
Análise de Espermograma de Pacientes com Nódulo 
Testicular Detectado em Clínica de Fertilidade em Caxias 

do Sul (RS) entre 2002 a 2019

A infertilidade, ainda que associada ao
aparecimento de tumores de testículo1,2, é uma
das menos frequentes manifestações clínicas
relacionadas ao diagnóstico desses3. O presente
estudo avaliou o perfil seminal de pacientes que
tiveram nódulo testicular detectado durante
consulta em uma clínica de fertilidade

Analisar o perfil seminal de pacientes com
nódulo testicular detectado em clínica de fertilidade
em Caxias do Sul (RS), no período entre 2002 a
2019.

Análise retrospectiva do banco de dados
de um único centro de reprodução humana em
Caxias do Sul (RS), contendo informações de 8913
pacientes avaliados durante o período entre 2002 a
2019.

A análise seminal dos indivíduos
investigados variou desde azoospermia até exame
seminal normal. O exame físico é de fundamental
importância para detecção da presença ou não de
tumores de testículo em pacientes que estão
sendo investigados para infertilidade.
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De um total de 8913 pacientes, foram
analisados os espermogramas de 13 indivíduos
que buscaram atendimento por desejo de
engravidar, onde na ocasião foi detectada a
presença de nódulo testicular por meio de exame
físico, confirmado posteriormente por
ultrassonografia e marcadores tumorais.

A idade dos indivíduos selecionados
variou de 29 a 36 anos (média 31±2,3). A
concentração de espermatozoides variou de
azoospermia em 5 pacientes até 128,5 milhões por
ml (média 51,3±34,7). A motilidade total variou de
0% a 47% (média 26,3±18,6). A motilidade rápida
variou de 0% a 36% (média 18,8±13,4). A
morfologia estrita variou de 0% a 5% (média
3,3±1,4). O volume seminal variou de 1,5 ml a 5,7
ml (média 2,9±1,9).

Todos os pacientes foram referenciados
ao urologista para posterior tratamento cirúrgico.
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Tabela 1 – Análise do perfil seminal dos pacientes

Conc. Sptz. = Concentração de Espermatozóides; Mot. = 
Motilidade; Morf. = Morfologia; Vol. = Volume.


