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RESUMO: O presente artigo teve o objetivo de avaliar como a obesidade pode 
comprometer a fertilidade masculina. Trata-se de um artigo de revisão, onde a 
partir das buscas foram encontrados 459 estudos sobre o tema (416 na base de 
dado Pub Med e 43 da base de dado Bireme). Entretanto, apenas 15 artigos foram 
selecionados para fazer parte dessa revisão. Entre os artigos que avaliaram o 
impacto da obesidade sobre a fertilidade masculina a maioria foi de delineamento 
transversal, mas foi encontrado estudo clínico, caso controle retrospectivo, caso 
controle prospectivo e estudo observacional. Treze artigos mostraram uma 
associação entre excesso de peso/obesidade e os parâmetros seminais alterados. 
Destaca‐se que, desses, apenas dois artigos não apresentaram diferenças 
significativas entre o IMC e os parâmetros do sêmen. Pode-se observar que 
homens com sobrepeso e obesos são mais propensos a ter concentração de 
esperma, motilidade, viabilidade, morfologia, integridade do DNA, função 
mitocondrial, diminuição de hormônios sexuais e aumento da leptina, onde ocorre 
diminuição da testosterona, em relação aos homens com peso normal. Estima-se 
que dietas com baixo teor de gorduras, baixo índice glicêmico e rica em vitaminas, 
antioxidantes e ácidos graxos ômega-3, são umas das principais contribuições 
para a fertilidade masculina. Diante dos achados, reforça-se que mudanças nos 
hábitos podem trazer bons resultados nutricionais, consequentemente, diminuição 
do IMC e obesidade, o que transforma positivamente a qualidade do esperma e a 
fertilidade masculina. 
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ABSTRACT: This article aimed to assess how obesity can compromise male 
fertility. This is a review article, where 459 studies on the topic were found (416 in 
the Pub Med database and 43 in the Bireme database). However, only 15 articles 
were selected to be part of this review. Among the articles that assessed the 
impact of obesity on male fertility, most were cross-sectional, but a clinical study 
was found, a retrospective control case, a prospective control case and an 
observational study. Thirteen articles showed an association between overweight / 
obesity and altered seminal parameters. It is noteworthy that, of these, only two 
articles did not present significant differences between BMI and semen 
parameters. It can be seen that overweight and obese men are more likely to have 
sperm concentration, motility, viability, morphology, DNA integrity, mitochondrial 
function, decreased sex hormones and increased leptin, where testosterone 
decreases, compared to normal weight men. It is estimated that diets with low fat 
content, low glycemic index and rich in vitamins, antioxidants and omega-3 fatty 
acids, are one of the main contributions to male fertility. In view of the findings, it is 
reinforced that changes in habits can bring good nutritional results, consequently, 
decreased BMI and obesity, which positively transforms sperm quality and male 
fertility. 
 
KEYWORDS: Obesity. Male infertility. Semen 

 

RESUMEN: Este artículo tuvo como objetivo evaluar cómo la obesidad puede 
comprometer la fertilidad masculina. Este es un artículo de revisión, del cual se 
encontraron 459 estudios sobre el tema (416 en la base de datos Pub Med y 43 en 
la base de datos Bireme). Sin embargo, solo se seleccionaron 15 artículos para 
formar parte de esta revisión. Entre los artículos que evaluaron el impacto de la 
obesidad en la fertilidad masculina, la mayoría fueron transversales, pero se 
encontró un estudio clínico, un caso control retrospectivo, un caso control 
prospectivo y un estudio observacional. Trece artículos mostraron una asociación 
entre sobrepeso / obesidad y parámetros seminales alterados. Es de destacar 
que, de estos, solo dos artículos no presentaron diferencias significativas entre el 
IMC y los parámetros seminales. Se puede ver que los hombres con sobrepeso y 
obesidad tienen más probabilidades de tener concentración de esperma, 
motilidad, viabilidad, morfología, integridad del ADN, función mitocondrial, 
disminución de las hormonas sexuales y aumento de leptina, donde la 
testosterona disminuye, en comparación con hombres de peso normal. Se estima 
que las dietas con bajo contenido en grasas, bajo índice glucémico y ricas en 
vitaminas, antioxidantes y ácidos grasos omega-3, son uno de los principales 
aportes a la fertilidad masculina. A la vista de los hallazgos, se refuerza que los 
cambios de hábitos pueden traer buenos resultados nutricionales, 
consecuentemente, disminución del IMC y obesidad, lo que transforma 
positivamente la calidad del esperma y la fertilidad masculina. 
 
PALABRAS CLAVE:  Obesidad. Infertilidad masculina. semen 
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1 INTRODUÇÃO 

Um indivíduo, independente do sexo, é considerado infértil quando apresenta 

alterações no sistema reprodutor que diminuam e impeçam a sua capacidade de 

fecundação. A literatura destaca ainda que, a infertilidade é uma doença 

caracterizada pelo fracasso em estabelecer uma gravidez clínica após 12 meses 

de relações sexuais frequentes, regulares e desprotegidas. (ARAB et al., 2018). 

A ausência de fertilidade tem se tornado um problema emergente na sociedade 

atual e, ao contrário do que se especulou por algumas décadas, ela atinge os 

homens de forma expressiva. (SMITS et al., 2019). Estima-se, que do total de 

casos de impossibilidade de fecundação, 40% são de infertilidade masculina, 40% 

são de infertilidade feminina e em 20% dos casos há indicação de que ambos 

possuem alguma causa de infertilidade. (FARIAS et al., 2017). 

Dentre os fatores associados a baixa fertilidade em relação aos homens, tem-

se o excesso de peso, pois essa condição leva a alterações de dois hormônios 

importantes no processo de fecundação: redução do nível de testosterona 

(hipotestosterona) e aumento do estradiol (hiperandrogenismo), comprometendo a 

produção de espermatozoide. (FARIAS et al., 2017). 

A obesidade, definida pelo acúmulo excessivo de tecido adiposo, é uma 

doença metabólica determinada por fatores ambientais, genéticos, dietéticos, 

psicológicos, socioculturais e econômicos. (LIU et al., 2017). De acordo com 

dados da VIGITEL (2018) a obesidade atinge mais de 19% dos homens 

brasileiros. Associado ao aumento global da obesidade, foi demonstrado uma 

diminuição tanto na fertilidade masculina quanto na fecundidade. De acordo com 

Keszthelyi et al., (2020), os homens que estão com excesso de peso têm maior 

probabilidade de ter características anormais de esperma. 

Desta forma o objetivo desta revisão é avaliar o impacto da obesidade na 

fertilidade masculina. 

2 METODOLOGIA  

Trata-se de uma revisão bibliográfica integrativa delimitada em etapas: I – 

Definição dos objetivos da pesquisa; II – seleção de hipóteses; III – busca nas 

bases de dados sobre o tema que irão compor a amostra; IV – leitura de resumo 

about:blank


7 
 

para triagem da relevância para pesquisa; V – leitura de reconhecimento do texto 

e coleta de informações pertinentes ao estudo; VI - apresentação da 

revisão/síntese do conhecimento. 

O levantamento bibliográfico foi realizado entre os meses de agosto a outubro 

de 2020, onde foi realizada uma busca na literatura nas bases de dados PubMed 

e BIREME (Centro Latino-Americano e do Caribe de Informação em Ciências da 

Saúde). Para coleta de dados foram utilizados os descritores em língua 

portuguesa: “obesidade” e “infertilidade masculina” e na língua inglesa “obesity” e 

“male infertility”, dos Descritores em Ciências da Saúde/ Medical Subject 

Headings (DECS/MESH) na Biblioteca Virtual em Saúde (BVS). Para melhorar as 

buscas, fez-se uso do boleano “AND” entre os descritores selecionados.  

Foi adotado como critérios de inclusão: artigos científicos disponíveis 

gratuitamente na íntegra e que respondessem ao objetivo do presente estudo, nos 

idiomas português e inglês, publicados entre 2015 e 2020. Como critérios de 

exclusão: publicações fora do limite temporal estabelecido, monografias, 

dissertações e artigos que não foram realizados em humanos e artigos de revisão. 

Os artigos foram pré-selecionados pela leitura do título e posteriormente do 

resumo e aqueles que contemplavam o objetivo do estudo foram lidos e 

analisados na íntegra de acordo com os critérios de inclusão. 

Por se tratar de um estudo de revisão, não houve necessidade de submissão 

ao comitê de ética em pesquisa.  

3 RESULTADOS 

A pesquisa resultou em 459 estudos sobre o tema (416 da busca na base de 

dado Pub Med e 43 da base de dado Bireme), após aplicação dos filtros, 15 

artigos foram selecionados para fazer parte dessa revisão. A figura 1 apresenta o 

fluxograma do processo feito até a seleção dos estudos incluídos. 

 

 

 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0103058215000222#fig0005
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.  

Figura 1. Fluxograma detalhado da estratégia de pesquisa e seleção dos estudos. 

 Entre os trabalhos que avaliaram o impacto da obesidade sobre a fertilidade 

masculina, a maioria foi de delineamento transversal, mas foi encontrado estudo 

clínico, caso controle retrospectivo, caso controle prospectivo e estudo 

observacional (tabela 1).
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Tabela 1. Síntese dos estudos que avaliaram o impacto da obesidade sobre a fertilidade 

masculina, 2015‐2020. 

Autores/ 
Ano de 

publicação 

País Objetivos População/ 
Amostra 

Métodos Resultados 

Andersen, 
J.M. et al 

(2016) 

Noruega Examinar a 
associação entre 

o IMC e a 
composição dos 

ácidos graxos dos 
espermatozoides. 
Também analisar 
a relação entre a 
composição de 

ácidos graxos dos 
espermatozoides 

e as 
características do 

sêmen, e a 
relação entre os 
ácidos graxos 
séricos e os 

ácidos graxos dos 
espermatozoides. 

144 pacientes do 
sexo masculino. 

Estudo clínico de qualidade do 
sêmen (coletado após 2 a 7 dias 
de abstinência sexual através da 

masturbação), e análise de 
integridade de DNA de 
espermatozoides. As 

composições de ácidos graxos 
foram avaliadas por cromatografia 

gasosa, e ácido palmítico. 

O IMC foi negativamente associado com a 
contagem total de espermatozoides, vitalidade 

espermática e motilidade espermática progressiva. 
Uma associação negativa foi observada entre os 

níveis de DHA e o índice de fragmentação de DNA. 

Baydilli, N. et 
al (2020) 

Turquia Investigar o efeito 
do IMC sobre os 
parâmetros do 

sêmen e os níveis 
de hormônio 

reprodutivo em 
homens inférteis. 

858 pacientes 
inférteis do sexo 
masculino, sem 
fatores de risco, 

além da obesidade. 

Estudo de caso-controle 
retrospectivo. Parâmetros de 

sêmen (coletado após 3 dias de 
abstinência sexual através da 

masturbação) e hormônios 
reprodutivos (usando 

imunoensaio de 
eletroquimioluminescência) foram 

avaliados. 

A testosterona total e a relação testosterona-
estradiol se correlacionaram negativamente com o 

IMC. 
Não houve diferenças significativas entre o IMC e 

os parâmetros do sêmen. 

Norouzabad, 
L. M. et al 

(2020) 

Irã Examinar as 
correlações entre 

IMC e CC e 

119 pacientes do 
sexo masculino. 

Estudo transversal, que avaliou 
IMC, CC, uma amostra de sangue 
matinal para avaliar os hormônios 

Com base no IMC e CC, os parâmetros de análise 
do sêmen foram significativamente menores em 
homens com sobrepeso e obesos inférteis em 
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parâmetros do 
sêmen e 

hormônios 
sexuais. 

sexuais e parâmetros de análise 
de sêmen (coletado após 2 a 7 

dias de abstinência sexual 
através da masturbação). 

comparação com os de homens inférteis com peso 
normal e aqueles com CC <102 cm. 

 

Keszthelyi, 
M. et. al. 
(2020) 

Budapes-
te 

Examinar o papel 
potencial da 

obesidade central 
nos 

parâmetros de 
sêmen e avaliar o 

IMC e RCQ. 
 

1.169 pacientes do 
sexo masculino. 

 

Estudo transversal que analisou 
amostras de sêmen (coletado 
após 3 a 5 dias de abstinência 

sexual através da masturbação), 
IMC (calculado dividindo o peso 

em quilogramas pelo quadrado da 
altura em metros (kg / m2) e 

RCQ. 
 
 

Observou-se um papel potencial da obesidade 
central para diminuição da motilidade progressiva e 
contagem total de espermatozoides, mas não para 

morfologia e concentração normais. 

Calderón, B. 
et. al. (2015) 

Madrid Avaliar a 
prevalência de 
hipogonadismo 
secundário à 

obesidade e a 
presença de 

anormalidades de 
sêmen com foco 

na análise 
antropométrica e 

parâmetros 
bioquímicos 
associados a 

essas alterações. 
 

31 pacientes do 
sexo masculino 
com obesidade 
modera a grave. 

Estudo de prevalência 
prospectivo para análise do 

sêmen (coletado após 4 dias de 
abstinência sexual através da 

masturbação) e dos hormônios 
sexuais (medidos por 
radioimunoensaio e 

imunochemoluminescência) 

Observou-se a prevalência de hipogonadismo 
secundário à obesidade em pacientes com 

obesidade moderada. 
Baixa testosterona circulante foi associada com 

resistência à insulina, baixo volume de ejaculação e 
com maior IMC. 

Enginustun, 
Y. et. al. 
(2017) 

Ancara Avaliar a relação 
entre os 

parâmetros 
espermáticos e o 

IMC. 

159 pacientes do 
sexo masculino. 

Estudo de caso-controle 
prospectivo para análise de 

parâmetros do sêmen (coletado 
após 3 dias de abstinência sexual 

através da masturbação). 

O aumento do IMC foi associado à diminuição da 
qualidade do sêmen, afetando o volume, a 

concentração e a motilidade. 

Cazzaniga, 
W. et. al. 
(2020) 

Milão Avaliar os efeitos 
da obesidade 

metabolicamente 

512 homens 
brancos europeus 

inférteis 

Estudo transversal para análise 
do sêmen e relação com 

obesidade metabolicamente 

Os pacientes com obesidade metabolicamente 
saudável apresentam piores parâmetros 

endócrinos e um maior risco de hipogonadismo 

javascript:;
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Engin-Ustun+Y&cauthor_id=29043700
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Cazzaniga+W&cauthor_id=32644296
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saudável no 
sêmen e nos 
parâmetros 

hormonais de 
homens que 
apresentam 
infertilidade 

primária do casal 
associada à 

infertilidade por 
fator masculino 

puro. 

pertencentes a 
casais com 

infertilidade por 
fator masculino 

puro. 

saudável. 
Amostras de sangue foram 
retiradas todos os dias para 

análise dos hormônios sexuais. 

primário e secundário em comparação com 
homens inférteis normais metabolicamente 

saudáveis. 

Kozopas, N. 
M. et. al. 
(2020) 

Lviv Determinar o 
efeito do 

sobrepeso e da 
obesidade na 
qualidade da 

ejaculação, em 
particular, 

parâmetros 
espermáticos e 

marcadores 
bioquímicos. 

152 pacientes do 
sexo masculino. 

Estudo transversal para análise 
de sêmen (coletado após 2 a 7 

dias de abstinência sexual 
através da masturbação). 

Constatou-se que com o crescimento do IMC, a 
qualidade do esperma piora. Com isso, pode-se 

supor que a obesidade pode ser um fator 
prejudicial à infertilidade masculina. 

Szucs, M. et. 
al. (2019) 

Debrecen Investigar e 
comparar o 

efeito do IMC nos 
parâmetros de 

sêmen 
convencionais e 

potencial de 
fertilização com 
base na ligação 
de hialuronano. 

 

72 pacientes do 
sexo masculino. 

Estudo transversal, para análise 
de sêmen (coletado após 4 dias 
de abstinência sexual através da 
masturbação), Ensaio de ligação 
de hialuronano e contagem de 

espermatozoides maturados com 
hialuronano. 

 
 

Com o aumento do IMC, a contagem de esperma, 
a motilidade progressiva e concentração 

diminuíram significativamente. Os valores de 
contagem de espermatozoides maturados com 

hialuronano, mostraram-se menores, em valores 
maiores de IMC (> 25 kg/m2). 

Luque, E. M. 
et. al. (2015) 

Argentina Investigar a ainda 
controversa 

associação entre 

4860 pacientes do 
sexo masculino, 

não fumantes e não 

Estudo observacional com análise 
das medidas corporais, os 

pacientes foram classificados de 

A concentração, contagem total, motilidade e a 
porcentagem de espermatozoides 

morfologicamente normais foram significativamente 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Kozopas+NM&cauthor_id=32792758
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Szucs+M&cauthor_id=30772339
https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/semen-analysis
https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/semen-analysis
https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/binding-assay
https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/binding-assay
https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/restylane
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IMC e qualidade 
seminal. 

etilistas. acordo com o IMC como: baixo 
peso, peso normal, sobrepeso, 
obeso ou obesidade mórbida e 

analise dos parâmetros do sêmen 
(coletado após 2 a 7 dias de 

abstinência sexual através da 
masturbação). 

menores nos grupos de baixo peso e obesidade 
mórbida em comparação com os grupos peso 

normal, sobrepeso e obeso. 

Alshahrani, 
S. 

et. al. (2016) 

Arábia 
Saudita 

Avaliar a relação 
entre o IMC e 

vários parâmetros 
de sêmen em 

homens inférteis. 

439 pacientes do 
sexo masculino. 

Estudo 
Prospectivo com análise de 

sêmen (coletado após 2 a 5 dias 
de abstinência sexual através da 

masturbação) e hormônios 
sexuais. 

O aumento do IMC reduz significativamente a 
concentração espermática em homens inférteis. 

Taha, E. A. 
et. al. 
(2016) 

Egito Avaliar o efeito do 
aumento do IMC 
nas variáveis do 

sêmen em 
homens férteis. 

165 pacientes do 
sexo masculino. 

Estudo de coorte transversal, 
caso-controlado, com análise do 

sêmen, IMC, EROS foram 
estimadas por ensaio 

quimioluminescente, a vitalidade 
espermática pelo teste de 

intumescimento hipoosmótico e a 
fragmentação do DNA 

espermático por coloração com 
iodeto de propídio com citometria 

de fluxo. 

O aumento do IMC afetou negativamente os 
parâmetros do sêmen e positivamente EROS e 

fragmentação de DNA de espermatozoides. 

Rufus, O. et. 
al. (2018) 

Nigéria Determinar os 
efeitos do IMC 

elevado na 
qualidade do 

sêmen. 

206 pacientes do 
sexo masculino. 

Estudo transversal, com análise 
do sêmen (coletado após 3 a 5 

dias de abstinência sexual 
através da masturbação) e IMC. 

Não houve diferença estatisticamente significativa 
na qualidade do sêmen, entre homens com IMC 

normal e elevado. 

Raad, G. et. 
al. 

(2019) 

Líbano Avaliar a 
qualidade dos 

espermatozoides 
móveis no 

contexto da 
obesidade, 

analisando suas 
características 

128 pacientes do 
sexo masculino. 

Estudo prospectivo, com análise 
do sêmen. Parâmetros 

convencionais de esperma 
(concentração, motilidade e 

morfologia) e status molecular do 
esperma (composição e 

integridade da cromatina, os 
teores de 5-meticitosina e 5-

Espermatozoides presentes em homens obesos 
exibiram níveis mais elevados de histonas retidas, 
porcentagem elevada de integridade da cromatina 
alterada, conteúdo reduzido de 5-hmC e 5-mC, e 

aumento de ROS em comparação com os de 
homens magros. Em relação à morfocinética 

embrionária, o primeiro ciclo celular embrionário e o 
terceiro ciclo celular embrionário, foram 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Rufus+O&cauthor_id=29942937
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Raad+G&cauthor_id=30742661
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Fonte: as autoras, 2020.

convencionais e 
moleculares, bem 

como sua 
capacidade de 

promover o 
desenvolvimento 

embrionário 
precoce. 

hidroxicitosina e o nível de 
estresse oxidativo). 

significativamente atrasados nos embriões clivados 
do grupo obeso. 

Amjad, S. et. 
al. (2019) 

Paquistã
o 

Investigar uma 
associação entre 

leptina, 
obesidade, 
interação 

hormonal e 
infertilidade 
masculina. 

313 pacientes do 
sexo masculino. 

Estudo transversal, com análise 
do sêmen e amostras de sangue 

coletadas diariamente para 
analisar os hormônios sexuais. 

Foi descoberto que a obesidade masculina está 
associada à infertilidade com a diminuição dos 
níveis de hormônios sexuais e o aumento da 

leptina. 
 

IMC, Índice de massa corporal; CC, Circunferência da cintura; RCQ, Relação cintura/quadril; EROS, Espécies reativas seminais de oxigênio; DHA, Ácido 
docosa-hexaenoico. 
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4 DISCUSSÃO 

 Na análise dos resultados dos estudos, treze mostraram uma associação 

entre o IMC (Índice de massa corporal) e os parâmetros seminais. A elevação do 

IMC foi inversamente associada com a contagem total de espermatozoides, 

vitalidade espermática, motilidade espermática, concentração total e 

morfologia. Destaca‐se que, desses, apenas os artigos de Baydilli et al., (2020) e 

Rufus et al., (2018), não houve diferenças significativas entre o IMC e os 

parâmetros do sêmen. 

 No estudo de Amjad et al., (2019), foi enfatizado que a obesidade 

masculina está associada à infertilidade devido a diminuição dos níveis de 

hormônios sexuais e o aumento da leptina. A leptina é um hormônio que tem 

combinação entre o tecido adiposo branco e o eixo neuroendócrino, pois interfere 

no apetite e no eixo reprodutivo. Esse hormônio estimula a secreção de hormônios 

gonadotrofina (GnRH), que são essenciais para a função reprodutiva normal, 

agindo centralmente no hipotálamo para regular o GnRH, a atividade neuronal e a 

secreção. O aumento nos níveis de leptina leva à ruptura do eixo HPG 

(hipotálamo-hipófise-gonadal) e diminui a produção de testosterona das células de 

Leydig. (KATIB et al., 2015) 

Diferente do estudo de Amjad et al., algumas particularidades foram 

encontradas no estudo de Taha et al., (2016), onde os pesquisadores verificaram 

que o aumento do IMC afetou negativamente os parâmetros do sêmen por 

promover maior estresse oxidativo, com incremento na concentração de Espécies 

Reativas de Oxigênio (EROS) e fragmentação de DNA (ácido desoxirribonucleico) 

de espermatozoides.  

Com o diagnóstico de obesidade, há excesso de gordura no abdômen e 

nas coxas, o que possibilita a temperatura intraescrotal elevada e pode alterar o 

processo de espermatogênese. Ademais, a elevação da temperatura intraescrotal 

leva ao aumento da fragmentação do DNA e do estresse oxidativo, que permite 

alterações nos parâmetros do sêmen e funções do esperma. Uma das 

consequências do excesso de EROS é a produção de subprodutos através da 

degradação de lipídios, que causa a oxidação de bases de DNA ou por meio da 



15 
 

interação direta com a fita de DNA levando a não específicos quebras de fita 

simples e dupla. (SALAM et al., 2018).   

 Além de todos esses aspectos, o Mintziori et al., (2020) mostrou que com 

o excesso de peso acontece a desregulação do eixo HPG e com isso, a 

diminuição da razão testosterona-estradiol (T / E2), que pode ser explicado pelo 

fato de que a expressão da aromatase é bastante alta. Isso causa uma elevação 

na concentração de estrogênio, que afeta negativamente a espermatogênese, e a 

concentração de gonadotrofinas e testosterona, que inicia um mecanismo de 

feedback negativo. Diferenças nos parâmetros de obesidade em relação a 

fertilidade masculina também foram verificadas no estudo feito por Baydilli et al., 

(2020), onde os níveis de testosterona total e a relação testosterona-estradiol se 

correlacionaram inversamente com o IMC. 

Distinto do que já foi abordado, Calderón, B. et. al. (2015) ressalta que a 

presença de hipogonadismo secundário à obesidade também pode ser uma das 

causas da infertilidade masculina. Nesses pacientes, a baixa concentração de 

testosterona circulante se associa ao quadro de resistência à insulina e baixo 

volume de ejaculação. Visto que, para Chambres e Anderson (2015), essa 

situação é resultado da redução na produção de globulina de ligação de hormônio 

sexual (SHBG) pelo fígado, causado por hiperinsulinemia, e elevada atividade da 

aromatase de adipócitos, com consequente aumento da conversão de 

testosterona em estradiol levando a alterações hipotalâmicas e hipofisárias. 

Contrariamente de todos os estudos anteriores, Skoracka et al., (2020) 

reforçam que os ácidos graxos ômega-3 dispõem de propriedades anti-

inflamatórias e antioxidantes. Os testículos e espermatozoides para terem uma 

fertilização eficiente necessitam de um ambiente com concentrações adequação 

dessas gorduras, pois é desta composição lipídica da membrana do 

esperma.  Entretanto, obesos tendem a ter menor consumo desses lipídeos, 

paralelo a maior consumo de ômega 6, aumentando o stress oxidativo, o que 

corrobora com o comprometimento da fertilidade. 

Além das alterações já citadas, a presença do excesso de peso está 

associada a um maior dano na qualidade de vida sexual, onde a obesidade pode 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Skoracka%20K%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=32397485
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reduzir a satisfação, o prazer e o desejo, levar ao baixo desempenho e o bloqueio 

aos encontros sexuais, podendo gerar disfunção erétil. (KATIB et al., 2015). 

Para os casais que sofrem com a infertilidade de alguma das partes ou 

ambas, a introdução de terapias complementares, como a nutricional e algumas 

mudanças de hábitos podem trazer inúmeros benefícios. O padrão alimentar 

saudável contém uma alta quantidade de nutrientes com boas propriedades anti-

inflamatórias, baixa quantidade de nutrientes pró-inflamatórios e alta ingestão de 

alimentos que contêm antioxidantes e carotenoides. (ARAB et al., 2018). Acredita-

se que os efeitos desses novos hábitos possam melhorar o estado nutricional dos 

homens, diminuindo os casos de obesidade, e interferir positivamente na produção 

do sêmen, bem como na sua qualidade, quantidade e motilidade. 

5 CONCLUSÃO 

Conclui-se que, o excesso de peso favorece disfunções metabólicas que 

contribuem para o aparecimento da infertilidade em homens. Além disso, estão 

predispostos a terem alterações endócrinas, mudanças no sistema reprodutivo e 

sistêmico, inflamação e estresse oxidativo, prejudicando tanto o funcionamento do 

sistema reprodutivo como o do organismo. 

Enfatiza-se que, apesar dos achados, a associação entre a obesidade e a 

fertilidade masculina é complexa e muito ainda há de ser elucidado. Desta forma, 

novos estudos devem ser fomentados.  
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