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Resumo: 
A Infertilidade é um assunto que concerne o casal. As dificuldades em procriar 

podem estar relacionadas com várias causas tais como Doenças Sexualmente 

Transmissíveis (DST). Segundo a Organização Mundial da Saúde, certas DST, 

que podem afectar a fertilidade, têm tendência a ressurgir. Dados recentes 

indicam uma precocidade crescente da idade à primeira relação sexual e um 

envelhecimento da idade à entrada em união dos portugueses. A exposição ao 

risco de ser infectado pode tornar-se, desta forma, maior.   

 

Palavras-chave: infertilidade, Doenças Sexualmente Transmissíveis, calendário 

da fecundidade 

 

Résumé: 
L’infertilité est un thème qui concerne le couple. Les difficultés de concevoir 

peuvent être dues à diverses causes telles que Maladies Sexuellement 

Transmissibles (MST). Selon l’Organisation Mondiale de la Santé, certaines 

MST, qui peuvent affecter la fertilité, ont tendance à ressurgir.  Des données 

récentes indiquent une précocité croissante de l’âge au premier rapport sexuel e 

un vieillissement de l’âge de l’entrée en union des portugais.  L’exposition au 

risque d’être infecté devient, de cette façon, supérieur.  

 

Mots clefs: infertilité, Maladies Sexuellement Transmissibles, calendrier de la 

fécondité 
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Abstract: 
Infertility is a topic that affects couple. Several causes such as  

Sexual Transmittable Diseases (STD) can be the origin of the  

difficulties to procreate. According to the World Health Organization, few STD, 

which can affect fertility, tend to re-appear. Recent data indicate that 

Portuguese’s first sexual relation occurs at a younger age and their settlement in 

couple later. By this way, the risk of being infected becomes higher. 

 
Key words: infertility, Sexually Transmitted Diseases, fertility’s age 

 
 
Introdução  
Segundo o Instituto Nacional de Estatística, os portugueses têm cada vez menos 

filhos. A descida da fecundidade atingiu níveis que já não permitem a 

substituição das gerações. A diminuição da descendência dos portugueses 

deve-se a diversos factores tais como: o acesso a métodos contraceptivos, a 

entrada da mulher no mercado de trabalho ou a um número ideal de filhos 

reduzido.  

Podemos ainda associar a esta observação o facto de os portugueses 

desejarem ser pais cada vez mais tarde. O envelhecimento do calendário da 

fecundidade pode gerar problemas de saúde reprodutiva diversos. A infertilidade 

tornou-se um dos mais importantes problemas de saúde actuais.  

O peso epidemiológico das doenças que ameaçam a concretização do desejo 

de paternidade ganha uma relevante dimensão na saúde pública. 

Actualmente, os portugueses iniciam a sua vida sexual mais cedo e entram em 

união mais tarde. Este alargamento do período pré-conjugal pode aumentar o 

risco de ser infectado por uma Doença Sexualmente Transmissível (DST) 

afectando as capacidades reprodutivas dos indivíduos. 
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A infertilidade 
A infertilidade do casal consiste na incapacidade de engravidar quando este 

manteve relações sexuais regulares sem recorrer a qualquer método 

anticoncepcional durante pelo menos 12 meses. A probabilidade de engravidar 

nestas condições durante o primeiro mês é inferior a 25%, passa para 55% em 

três meses e 70% em seis meses (Moutinho S., 2004). No primeiro ano, esta 

probabilidade é de cerca de 96%.  

 

A incapacidade do casal em procriar era tradicionalmente atribuída à mulher. Na 

realidade os elementos do casal têm igual parte das responsabilidades. A 

Organização Mundial da Saúde (OMS) revela que perto de 40% das causas de 

infertilidade estão relacionadas, tanto com a mulher como com o homem. A 

parte restante corresponde a causas imputáveis a ambos ou a origens 

desconhecidas. A infertilidade deve ser vista como um problema do casal e da 

sociedade. 

 

A incidência dos problemas de fertilidade é difícil de medir. Só se detecta uma 

situação de doença quando os indivíduos desejam ter filhos, por isso os valores 

apresentados podem corresponder a uma subavaliação da realidade. Os 

estudos feitos revelaram uma prevalência da infertilidade de 17% em Inglaterra, 

14% na Escócia e 14,1% em França. Segundo estimativas da Faculdade de 

Medicina do Porto, a incidência nacional é de 10 a 15%, semelhante à média 

europeia. 

Em Portugal perto de 500 mil indivíduos, em idade de procriar, sofrem de 

problemas de fertilidade. Todos os anos surgem perto de dez mil novos casos 

(Moutinho S., 2004). 

 

As situações de infertilidade podem ser apresentadas sob duas formas. Em 

primeiro lugar as situações de esterilidade e em segundo, a hipofertilidade. A 

esterilidade equivale à incapacidade total de fecundar, ou seja, a uma 

infertilidade definitiva. A hipofertilidade corresponde à diminuição das 
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capacidades reprodutivas do indivíduo que se traduz por um alargamento do 

período necessário para conceber. Equivale a uma fecundabilidade1 inferior a 

5%. A hipofertilidade depende da idade da mulher, da frequência das relações 

sexuais do casal, da data das relações no ciclo menstrual e da qualidade do 

sémen. 

 

Além da idade da mulher, existem outros factores de infertilidade: 

medicamentos, consumo excessivo de álcool, tabaco, droga, exposição a certos 

componentes tóxicos, hereditariedade, excesso de peso ou doenças.  

 

Segundo a American Society for Reproductive Medicine (ASRM), mais de 6 

milhões de norte-americanos sofrem de infertilidade. Apesar de muitos casos 

não poderem ser evitados, a ASRM avisa que o tabaco, as Doenças 

Sexualmente Transmissíveis, o excesso de peso e a idade avançada são 

factores que aumentam o risco de infertilidade. Recentemente foi lançada nos 

Estados-Unidos uma campanha publicitária para informar sobre estas causas do 

problema2 e tentar prevenir o aumento dos casos de infertilidade.  

 

As Doenças Sexualmente Transmissíveis; uma ameaça para a fertilidade 
As Doenças Sexualmente Transmissíveis são um factor fundamental de 

doenças crónicas de várias partes do organismo, por exemplo, do aparelho 

reprodutor e causam por isso infertilidade. 

 

A terminologia habitual identifica estas perturbações com o termo de “Doenças 

Sexualmente Transmissíveis”, todavia será preferível usar o termo de “Infecção 

                                                 
1 Segundo  o dicionário demográfico e da saúde da reprodução das Nações Unidas 
(www.un.org/popin/), corresponde à probabilidade mensal de concepção na ausência de 
contracepção, fora do período de gestação e do período estéril temporário post partum. Equivale 
à probabilidade, expressa em percentagem, de conceber, isto quer dizer, de engravidar durante 
um ciclo menstrual.  H. Leridon (s.d.) afirma que a fecundabilidade da mulher é nula antes da 
puberdade, de 9% antes dos 15 anos, 9.3% aos 16 anos, 12,1% aos 18 anos, 15,1% aos 19 
anos, 18% aos 20 anos, 22,4% aos 21-25 anos, 18% aos 26 e mais anos, 10% aos 30-35 anos, 
e 5% aos 35-40 anos. Em geral para as mulheres em idade de procriar é de 16.3%. 
2 Esta campanha é apresentada na Internet em URL: www.protectyourfertility.org/ 
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Sexualmente Transmissível” devido ao facto de se tratar possivelmente de uma 

infecção que pode não causar sintomas ou sinais (F.Guerra Rodrigo e A. Mayer-

da-Silva, 2003).  

 

Actualmente, é conhecido um total superior a 20 DST. O quadro 1 apresenta as 

principais registadas no mundo. 
 

Quadro 1: Doenças Sexualmente Transmissíveis 

  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: F.Guerra Rodrigo e A. Mayer-da-Silva, 2003 – Adaptado 

Tipo Etiologia  

Bactérias Neisseria 

gonorrhoeae 

Blenorragia 

(Gonorreia) 

 Treponema pallidium Sífilis 

 Haemophilus ducreyi Úlcera mole 

 

Chlamydia 

trachomatis 

Linfogranuloma 

venéreo ou 

Uretites por 

Chlamydia 

 Calymmatobacterium 

granulomatis 
Donovanose 

   

Vírus VIH Sida 

 VHS-2 Herpes genital 

 VPH Verrugas venéreas 

 VMC Molusco contagioso 

 VHB Hepatite viral 

   

Parasitas Pedicus / Phtirus Pedicolose 

 S. scabiei Sarna 

 T. vaginalis Tricomoníase 

 Cândida sp. Candidíase 
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Nas doenças originadas por parasitas distinguimos as infecções por fungos 

(Candidíase), as infecções por protozoários3 (Tricomoníase) e as infecções por 

artopódes4 (Sarna e Piolhos pubianos). A Tricomoníase é a mais corrente das 

DST, principalmente em países em vias de desenvolvimento. A Tricomoníase 

infecta tantos homens como mulheres, mas causa mais efeitos nas mulheres. É 

transmitida por relações sexuais. Não existem exames eficazes para identificar a 

Tricomoníase no homem. O facto de muitas vezes ser uma DST assintomática 

facilita a sua disseminação. A Tricomoníase parece favorecer a propagação do 

Vírus de Imunodeficiência Humano (VIH). 

A nível global, a sua prevalência atinge cerca de 5 a 10% da população feminina 

com vida sexual activa. Estes valores podem atingir 50% no caso de prostitutas 

(F.Guerra Rodrigo e A. Mayer-da-Silva, 2003). 

 

Distinguimos na categoria das DST virais as Verrugas Venéreas, o Herpes 

Genital, o Molusco Contagioso, as Hepatites e o VIH. Estas doenças não são 

exclusivamente transmitidas por relações sexuais. O facto de nem sempre 

apresentarem sintomas torna-as de fácil disseminação e de difícil notificação. O 

caso da sida é notório. “No caso da infecção por HIV em Portugal, a análise dos 

dados de mortalidade efectuada pelo Serviço de Educação e Prevenção da 

Saúde, admite uma subnotificação de casos de sida em doentes já falecidos na 

ordem dos 28%. Alguns infeccionistas, mercê da sua experiência no terreno, 

sugerem valores mais elevados para o caso da seropositividade” afirma Paulo 

Nossa (2001). 

 

Nas DST mais frequentes, causadas por bactérias, destacamos principalmente 

Uretrites5 (Gonorreia e Clamídia), Sífilis e Linfogranuloma venéreo (doença de 

                                                 
3 Os protozoários são seres unicelulares, com características idênticas às das células animais 
(protozoários significa "animais primitivos"). Possuem dimensões microscópicas, mas são 
maiores que as bactérias. 
4 Artrópodes são seres animais que possuem um exosqueleto e várias pernas articuladas. (gr. 
arthros = articulado + poda = pé).  É o exemplo de insectos (pulgas e piolhos) e aracnídeos. 
5 Infecção da uretra. 
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Nicolas-Favre). Estas DST são curáveis. Nas uretrites podemos distinguir as que 

são gonocócicas e as que não são gonocócicas.  

A gonorreia (ou blenorragia) corresponde a uma uretrite gonocócica e pode ser a 

causa de situações de infertilidade no caso de levar a uma doença pélvica 

inflamatória que pode atingir o aparelho reprodutor feminino. No homem a 

doença tem consequências menores.  

Segundo F.Guerra Rodrigo e A. Mayer-da-Silva (2003) cerca de 30 % das 

mulheres com gonorreia são completamente assintomáticas e em muitos outros 

casos os sintomas são discretos. Conjugando esta informação com o facto de a 

probabilidade de transmitir a doença num único contacto sexual ser de 25%, 

podemos perceber a força potencial de disseminação da doença.  

A Clamídia é uma uretrite não gonocócica. Corresponde a uma das DST mais 

frequentes no mundo. Apesar da ausência de sintomas, esta doença pode levar 

igualmente à infertilidade feminina afectando as trompas de Falópio e/ou à 

esterilidade masculina desenvolvendo uma epididimite6. A infecção é 

asintomática em 10 a 25% dos casos masculinos e em cerca de 70% das 

infecções femininas.  

 

A incidência mundial das DST curáveis7 referida pela OMS foi de 250 milhões de 

casos em 1990, 333 milhões em 1995 e 340 milhões em 1999.  

Segundo a mesma organização, a prevalência das DST tende a ser mais 

elevada em zonas urbanas, em indivíduos não casados e em jovens adultos 

com idades entre os 15 e 35 anos. 

 

A nível epidemiológico a propagação de uma DST depende do número médio de 

novos casos de infecções que um indivíduo infectado pode gerar.  

 

                                                 
6 É uma infecção bacteriológica do epidídimo (tubo em espiral situado na parte superior de cada 
testículo). 
7 Entendem-se aqui Clamídia, Gonorreia, Sífilis e Tricomoníase. 
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Quadro 2: Estimativa de novos casos de Doenças Sexualmente Transmissíveis curáveis (1999) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: “Global prevalence and incidence of selected curable Sexuality Transmitted Infections; 

Overview and estimates”, OMS, 1999 - Adaptado 

 

 

Verificou-se ultimamente uma diminuição da prevenção e por consequência o 

regresso de DST que se pensavam desaparecidas. É nomeadamente o caso da 

Sífilis em França, que tinha desaparecido desde os anos 1990. O Institut de 

veille sanitaire confirmou o registo de 140 casos em 2001 quando em 2000 

tinham sido assinalados 33. A maioria dos casos foi diagnosticada em homens 

homossexuais (80,4%). Todavia podem existir certos casos femininos que 

podem ter passado despercebidos. O Institut de veille sanitaire revelou 

igualmente que se tem verificado, desde 1998, um aumento da propagação de 

outras DST como uretrites gonocócicas (gonorreia). A epidemia parece ser o 

resultado do abandono das práticas do sexo seguro nos homossexuais. 

                                                 
8 Estimativas para a população adulta com idades entre os 15 e 49 anos completos. O total pode 
não corresponder exactamente à soma dos diversos casos de DST por questões de 
arredondamentos. 

 DST curáveis8 Clamídia Gonorreia Sífilis Tricomoníase

América do Norte 14 4 1,5 0.1 8 

América Latina e 

Caraíbas 
38 9,5 7,5 3 18,5 

Europa Ocidental 17 5 1 0,14 11 

Europa do Leste 

e Ásia Central 
22 6 3,5 0,1 13 

Africa do Norte e 

Médio Oriente 
10 3 1,5 0,37 5 

Africa Subsariana 69 16 17 4 32 

Ásia do Leste e 

Pacífico 
18 5,3 3 0,24 10 

Ásia do Sul e do 

Sudeste 
151 43 27 4 76,5 

Austrália e Nova 

Zelândia 
1 0.34 0,12 0,01 0.61 

Total 340 92 62 12 174 



 9

Relembramos que os primeiros casos de sida foram igualmente registados em 

populações homossexuais e rapidamente se alargaram ao resto da população. 

 

Iniciação sexual precoce e paternidade tardia 
Actualmente, homens e mulheres chegam ao casamento com um “fundo 

substancial de experiência e de conhecimento sexual. (…) A experiência sexual 

antecede mais de longe o casamento, tanto por parte dos homens como das 

mulheres, do que nas gerações mais velhas” afirma Anthony Giddens (2001). 

 

Tradicionalmente a iniciação sexual dos indivíduos, e mais particularmente das 

mulheres, estava essencialmente ligada ao casamento. Martine Segalen escreve 

que “o objectivo essencial do casamento é fazer passar uma mulher da casa do 

pai para a do marido. (..) Também aqui são os rituais da boda que simbolizam 

estas transformações. As alusões à sua sexualidade, enfim socialmente lícita, 

são multiplicadas através de brincadeiras, por exemplo com os sapatos ou com 

a liga.” 9  

Um menor impacto das regras relacionadas com a instituição matrimonial levou 

ao enfraquecimento da relação entre o casamento e o início da vida sexual 

adulta. Na maioria dos países da Europa Ocidental, as alterações do calendário 

da iniciação sexual reflectem transformações sociais, culturais e económicas 

importantes.  Os anos 60 do século passado iniciaram um processo de 

liberalização dos costumes que levou a profundas alterações da vida familiar e 

conjugal que conduziram  a uma “segunda transição demográfica” (Van de Kaa, 

1987). Esta transição é caracterizada por uma diminuição da fecundidade, o 

adiamento e diminuição do casamento,  o aumento dos nascimentos fora do 

casamento, o progresso da coabitação informal e a subida do divórcio10. Estas 

modificações estão associadas principalmente às mudanças de atitudes das 

jovens mulheres. Cita-se, por exemplo, o aumento do uso de métodos 

                                                 
9 Martine Segalen (1999), Sociologia da família,  Lisboa, Terramar. 
10 in M. Bozon e O. Kontula, “Initiation sexuelle et genre; Comparaison des évolutions de douze 
pays européens“, Population, numéro 6, 1997, INED. 
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anticoncepcionais eficazes, a subida do nível escolar e a forte entrada no 

mercado de trabalho.  

 

De acordo com os resultados o Inquérito à Fecundidade e Família do INE 

(1997), as portuguesas têm cada vez mais cedo a sua primeira relação sexual. 

As gerações mais novas afirmaram iniciar mais cedo a sua vida sexual adulta do 

que as gerações mais velhas. O grupo etário feminino com 45 a 49 anos 

completos apresenta uma idade mediana de 21,5 anos contra 19,8 anos para o 

grupo etário dos 20 a 24 anos11. No caso dos homens, a idade mediana da 

primeira relação sexual apresenta uma certa estabilidade: os homens com 50 a 

54 anos, no momento do inquérito, indicaram uma idade mediana de 17,3 anos 

e os mais novos de 17,4.  

 
Figura 1: Idade mediana à primeira relação sexual e à primeira contracepção, indivíduos que 

usaram contracepção na primeira relação sexual (%), por sexo, Portugal, 1997. 

 
Fonte: Inquérito à Fecundidade e Família (1997); INE 

 

A ausência de uso de métodos contraceptivos aquando da primeira relação 

sexual tem vindo a diminuir para as gerações mais novas como o confirma a 

figura 2. 

 
                                                 
11 O grupo etário mais jovem corresponde na realidade aos indivíduos com 15-19 anos, mas no 
tocante à questão da idade com que tiveram a primeira relação sexual é difícil ter em conta um 
grupo etário onde uma maioria ainda não iniciou a sua vida sexual. 
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Figura 2: Distribuição percentual dos indivíduos que usaram 

contraceptivos na primeira relação sexual, por sexo, segundo 

o grupo etário 

 
Fonte: Inquérito à Fecundidade e Família (1997); INE 

 

Actualmente o preservativo masculino aparece como o método contraceptivo 

preferido dos europeus aquando da primeira relação sexual (M. Bozon e O. 

Kontula, 1997). Posteriormente, relações mais estáveis podem levar ao 

abandono do preservativo masculino e a adoptar contraceptivos que já não 

protegem das DST, esquecendo as DST, muitas vezes assintomáticas, e a sua 

eventual implicação na fertilidade futura. 

O IFF de 1997 do INE revela uma preferência para o uso da pílula como método 

contraceptivo para ambos os sexos e para todos os grupos etários. Esta 

preferência tem mesmo tendência a aumentar para as gerações mais jovens. Os 

contraceptivos hormonais oferecem uma segurança maior no caso de uma 

gravidez indesejada e permitem uma entrada na actividade sexual mais cedo 

para as mulheres.  

 

Segundo as Estatísticas Demográficas e Estimativas de População Residente do 

INE, a idade média ao primeiro casamento tem aumentado nos últimos anos. A 

Idade média ao primeiro casamento era de 26,3 anos para os homens e de 24,4 

anos para as mulheres em 1991. Em 2002 passou respectivamente para 28 e 

26,4 anos. Os resultados do Inquérito à Fecundidade e Família (IFF) de 1997 

confirmam esta tendência. 
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Figura 3: Idade mediana ao primeiro casamento, 

legal ou de facto, por sexo, segundo o grupo 

etário 

 
Fonte: Inquérito à Fecundidade e Família (1997); INE 

 

Verificamos um envelhecimento da idade ao primeiro casamento a partir do 

grupo etário dos 40-44 anos até ao grupo mais jovem. Este retardamento do 

primeiro casamento é comum aos dois sexos.  

Quer dizer que 50% dos homens portugueses com idade compreendidas entre 

30 e 34 anos completos só iniciam a sua vida conjugal após os 28 anos.  

 

Com os métodos contraceptivos modernos, os indivíduos podem adiar 

facilmente o seu desejo de paternidade até ao momento considerado oportuno.  

Desta forma, verifica-se um envelhecimento do calendário do desejo de 

paternidade traduzido pelo aumento da idade dos pais aquando do nascimento 

do primeiro filho. 
Figura 4: Proporção dos genitores abaixo dos 30 anos, 1991-2003 

 
Fonte: INE, Estatísticas Demográficas provisórias, 2003 
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Em função da frequência da troca de parceiros sexuais e dos meios 

contraceptivos utilizados, este alargamento do período que separa a primeira 

relação sexual e o desejo de ter filhos aumenta o risco de ser infectado por uma 

DST. Em Portugal, o número de parceiros sexuais dos homens parece ser 

relativamente elevado; 16% dos homens entrevistados no Inquérito nacional 

sobre conhecimentos, atitudes e comportamentos associados com a sida de 

1991 declararam ter tido mais de 10 parceiros antes do casamento. 

 

Considerações finais 
O alargamento da vida sexual pré-matrimonial e pré-conjugal pode aumentar o 

risco de contrair uma infecção sexualmente transmissível. Transformando-se em 

doença, pode originar situações de infertilidade no casal. Desta forma, parece 

interessante analisar a biografia sexual dos casais que sofrem de infertilidade.  

Estas informações e reflexões vão servir para uma investigação sobre a saúde 

reprodutiva do homem; com principal incidência no papel e na dimensão que 

ocupam as Doenças Sexualmente Transmissíveis na infertilidade do homem e 

do casal.  Efectivamente será dado uma maior atenção à biografia sexual do 

homem tendo em conta que o seu período pré-conjugal com vida sexual de 

adulto é maior.  

As DST são uma das principais causas de infertilidade evitáveis.  Relembramos 

igualmente que uma grande parte é assintomática ou com manifestações 

clínicas discretas. É o caso, por exemplo, de certas infecções bacterianas. 

Torna-se interessante estudar a biografia sexual dos indivíduos para medir os 

conhecimentos, as atitudes, as preocupações e a prevenção em relação estas 

doenças. 
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