taxa de 
fertilização por oócito é inferior a 37%, sem ocorrência de gravidez. A taxa de fertilização por oócito é superior a 
82% quando a morfologia estrita é superior a 14%. A presença de células germinativas e leucócitos são também 
detalhadas nesta morfologia. 
Valor de referência 
Até 14% de formas ovais 
Células germinativas: até 3% de espermátides 
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(continua) 
Condição 
- Todo volume ejaculado. 
- Abstinência sexual de 2 a 5 dias. 
- Não colher em preservativos, não usar lubrificantes e não colher através de coito interrompido. 
- Colher em frasco de vidro ou de plástico inerte, sem perda de amostra.  
Laboratórios 
Enviar 3 lâminas com esfregaço de material recente e rapidamente fixado em álcool etílico 95%. O volume de 
esperma para esfregaço esta de acordo com a contagem de espermatozóides: 
� 20 milhões/mL: 5 a 10µL 
� 5 a 20 milhões/mL: 15 a 20µL 
� < 5 milhões/mL: centrifugar e usar 10µL 
Conservação para envio 
Até 4 horas após coleta em temperatura ambiente. 

 
 

Leucócitos, líquido seminal  
 
Comentários 
A presença de valores aumentados são encontrados em processos infecciosos e inflamatórios do trato genital, não 
sendo, entretanto, totalmente específica e sensível. 
 Método 
Contagem em câmara de Newbauer 
Valor de referência 
Até 1.000.000/mL 
Condição 
0,3mL de  esperma. 
Conservação para envio 
Até 2 dias entre 18o a 25oC. 

 
 

Swim-Up, teste de capacitação espermática  
 
Comentários 
Teste utilizado para avaliar o potencial migratório dos espermatozóides. 
Método 
Swim-Up 
Valor de referência 
Recuperação de no mínimo 10% da concentração inicial com melhoria da motilidade. 
Condição 
- Todo volume ejaculado, enviar até 4h após a coleta. 
- Abstinência sexual de 2 a 5 dias. 
- Não colher em preservativos, não usar lubrificantes e não colher através de coito interrompido. 
- Colher em frasco de vidro ou de plástico inerte, sem perda de amostra.  
Conservação para envio 
Até 4 horas após coleta em temperatura ambiente. 
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Teste penetração "in vitro"  
 
Comentários 
Teste complementar ao espermograma que simula a interação do espermatozóide com o muco cervical (in vitro). 
Método 
Capilar 
Valor de referência 
≥ 2,0 cm/hora 
Condição 
- Todo volume ejaculado, enviar até 4h após a coleta.  
- Abstinência sexual de 2 a 5 dias. 
- Não colher em preservativos, não usar lubrificantes e não colher através de coito interrompido. 
- Colher em frasco de vidro ou de plástico inerte, sem perda de amostra.  
Conservação para envio 
Até 4 horas após coleta em temperatura ambiente. 

 
 

Teste Simms-Hühner - Teste pós-coital  
 
Comentários 
Teste complementar ao espermograma que avalia a interação do espermatozóide com o muco cervical da parceira. 
Método 
Observação direta ao microscópio óptico 
Valor de referência 
� Negativo: ausência de espermatozóides. 
� Pobre: quando há presença de espermatozóides no canal cervical, mas todos imóveis. 
� Moderado: até 5 espermatozóides no canal cervical c/movimentos lentos. 
� Bom: de 6 a 10 espermatozóides no canal cervical c/movimentos lineares. 
� Excelente: mais de 10 espermatozóides com movimentação linear e ativa. 
Instruções  
As instruções devem ser seguidas o mais estritamente possível. 
1. A paciente e seu companheiro devem abster-se de relações sexuais 2 a 5 dias antes do teste. 
2. Urinar e evacuar antes da relação sexual. 
3. Dia adequado: metade do ciclo, ou seja, período ovulatório (a ser definido juntamente com o médico). 
4. Após o coito deitar de costas por 30 minutos com os joelhos dobrados e as coxas levantadas para evitar a perda 
do sêmen. 
5. Usar papel higiênico ou absorvente para impedir a perda de esperma. 
6. Dirigir-se ao laboratório para o teste 3 a 4 horas após a relação sexual ou de acordo com instruções médicas. 
Exame realizado somente na Unidade Aimorés. O cliente tem que comparecer na unidade. 
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Zinco, líquido seminal 
 
Comentários 
Fatores como motilidade e viabilidade do esperma estão diretamente ligados às concentrações de zinco no mesmo. 
A diminuição do metal é causa de anormalidade do espermograma. A determinação do zinco no líquido seminal 
pode servir para avaliar a evolução da função secretória da próstata e ainda para salientar o diagnóstico de infecção 
da glândula. Existe uma associação estatística entre níveis baixos de zinco no líquido seminal e infertilidade.  
Método 
Espectrofotometria de absorção atômica (chama) 
Valor de Referência 
Maior que 150mg/L 
Condição 
 1,0 ml de esperma  
Conservação para envio 
Até 5 dias entre 2o e 8o C. 
Instruções para coleta 
Abstinência de 2 a 5 dias, no máximo 7 dias ou C.O.M.  
Não colher em preservativos, não usar lubrificante e não colher através de coito interrompido. 
O material deve ser colhido por masturbação, sem que, diretamente no frasco apropriado. 
Não utilizar luvas de látex que contenham talco ao manipular as amostras, pois o talco contém óxido de zinco e 
pode contaminar a amostra. Dê preferência a luvas de plástico sem talco no ato da manipulação. 
 


