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10:00 às 10:30 Intervalo
 

10:30 às 10:50 Anticoncepção e amenorréia. Como proceder 
e quais as conseqüências?

Palestrante: Cristina Falbo Guazzelli (SP)
 

10:50 às 11:10 Doenças reumatológicas e Anticoncepção.

Palestrante: Maria Auxiliadora Budib (MS)
 

11:10 às 11:30 Anticoncepção e HPV

Palestrante: Rogério Bonassi (SP)
 

11:30 às 12:00 Perguntas

 Encerramento

Sala 2 
Sexualidade
Coordenadores: Gerson Pereira Lopes (MG) e Theo Lerner (SP)

14:00 às 14:20 Anticoncepção e Sexualidade

Palestrante: Gerson Pereira Lopes (MG)
  
14:20 às 14:40 Infertilidade e Sexualidade

Palestrante: Tânia das Graças Mauadie 
Santana (SP)

  
14:40 às 15:00 Sexualidade na Gravidez

Palestrante: Cibele Rudge (SP)

  
15:00 às 15:20 Perguntas

  
15:20 às 16:00 Intervalo

  
16:00 às 16:20 Comportamento Sexual na Adolescência 

Palestrante: Aparecida Pedace Halbe (SP)

  
16:20 às 16:40 A Sexualidade da mulher na Perimenopausa 

Palestrante: Nelson Gonçalves (SP)
  
16:40 às 17:00 Sexualidade e o atendimento no consultório 

ginecológico

Palestrante: Théo Lerner (SP)
  
17:00 às 17:30 Perguntas

 Conclusões

Sala 3
Infertilidade Conjugal
Coordenadores: Joaquim Roberto Costa Lopes (BA) e Kleber 
de Melo Morais (RN)

8:30 às 8:50 A fisiologia da concepção

Palestrante: Luiz Augusto Antonio Batista (GO)
 

8:50 às 9:20 Investigação simplificada na mulher infértil 

 Palestrante: Paulo Eduardo Olmos Fernandez (SP)

 
9:20 às 9:40 Abordagem semiológica e terapêutica do 

homem infértil 

Palestrante: Paulo Augusto Neves (SP)

 
9:40 às 10:00 Perguntas

 
10:00 às 10:30 Intervalo

 
10:30 às 10:50 Como e quando o ginecologista deve usar 

indutores de ovulação
Palestrante: João Pedro Junqueira Caetano  (MG)

 
10:50 às 11:10 Recanalização tubária na era da Reprodução 

Assistida 

Palestrante: Vilmon de Freitas (SP)

 
11:10 às 11:30 Técnicas de Reprodução Assistida e suas 

indicações. Fatores que influenciam os 
resultados

Palestrante: Joaquim Roberto Costa Lopes (BA)

 
11:30 às 12:00 Perguntas

Conclusões

Sala 3
Reprodução Assistida para o Ginecologista
Coordenadores:  Mario Cavagna (SP) e Rui Alberto Ferriani (SP)

14:00 às 14:20 Avaliação do casal pré-Reprodução Assistida

Palestrante: Rui Alberto Ferriani (SP)

Programação do XXIII Congresso Brasileiro de Reprodução Humana


 
14:20 às 14:40 Impacto da endometriose sobre a fertilidade

Palestrante: Paula Navarro (SP)

 
14:40 às 15:00 Indução da ovulação para técnicas de 

Reprodução Assistida
Palestrante: Zelma Bernardes Costa (GO)

 
15:00 às 15:20 Perguntas

 
15:20 às 16:00 Intervalo

 
16:00 às 16:20 Fator masculino: o que pode e o que não 

pode ser feito pelo ginecologista

Palestrante: Nelson Antunes Jr. (SP)

 
16:20 às 16:40 Preservação da fertilidade

Palestrante: Antonio Hélio Oliani (SP)

 
16:40 às 17:00 Complicações da Reprodução Assistida

Palestrante: Eleonora Pasqualotto (RS)

 17:00 às 17:30 Perguntas

Encerramento

5a feira - 27/11/08

8:00 -9:30 - Mesa Redonda 

Sala 1 
Distúrbios em Ginecologia Endócrina
Coordenador: Hans W. Halbe (SP)

Amenorréia primaria   Vicente Renato Bagnoli  (SP)
Hiperprolactinemia   Angela Maggio da Fonseca (SP)
Hirsutismo   Anagloria  Pontes (SP)
Acne e Alopécia Androgenética   Marisa Patriarca (SP)

Sala 2
Bioética em Reprodução Humana
Coordenador: José Aristodemo Pinotti (SP)

Óvulo-doação: é ético remunerar as doadoras?   
Affonso Renato  Meira(SP)
O que fazer com embriões excedentes? 
Roger Abdelmassih (SP)
Células-tronco adultas   Irina Kerkis (SP)
Células-tronco embrionárias  Lygia da Veiga  Pereira (SP)

Sala 3
Aspectos atuais da anticoncepção
Coordenador: José Mendes Aldrighi (SP)

Anticoncepção Injetável   Jarbas Magalhães (SP)
Anticoncepção de Emergência   Luis G. Bahamondes (SP)
Anticoncepção na Perimenopausa   Eliano Pellini (SP)
Anticoncepção no  Puerpério   Cassiana Giribela (SP)

9:30-10:00 – coffee break

10:00-11:30 - Mesa Redonda

Sala 1
Atenção multidisciplinar ao abortamento
Coordenador: Sérgio Peixoto (SP)

Aspectos ético-legais e sociais   Cristião Fernando Rosas (SP)
Manejo clínico e cirúrgico   Jorge Andalaft Neto (SP)
Planejamento reprodutivo pós-abortamento   David Pares (SP)
Repercussões emocionais  Débora Serebrenick Seibel (SP)

Sala 2
Ginecologia Infanto-Puberal
Coordenador: José Alcione Macedo Almeida (SP)

Puberdade Precoce e Tardia   Albertina Duarte (SP)
Relação médico-paciente com a adolescente   Ismeri Seixas 
Conceição (SP)
Sexualidade e anticoncepção na adolescência   Tatiana Serra 
da Cruz(MS)
Abuso sexual na infância e adolescência   Jefferson Drezett 
(SP)

Sala 3
Controvérsias na estimulação ovariana
Coordenador: Álvaro Petracco (RS)

O papel do LH no desenvolvimento folicular múltiplo   Silvana 
Chedid Grieco(SP)
Emprego dos antagonistas do GnRH na estimulação ovariana   
Pedro Augusto Monteleone(SP)
O ciclo natural e minimamente estimulado para TRA   Emerson 
Barchi Cordts (SP)
Critérios para o cancelamento de ciclo na indução de ovulação 
na baixa complexidade   Jorge Haddad Filho (SP)

11:30-12:00 – Conferências

Sala 1
O estado da Arte no atendimento à mulher na perimenopausa
Conferencista : Ronald Bossemeyer (RS)

4a  feira - 26/11/08     Cursos Pré-Congresso     

Sala 1
Endocrinologia Reprodutiva
Coordenadores:  Marcos Felipe Silva de Sá (SP) e Paulo Spinola 
(BA)

8:30 às 8:50 Reserva Ovariana
Palestrante: Ana Carolina J. de Sá Rosa e 
Silva (SP)
 

8:50 às 9:20 Esteróides Sexuais e coagulação

Palestrante: Carolina Sales Vieira (SP)

 
9:20 às 9:40 SOP e Síndrome Metabólica

Palestrante: Rodolfo Strufaldi (SP)

 
9:40 às 10:00 Perguntas

 
10:00 às 10:30 Intervalo

 
10:30 às 10:50 Benefícios não contraceptivos da 

anticoncepção hormonal 
Palestrante: Paulo Spinola (BA)

 
10:50 às 11:10 Consenso em terapia hormonal no 

climatério
Palestrante: César Eduardo Fernandes (SP)

 
11:10 às 11:30 Terapia Androgênica na mulher : riscos e 

benefícios 
Palestrante: Hugo da Silva Maia Filho (BA)

 
11:30 às 12:00 Perguntas

 Encerramento

Sala 1
Hormonioterapia na Perimenopausa
Coordenadores: César Eduardo Fernandes (SP) e João Sabino 
de Lima Pinho Neto (PE)

14:00 às 14:20 Fisiopatologia e Diagnóstico da 
Perimenopausa.
Palestrante: Marcos Felipe Silva de Sá (SP)

 
14:20 às 14:40 Quando iniciar o tratamento hormonal na 

perimenopausa?
Palestrante: Marta Franco Finotti  (GO)

 
14:40 às 15:00 Podemos usar só progestagênios na 

perimenopausa? Até quando?
Palestrante: Luciano de Melo Pompei (SP)

 
15:00 às 15:20 Perguntas

 
15:20 às 16:00 Intervalo

 
16:00 às 16:20 Indicações e benefícios da anticoncepção 

hormonal na perimenopausa.
Palestrante: Nilson Roberto de Melo (SP)

 
16:20 às 16:40 Quais regimes de TRH são apropriados na 

perimenopausa? 
Palestrante: José Mendes Aldrighi (SP)

 
16:40 às 17:00 Existe lugar para a terapêutica androgênica 

na perimenopausa?
Palestrante: César Eduardo Fernandes (SP)

 
17:00 às 17:30 Perguntas

 Conclusões

Sala 2
Planejamento Familiar
Coordenadores: Nilson Roberto de Melo (SP) e Claudete 
Reggiani (PR)

8:30 às 8:50 Anticoncepção hormonal: o que é importante 
(dose, vias, regime, progestagênios)

Palestrante: Claudete Reggiani (PR)

 
8:50 às 9:20 Anticoncepção hormonal e risco de perda 

óssea.

Palestrante: Almir Urbanetz (PR)
 

9:20 às 9:40 DIU em nulíparas e adolescentes: deve-se 
indicá-lo?

Palestrante: Jarbas Magalhães (SP)
 

9:40 às 10:00 Perguntas

 



Editorial

O embrião ideal
Uma das principais metas da área de reprodução 
assistida é conseguir obter em laboratório o chama-
do embrião ideal, conseguindo com isso melhores 
taxas de gravidez e evitando a gravidez múltipla. 
Os pesquisadores esperam poder trabalhar um dia 
com embriões capazes de gerar gestações únicas de 
bebês plenamente saudáveis com risco menor de 
abortamento. Sem dúvidas, um objetivo ambicioso. 
Talvez utópico, mas que começa a se mostrar fac-
tível, pelo menos parcialmente, com a aplicação de 
conhecimentos denominados “omics”.  Assim, além 
da morfologia dos embriões, são incorporados outros 
elementos para selecionar os mais saudáveis a partir 
do uso técnicas em que se caracteriza a constituição 
genética (genomics), a metabólica (metabolomics) e 
a protéica (proteinomics). 

E o tema principal desta terceira edição do bo-
letim da SBRH em 2008 é justamente o diagnóstico 
genético pré-implantacional. Ouvimos dois atuantes 
embriologistas do País, um do Projeto Alfa e outro 
da Universidade Federal de São Paulo, para saber se 
os diagnósticos genéticos pré-implantacionais (PGD 

e PGS) podem, de fato, ser úteis no processo de re-
produção assistida. As respostas surpreendem. Vire 
a página e confirme. 

Também nesta edição fizemos uma homenagem 
ao obstetra e ginecologista Sérgio Peixoto, professor 
que se dedicou como poucos à academia. Foram 
duas livres-docências, um doutorado e incontáveis 
alunos a quem dedicou boa parte de seu tempo. Só 
na Faculdade de Medicina da Universidade de São 
Paulo, ele atuou por mais de 40 anos.  

Aproveito para reiterar o convite para o XXIII 
Congresso Brasileiro de Reprodução Humana, que 
acontece entre 26 e 29 de novembro próximo, no 
Centro de Convenções Frei Caneca, em São Paulo 
(SP). A ficha de inscrição e as informações sobre 
convidados, conferências e cursos você confere nas 
páginas 13 e 14. Boa leitura.    

Dirceu Henrique Mendes Pereira
Presidente da SBRH
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PGD e PGS:
valem a pena?

Ponto de vista

Especialistas opinam sobre a real eficácia do diagnóstico 
genético pré-implantacional de embriões. Para eles, o 
procedimento não deve ser aplicado indiscriminadamente 
tampouco banido das clínicas de fertilização assistida

O diagnóstico genético de pré-embriões antes de 
sua transferência para a cavidade uterina não é um 
procedimento novo, já tem mais de uma década. 
Mas ainda suscita muita polêmica, principalmente 
em países como o Brasil, em que a técnica é menos 
disseminada. O cerne do debate é o mesmo de tan-
tos outros: saber se vale ou não a pena realizar esse 
exame – que pode custar aos pacientes mais de 5 mil 
reais – durante o processo de fertilização assistida. E 
ainda: em que circunstâncias ele se justifica? 

Na verdade, não há consenso sobre o assunto. 
Contudo, as divergências são menos acentuadas 
do que se poderia supor. Ou seja, embora os espe-
cialistas defendam posições antagônicas, a maioria 
concorda que a tecnologia não deve ser aplicada 
de modo indiscriminado e muito menos banida de 
consultórios e clínicas de fertilização. Na prática, o 
que os embriologistas sustentam é que a discussão 
se concentre nos critérios de utilização dos chama-
dos PGS (preimplantation genetic screening) ou PGD 
(preimplantational genetic diagnosis).

Antes disso, porém, é preciso esclarecer o que é 
o PGS e o que é o PGD. A resposta é inconclusa, já 
que os termos costumam ser intercambiáveis. Ainda 
assim, o pesquisador Ricardo Pimenta Bertolla, co-
ordenador do Grupo de Pesquisa em Reprodução 
Humana na Universidade Federal de São Paulo (Uni-
fesp), arrisca uma definição, talvez a mais aceita entre 
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os especialistas, pelo menos os europeus. Para ele, o 
PGD é o exame que confirma ou não um diagnóstico 
predefinido clinicamente pelo médico, e o PGS é 
uma triagem para identificar anomalias inespecíficas. 
Em ambos os casos, o objetivo é saber dizer quais 
embriões não seriam indicados para a transferência 
ao útero materno. 

Como é feito o exame?
O diagnóstico é feito em duas etapas, muitas vezes 
em laboratórios diferentes. O teste começa com o 
pré-embrião, quando ele tem entre seis e 12 subdivi-
sões. Nesse momento, é feita a biópsia de uma destas 
células, chamadas blastômeros. “É importante que 
se retire apenas uma célula. Isso porque já existem 
evidências de que a retirada de duas células diminui a 
viabilidade do embrião, baixando as taxas de gravidez 
e implantação em até 20%”, ressalta Ricardo Bertolla. 
A remoção é feita por intermédio de processos inva-
sivos. No terceiro dia de cultivo do pré-embrião, os 
técnicos fazem uma abertura na zona pelúcida – que 
é a membrana envoltória do embrião – para poder 
tirar a célula. 

Existem duas técnicas utilizadas para fazer esse 
orifício na zona pelúcida. Uma delas prevê a aplicação 
de uma solução ácida capaz de dissolver a membrana. 
A outra usa um canhão a laser que faz a destruição 
pontual desse envoltório. Criada a fenda, a célula é 
retirada com auxílio de micromanipuladores, que 
permitem a realização de movimentos micrométricos 
sem que a mão trema. O microscópio em que esse 
procedimento é feito produz um aumento ótico de 
até 200 vezes o tamanho natural do embrião. A eta-
pa seguinte é fixar a célula retirada do embrião em 
uma lâmina (FISH – fluorescent in situ hybridization ou 
hibridação in situ por fluorescência) ou em um tubo 
de microcentrífuga (PCR – polymerase chain reaction 
ou reação em cadeia da polimerase), tomando o 
cuidado para não contaminá-la com outras células, 
geralmente do próprio embriologista. Em suma, um 
processo laborioso que exige proficiência para não 
haver riscos de danos ao embrião. 

Uma vez realizada a biópsia, a célula embrionária 
é enviada para análise genética. Os laboratórios dis-
põem de duas técnicas para fazer esses testes: FISH 
e PCR. A FISH viabiliza a investigação dos cromos-
somos e a PCR, a dos genes. 
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A FISH permite a contagem do número de cro-
mossomos – são dois de cada cromossomo autossô-
mico, um X e um Y ou um X e um X. Para tanto, os 
especialistas usam uma sonda que é complementar a 
uma região específica do cromossomo. Ao se ligar a 
esse ponto, ela brilha (verde, por exemplo). Depois, 
o restante do DNA recebe corante de outra cor e, 
assim, é possível verificar eventuais trissomias ou 
monossomias de até 12 dos 23 cromossomos do 
DNA. São aneuploidias, poliploidia , translocações 
e outras anomalias. Já a PCR cria várias cópias do 
DNA (que é isolado) para estudar os genes, per-
mitindo a identificação de doenças monogenéticas 
imperceptíveis durante a FISH, tais como mutações 
e polimorfismos.

Finalizado esse processo, os técnicos têm con-
dições de apontar anomalias no embrião que são 

Ricardo Pimenta Bertolla
Médico veterinário pela Universidade de São Paulo 

Doutor no setor de reprodução humana em urologia pela Univer-
sidade Federal de São Paulo 

Coordenador do grupo de pesquisa em reprodução humana na Unifesp 

Luciana Boaro
Bióloga especialista em reprodução humana

Embriologista do Projeto Alfa
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incompatíveis com a vida ou que podem causar 
alterações importantes durante o desenvolvimento 
do feto. Nesse caso, fazem a seleção apenas de em-
briões sem essas anomalias. A principal vantagem 
desse procedimento, pelo menos do ponto de vista 
ético, é que não há aborto. Ou seja, ao fazer um 
diagnóstico genético pré-implantacional, é possível 
identificar uma doença antes de transferir o embrião 
para o útero. Na prática, em 
vez de inviabilizar o embrião, 
o especialista faz apenas a 
escolha correta. 

De qualquer maneira, 
todos que realizam PGD 
devem fazer um acompa-
nhamento pré-natal para 
saber a saúde do feto. É 
importante ressaltar também que o embrião com 
alteração identificada no PGD não pode ser descar-
tado. Ele tem de ser congelado e aí começa outra 
discussão que vai além das questões envolvendo os 
diagnósticos genéticos. 

Critérios polêmicos
A discussão aqui é outra. Para a bióloga Luciana Bo-
aro, embriologista do Projeto Alfa, o PGD só deve 
ser aplicado em situações especiais. Ou seja, apenas 
quando houver indicação médica. Os casos mais co-
muns são de suspeita de doenças genéticas motivadas 
por herança familiar, quase sempre identificáveis por 
PCR, tais como a fibrose cística. “Não acho que o 
PGD seja indicado em casos de aborto de repetição, 
falhas de implantação ou idade avançada da mulher”, 
sustenta Luciana. “O diagnóstico pré-implantacional 
não é garantia de que a mãe conseguirá engravidar 
e ter o bebê”. Além disso, segundo a especialista, os 
procedimentos são delicados e exigem dos embriolo-

gistas habilidade. “Qualquer ação indevida pode pôr 
tudo a perder, o que é particularmente preocupante 
no caso de mulheres acima de 40 anos que produzem 
menos embriões”. 

Na prática, Luciana Boaro defende que a natureza 
se encarregue de fazer a seleção dos embriões se não 
houver uma indicação médica específica motivada 
por doença, o que significa mais de 95% dos casos. 

“As mulheres que decidem 
ter filhos depois dos 38 anos 
sabem que o risco de o filho 
ter síndrome de Down (tris-
somia do cromossomo 21) 
é maior, mas não vejo nisso 
razão para fazer um PGD, 
até porque o portador desse 
distúrbio genético é capaz 

de ter uma vida saudável”, opina a bióloga. Ou seja, 
ela acha que o diagnóstico genético – que é caro, 
invasivo, requer acuidade nem sempre disponível e 
pode até danificar um embrião – só deve ser feito 
diante da suspeita de uma doença específica e pre-
determinada. “Faltou dizer que a decisão de rejeitar 
um embrião significa pagar para deixá-lo congelado, 
o que também não me parece uma condição ideal”. 

A maioria dos especialistas concorda que o PGD 
não é garantia de sucesso de gravidez tampouco é ca-
paz de confirmar o diagnóstico das inúmeras doenças 
associadas ao DNA. Ainda assim, muitos defendem 
que o procedimento seja indicado para pacientes com 
idade avançada, falhas de implantação, abortos de 
repetição e fator masculino grave. Eles argumentam 
que existe alta taxa de aneuploidias nos pré-embriões 
provenientes desses fatores e acreditam que um 
screening analisando seus cromossomos por FISH 
poderia melhorar as taxas de gestação e diminuir as 
taxas de aborto.

O diagnóstico genético pré-
implantacional não é garantia 

de sucesso da gestação

Biópsia do blastômero do pré-embrião 
(esq.) e PGD-Fish mostrando trissomia 
do cromossomo 21, que é a síndrome 
de Down
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Existem inúmeras clínicas, principalmente nos 
Estados Unidos e na Europa, que adotam o PGS 
quase como procedimento de rotina. Fazem isso 
com a intenção de selecionar o embrião “perfei-
to”. No Brasil essa tese é bastante contestada. Na 
verdade, os especialistas daqui em geral buscam um 
meio-termo: não fazem o PGS de forma indiscrimi-
nada, mas, para quem tem condições de arcar com 
o tratamento e está com dificuldade de engravidar, 
alguns consideram uma opção a mais. Nesse caso a 
indicação de PGS e PGD representaria algo em tor-
no de 30% a 40% dos casos. O número de embriões 
anormais nos casos de aborto de repetição, falhas 
de implantação e idade avançada gira em torno de 
70% contra 30% dos casos que não se enquadram 
nessa situação. 

O pesquisador Ricardo Bertolla é um dos que con-
corda com isso. Ele diz que o laboratório da Unifesp 
faz PGD por motivos médicos, doença genética ligada 
ao sexo, aumento de idade com risco de trissomia 
do 21 e histórico de aborto recorrente ligado à tris-
somia do 16 – lá só é feita a FISH. O especialista em 
reprodução humana, porém, chama a atenção para 
um aspecto importante: “Não concordo que é bom 
fazer PGS para aumentar a taxa de gravidez ou de 
implantação de sucesso”. 

Ele explica que aumentar taxa de implantação sig-
nifica conseguir a gravidez com menos embriões. “E a 
idéia geral que se vende é que você pode diminuir o 
número de embriões transferidos e aumentar a taxa 
de gravidez com essa técnica”, critica. “Mas a verdade 
é que saiu um grande estudo da Sociedade Européia 
de Reprodução Humana e Embriologia mostrando 
que o PGS com a finalidade de aumentar a taxa de 
implantação não funciona e, portanto, não deve ser 
recomendado nessa situação”. 

Na prática, é possível eliminar o risco de selecio-
nar o embrião que favorecerá o aborto e dificultará 
a implantação, mas isso não é garantia de que essa 
taxa seja maior do que o índice de sucesso sem esse 
exame. “É importante ressaltar que os laboratórios 
normalmente só analisam dez dos 23 cromossomos 
do DNA durante o PGS: como eliminar o risco nessa 
circunstância?”, indaga Ricardo Bertolla. “Portanto, 
defendo que o médico indique apenas o PGD, e 
sempre de modo muito criterioso. Acho que o PGS, 
no sentido de triagem indiscriminada, sem uma sus-
peita médica específica, não deve ser feito”. 

7

As indicações médicas 
Confira a seguir as indicações médicas para PGD se-
gundo a European Society for Human Reproduction & 
Embryology, formuladas pelo ESHRE PGD Consortium. 
As indicações para falha repetida de FIV/ICSI e também 
para aumentar a taxa de gravidez são desaconselhadas 
pela entidade porque não teriam resultados positivos em 
relação ao aumento do índice de sucesso da gestação. 
Doenças ligadas ao sexo – X ou Y [síndrome de 
Turner – monossomia de cromossomo sexual; sín-
drome de Klinefelter (47,XXY); síndrome do triplo X 
(47,XXX)] 
Idade materna avançada – aumento de risco de síndro-
mes genéticas causadas por não-disjunção (por exemplo, 
trissomia do cromossomo 21 – síndrome de Down)
Aborto repetido (geralmente trissomia do cromos-
somo 16) 
Síndrome de Edwards (trissomia do cromossomo 18) 
Síndrome de Patau (trissomia do cromossomo 13) 
Anomalias cromossômicas estruturais (transloca-
ções, deleção, duplicação)
Doenças monogênicas (doenças causadas por mu-
tações em um gene): 

β•	 -talassemia 

Doença de Charcot-Marie-Tooth •	

Fibrose cística (•	 ∆F508) 

Doença de Huntington •	

Distrofia miotônica •	

Anemia falciforme •	

Atrofia muscular espinhal (deleção do exon 7–8) •	

Doença de Tay-Sachs (inserção 1278) •	

Polipose adenomatose familial •	

Epidermólise bolhosa •	

Anemia de Fanconi •	

Síndrome do X frágil (FMR-1) •	

Doença de Gaucher •	

Síndrome de Marfan •	

Osteogenesis imperfecta (dominante autossômica) •	

Doença de Sanhoff •	
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O cirurgião violonista 
O ginecologista Gilberto da Costa Freitas mostra sua 
habilidade manual não só no tratamento de pacientes, 
mas também ao violão

Dr. Gilberto da Costa Freitas
Ginecologista e obstetra pela Faculdade de Medicina da 
Universidade de São Paulo
Especialista em medicina reprodutiva pelo Kings College, 
em Londres, Reino Unido
Coordenador do setor de reprodução humana do hosptial 
Pérola Byington 

O ginecologista Gilberto da Costa Freitas tem 
dedos habilidosos. Não por acaso tornou-se um 
bem-sucedido cirurgião. O coordenador do setor 
de reprodução humana do Hospital Pérola Byington, 
porém, não usa sua aptidão manual apenas em endos-
copias ginecológicas. Quando está livre, faz questão 
de dedilhar seu violão. “É um companheiro para 
todas as horas”, diz o médico, que sempre dedicou 
um tempo para a música.

Gilberto aprendeu a tocar sozinho... Tocando! 
Nascido em Capanema, no Pará, ele teve o primeiro 
contato com o violão quando ainda era adolescente e 
cursava o Colégio Salesiano Nossa Senhora do Car-
mo, em Belém. “Lá havia uma sala de instrumentos 
musicais e tínhamos liberdade de mexer em qualquer 
um deles”, lembra. Mesmo sem professor, o jovem 

estudante começou arriscar alguns acordes no violão, 
a exemplo do irmão, que já estava mais adiantado. 

A primeira composição que o garoto tentou tocar 
foi Refletions of my life, da banda The Marmalade, 
famosa nos anos de 1970. “O engraçado é que meu 
irmão estava em um estágio mais avançado do que 
o meu e consegui tocar a música antes dele”, conta 
Gilberto. Dali pra frente, a vida do paraense nunca 
mais foi a mesma. “Com toda a limitação, peguei 
gosto pelo negócio e chegou um ponto em que tocava 
qualquer música das famosas revistinhas cifradas”. 

Passados mais de 30 anos, Dr. Gilberto ainda guar-
da a maioria dessas partituras. “Toda vez que abro 
minha sacola com as revistas tenho uma crise de rinite 
provocada pelo mofo”, brinca. E foi só a partir de dois 
anos para cá que ele resolveu contratar um professor 
de violão. Até então, reproduzia as músicas de alguns 
de seus ídolos, tais como Chico Buarque, Caetano 
Veloso e Zé Ramalho, sem muita técnica, meio de ou-
vido, meio seguindo as partituras. “Sempre sofri para 
tocar Tom Jobim, que compunha para piano canções 
muito ricas em acordes, dificultando bastante minha 
vida. Mas posso dizer que é plenamente gratificante 
conseguir tocar uma canção inteira”.

Embora goste de dedilhar o violão quando está 
sozinho, não foram poucas as vezes que Gilberto se 
apresentou para amigos e familiares. Em reuniões 
reservadas, é claro. Ele veio para São Paulo em 1985 
para se especializar em ginecologia e obstetrícia. 
Durante muito tempo pôde aprimorar bastante sua 
técnica. “Hoje em dia, aos 49 anos, toco muito para 
minhas filhas: a Isabel de três anos e a Carmem, de 
um”, conta o papai coruja. “Obviamente elas não 
me deixam curtir minhas músicas. O negócio agora 
é ‘Atirei o pau no gato’, ‘Meu limão’, ‘Cai, cai balão’ 
e ‘Marinheiro só’, que a mais velha adora”.
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Tese

Avaliação seminal de pacientes submetidos a orquiectomia por 
câncer de testículo antes e após o tratamento com quimioterapia 
ou radioterapia
AutorA: DeborAh MontAgnini SpAine, Sob A orientAção Do prof. Dr. AgnAlDo p.CeDenho; DiSSertAção ApreSentADA à DiSCi-
plinA De urologiA DA eSColA pAuliStA De MeDiCinA DA univerSiDADe feDerAl De São pAulo pArA obtenção Do título De DoutorA 
eM CiênCiAS DA SAúDe eM 18 De jAneiro De 2008

Objetivo: Comparar os parâmetros seminais de pacientes com tumor de testículo submetidos à orquiecto-
mia antes do início do tratamento com quimioterapia ou radioterapia e após o término desses tratamentos. 

Métodos: Estudo prospectivo realizado com 76 pacientes portadores de tumor de testículo que foram 
encaminhados ao Banco de Células e Tecidos Germinativos da Disciplina de Urologia da Universidade 
Federal de São Paulo para criopreservação de amostras seminais no período compreendido entre julho de 
2003 e julho de 2007. Os pacientes foram divididos de acordo com o tipo de tratamento em dois grupos: 
Grupo 1 – 34 pacientes portadores de tumor não-seminomatoso que após a orquiectomia foram tratados 
exclusivamente com quimioterapia (três ciclos de cisplatina, etoposídeo e bleomicina); Grupo 2 – 42 pa-
cientes portadores de tumor seminomatoso que após orquiectomia foram tratados exclusivamente com 
radioterapia (dosagem total de 2,5Gy). Todos os pacientes foram avaliados quanto à qualidade seminal no 
momento da criopreservação da amostra (tempo pré-tratamento) e 3, 6, 9, 12, 24 e 36 meses após o tér-
mino do respectivo tratamento adjuvante. 

Resultados: Os grupos não diferiram quanto à idade dos pacientes (26,9; 4,2 anos no grupo 1 e 26,8; 5,1 
anos no grupo 2, p = 0,296). Os resultados da comparação das variáveis seminais dos pacientes tratados 
por quimioterapia e por radioterapia antes do início do tratamento adjuvante mostraram que apenas a 
porcentagem de espermatozóides com motilidade não-progressiva foi maior no grupo da radioterapia 
(p = 0,033). Três meses após o término do respectivo tratamento, apenas a porcentagem de esperma-
tozóides com motilidade progressiva (classes a + b) foi maior no grupo da radioterapia (p = 0,039). Os 
resultados da comparação dos grupos 1 e 2 em 6, 9, 12 e 24 meses não apresentaram qualquer diferença 
estatisticamente significativa entre as variáveis avaliadas. Os resultados da comparação das variáveis semi-
nais entre os dois grupos, 36 meses após o término do tratamento adjuvante, mostrou que apenas o vol-
ume seminal foi maior no grupo 2 (p = 0,030). No grupo 1, três meses após o término do tratamento, 19 
(55,9%) pacientes tornaram-se azoospérmicos, 17 (50%) mantiveram-se azoospérmicos seis meses após 
o término do tratamento, 14 (41,4%) azoospérmicos nove meses após o fim do tratamento, oito (23,5%) 
12 meses, seis (17,6%) 24 meses após o tratamento e quatro (11,7%) 36 meses após o término do trata-
mento. Na avaliação feita três meses após o término do tratamento com radioterapia, 19 (45,2%) dos 
pacientes tornaram-se azoospérmicos, dez (23,8%) mantiveram-se azoospérmicos em seis meses,  21,4% 
em nove meses e cinco (11,9%) em 12, 24 e 36 meses do término do tratamento. 

Conclusão: A qualidade seminal dos pacientes não difere antes e após o término do tratamento com qui-
mioterapia e radioterapia, exceto pelo volume seminal. A recuperação da espermatogênese acontece, em 
média, 12 meses após o término do tratamento com radioterapia e 24 meses após a quimioterapia.
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Dedicação pela vida
O obstetra Sérgio Peixoto sempre quis ser médico,  
mas foi a sensação de segurar um bebê após um parto 
que lhe deu a certeza da especialidade que seguiria

“Foi uma coisa estranha, nunca tinha visto vida apa-
recer na minha mão”, lembra o hoje septuagenário 
professor Sérgio Peixoto. Era o primeiro parto 
do então quartanista da Faculdade de Medicina da 
Universidade de São Paulo (FMUSP), que se deu 
durante seu estágio na Clínica Infantil do Ipiranga. 
A experiência mudou a vida do jovem estudante e, 
após um período de incertezas em relação à escolha 
de uma especialidade, tomou sua decisão com plena 
convicção: seria um obstetra. 

Passados quase 50 anos, Sérgio Peixoto ainda se 
deslumbra com cada parto que faz. “É uma emoção 
que se renova. Cada criança que nasce é uma história 
que não se repete nem no segundo filho de um mes-
mo casal”, avalia o médico, que parou de contar os 
partos que fazia quando o número ainda estava nos 
cinco mil. “Hoje certamente já deve ter ultrapassado 
pelo menos o dobro disso”. 

Embora este paulistano tenha encontrado na 
clínica privada o sentido para sua profissão, foi à 
vida acadêmica que ele mais se dedicou, com duas 
livres-docências e um doutorado. Começou na 
USP como médico auxiliar de ensino ao passar no 
concurso, logo ao se formar, em 1961. Depois, em 
1969, fez o doutorado. O primeiro concurso de 
livre-docência aconteceu em 1971, em obstetrícia. 
No ano seguinte, porém, passou a atuar na clínica 
ginecológica e acabou fazendo uma segunda livre- 
docência, em 1976.

Sérgio Peixoto só deixou o Hospital das Clínicas em 
2006, ao completar 70 anos e receber a aposentado-
ria compulsória. Saiu de lá como professor-associado 

livre-docente de Obstetrícia e de Ginecologia. Hoje, 
ele continua atuando, é professor titular da Faculdade 
de Medicina do ABC, na Grande São Paulo. “É uma 
satisfação muito grande ver um profissional nascer, 
principalmente quando se tem certeza de que ele 
leva jeito para a medicina”. 

“Dizem que o ideal de vida é escolher um trabalho 
que, dentro de alguns limites, se torne um hobby”, diz 
Dr. Peixoto. “Nesse sentido, posso me considerar um 
privilegiado. Sou muito agitado, preciso ver as coisas 
resolvidas rapidamente, e por isso acho que casei bem 
com a obstetrícia. Diferente de outras áreas, você vê 
o fim da novela”. 

Ainda assim, o obstetra tem suas ressalvas. Para 
ele, a medicina é muito bonita, mas é também uma 
péssima companheira. “Se deixar, ela te ocupa 24 horas 
por dia. No caso do obstetra, é preciso estar sempre 
à disposição da paciente”, diz. “Já perdi incontáveis 
festas e jantares, até mesmo de Natal: o compromisso 
profissional fala mais alto que o social. Mas, se pudesse 
voltar no tempo, faria tudo de novo”. 

A paixão pela medicina começou cedo, na infân-
cia. Sérgio Peixoto tinha um primo mais velho que 
era médico e media a pressão da família toda. “Às 
vezes, quando ele convidava, ia junto fazer as visitas”, 
lembra. “Nessa fase era apenas uma relação poética. 
Mas a idéia vai amadurecendo sem a gente saber por 
que e, quando entrei na faculdade, percebi que desde 
sempre pensava em ser médico”.   

Neto de italianos e brasileiros, Dr. Sérgio não se 
lembra a maternidade em que nasceu, no ano de 
1936. Mas não esquece das aulas do curso primário 
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Dr. Sérgio Peixoto 
Professor titular de Ginecologia e Obstetrícia 

da Faculdade de Medicina do ABC 
Ex-professor-associado livre-docente de Obstetrícia 

e de Ginecologia da Faculdade de Medicina da 
Universidade de São Paulo 

no Colégio Santo Alberto dos Padres Carmelitas, que 
ficava ao lado da Igreja do Carmo, na região central 
de São Paulo (SP). “A igreja está lá, mas o colégio 
não existe mais, infelizmente”, lamenta. O garoto 
seguiu com os estudos e fez o ginásio e o científi-
co no Mackenzie, até entrar na faculdade em 1955, 
integrando “a saudosa 44ª turma da FMUSP”. 

Sérgio Peixoto não teve filhos, mas tem netos. Na 
verdade, quando diz isso, ele se refere aos quatro 
netos de sua segunda mulher. “Participei até mesmo 
do parto deles”, conta. Sobre os filhos que não teve, 
o médico tem uma opinião curiosa: “Se tivéssemos as 
técnicas de reprodução humana de hoje, certamente 
eu teria sido pai, principalmente porque não foi por 
falta de tentativas”. 

Autor de cinco livros, em especial um sobre 
pré-natal e outro sobre infecções de ginecologia, 
Dr. Sérgio Peixoto se prepara para lançar mais um, 
desta vez sobre o que ele convencionou chamar de 
“gravidez de 12 meses”, em que pretende falar da 
importância da pré-concepção, ou seja, as medidas 
preventivas antes da gestação. 

Além da contribuição científica, Sérgio Peixoto 
deixa duas lições de sua vida, uma na área médica 

e outra na vida pessoal. Na área médica, o obstetra 
lamenta as altas taxas de cesarianas no mundo inteiro. 
“A cesárea é uma excelente ferramenta que o médico 
tem na maleta caso precise. Mas não deve ser utili-
zada como primeira opção”, opina. Na vida pessoal, 
embora não se arrependa das decisões profissionais 
que tomou, acha que poderia ter se envolvido menos 
com aulas, congressos e simpósios. “Aprendi com os 
erros e no meu segundo casamento consegui equili-
brar melhor as coisas”.   

Hoje em dia, o professor continua ativo. Ainda 
visita a USP e é bastante atuante na Faculdade de 
Medicina do ABC. Também atende em seu consul-
tório e continua sempre bastante ocupado. Mas com 
a certeza de que deixou um primoroso legado para 
alunos e colegas de profissão. E ainda tem muito que 
contribuir para a ginecologia e a obstetrícia do País. 
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Agenda 2008/2009

OUTUBRO 

V Jornada Tocantinense de Ginecologia e Obstetrícia /  
II Jornada Tocantinense de Reprodução Humana /  
II Jornada Tocantinense de Ultra-Sonografia 
Data: 23 a 25 de outubro  
Local: Palmas - TO 
Realização: Sogito 
Telefone: (63) 3212-1081 
E-mail: sogito@febrasgo.org.br 

XIX Congreso Latinoamericano de Obstetricia y Ginecología 
- FLASOG 2008 
Data: 27 a 31 de outubro  
Local: Mendoza - Argentina 
Realização: Flasog 
Site: www.flasog.org 

NOVEMBRO 

41º Congresso de Ginecologia e Obstetrícia do Distrito Federal
2º Congresso Internacional de Ginecologia e Obstetrícia do DF 
1º Congresso Internacional de Maternidade Segura e Saúde 
Reprodutiva do DF 
Data: 5 a 7 de novembro  
Local: Centro de Convenções Ulysses Guimarães 
Realização: Sgob 
Telefone: (61) 3245-3681 Fax: (61) 3245-4530 
E-mail: sgob@ambr.com.br 
Site: www.sgob.com.br 

II Simpósio Internacional de Ginecologia Oncológica
Data: 5 a 8 de novembro  
Local: Instituto de Ensino e Pesquisa do Hospital Sírio-libanês 
– São Paulo (SP) 
Telefone:  (11) 3155-0200 
E-mail: iep@hsl.org.br 
Site: www.hospitalsiriolibanes.org.br/ginecoonco

XXV Congresso Nordestino de Ginecologia e Obstetrícia /
XXVIII Jornada Paraibana de Ginecologia e Obstetrícia 
Data: 12 a 15 de novembro  
Local: Centro de Convenções do Hotel Tambaú 
Realização: Asgopa 
Telefone: (83) 3244-5555 
Fax: (83) 3244-5555 
E-mail: sogopapb@yahoo.com.br 
Site: www.sogopa.org 

1º Congresso Nacional de Saúde da Faculdade de Medicina 
da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG)
Data: 12 a 15 de novembro
Local: Avenida Prof° Alfredo Balena, 190, 
Santa Efigênia – Belo Horizonte (MG) 
Telefone:  (31) 3409-4220 
E-mail: callcenter@fundep.ufmg.br 
Site: www.ufmg.br/congressodesaude/  
 
13 th World Congresso in the Reproduction Human 
Data: 16 a 19 de novembro  
Local: Tel Aviv, Israel 
E-mail: info@comtecmed.com 
Site: www.comtecmed.com 

52° Congresso Brasileiro de Ginecologia e Obstetrícia 
Data: 18 a 22 de novembro 
Local: Fortaleza – CE 
Site: www.socego.com.br 

2º Encontro de Ginecologia e Obstetrícia Baseado em Evidên-
cias 
Data: 22 de novembro 
Local: Caldas Novas – GO 
Realização: Sggo 
Telefone: (62) 3285-4586 
Fax: (62) 3285-4607 
E-mail: sggo@aganet.com.br / sggo@sggo.com.br 
Site: www.sggo.com.br 

XXIII Congresso Brasileiro de Reprodução Humana 
Data: 26 a 29 de novembro 
Local: Frei Caneca - São Paulo – SP 
Realização: Grow Up 
Telefone: (11) 3849-0099 
E-mail: sbrh@terra.com.br
Site: www.sbrh.med.br 

2nd Announcement and Call for Abstracts for the 11th COGI 
Congress 
Data: 27 a 30 de novembro
Local: Paris, França 
Telefone:  972 (3) 566-6166 
Fax: 972 (3) 566-6177 
E-mail: melania@comtecint.com 
Site: www.comtecmed.com/cogi/paris

2009  

I Simpósio Mundial de Ginecologia Endócrina 
V Congresso Brasileiro de Ginecologia Endócrina 
Data: 19 a 21 de março 
Local: Salvador – BA 
E-mail: ceparh@uol.com.br / eventos@ceparh.com.br   
Site: www.sobrage.org.br  
 
IX Congresso Brasileiro de Videocirurgia Sobracil 
Data: 18 a 21 de abril 
Local: Minascentro - Belo Horizonte – MG
Realização: Sobracil 
Telefone: (21) 2215-4476 
E-mail: congresso@sobracil.org.br 
Site: www.sobracil.org.br/congresso  
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Criopreservação de embriões   Juliana de Morais Braga (SP)
Vitrificação de óocitos   Carlos Gilberto Almodin (PR)

09:30-10:00 – Coffe break

10:00 – 11:30  Mesa redonda

Sala 1
Síndrome dos ovários policísticos
Coordenador: Ricardo Mello Marinho (MG)

Diagnóstico: há consenso? José Maria Soares Junior (SP)
Síndrome metabólica   Ieda Verreschi (SP)
Metformina: uso e abuso  José Arnaldo de Souza Ferreira (SP)
Estratégias de estimulação ovariana   Carlos Roberto Izzo (SP)

Sala 2
Situações especiais em Reprodução Assistida 
Coordenador: Adelino Amaral Silva (DF)

HIV e hepatites   Waldemar de Almeida Pereira de Carvalho (SP)
Casais homossexuais   Adriana Arent (RS) 
Cessão temporária de útero   Cláudio Barros Leal Ribeiro (PE)
Aspectos psicológicos da óvulo-doação   Alcina Meirelles (SP)

Sala 3
Medicina fetal 
Coordenador: Waldemar Naves do Amaral (GO)

Aconselhamento genético pré-natal   Thomaz Rafael Gollop (SP)
Anomalias cromossômicas: diagnóstico no primeiro trimestre   
Sang Choon Cha (SP)
Diagnóstico por imagem   Gregório Lorenzo Acácio (SP)
Cirurgia intra-útero: estado da arte  Rodrigo Ruano  (SP)

11:30 – 12:00  Conferências

Sala 1
Ultra-Sonografia “3 D” em Reprodução Humana
Conferencista: Waldemar Naves do Amaral (GO)

Sala 2
Prêmio Campos da Paz  

Sala 3 
Congelamento de óvulos 
Conferencista: Peter Nagy (EUA)

12:15-13:45  - Simpósio patrocinado

Conferências

Sala 1 
14:00- 14:30
Disfunções menstruais
Conferencista: Geraldo Rodrigues de Lima (SP)

Sala 2
14:00- 14:30
Envelhecimento gonadal masculino
Conferencista: Carlos Carizza (ARG.)

Sala 3
13:30 – 14:00
Rompendo a barreira dos 40 anos – desafios da fertilidade 
feminina.
Conferencista: Peter Pearson (UK)

14:00 – 14:30
Danos ao DNA espermático. Uma análise baseada em 
evidências.
Conferencista: Ashok Agarwal 

14:30-16:00 – Mesa redonda

Sala 1 
Cirurgia pélvica endoscópica 
Coordenador: Nilson Donadio (SP)

Salpingoplastia laparoscópica   Caio Parente Barbosa(SP)
Endometriose profunda    Paulo Ayroza Galvão Ribeiro (SP)
Cirurgia ovariana: quando e como?   Reginaldo Guedes 
Coelho Lopes (SP)
Abordagem histeroscópica de anomalias da cavidade uterina   
Walter da Silva Pinheiro (SP)

Sala 2 
Câncer e Infertilidade  
Coordenador: Nilka Donadio (SP)

Abordagem da paciente  jovem com câncer   Mario Cavagna (SP)
Preservação da fertilidade no câncer de ovário   Marcos 
Desidério Ricci (SP)
Preservação da fertilidade no câncer de mama   Luiz Henrique 
Gebrim (SP)
Criopreservação de tecido ovariano: ainda há indicação? 
Eduardo Leme Alves da Motta (SP)

Sala 3
Genética, Biologia Molecular e Infertilidade
Coordenador: Vilmon de Freitas (SP)

Infertilidade de causa genética   Walter Pinto Jr. (SP)
Biologia molecular na infertilidade masculina   Ricardo Bertolla (SP)
Marcadores biológicos da implantação embrionária   Paulo 
Serafini  (SP)
PGD e aborto de repetição   Ciro Drech Martinhago  (SP)

16:00-16:30 – Coffe break

16:30-18:00 - Ponto e contra-ponto

Sala 2
Assistência obstétrica na gestação múltipla
Conferencista: Marcelo Zugaib (SP)

Sala 3
Investigação genética das perdas gestacionais
Conferencista: Sérgio Danilo Pena (MG)

12:15 -13:45 – Simpósio patrocinado (com lunch break)

14:00 – 14:30 – Conferências

Sala 1
Anticoncepção em situações especiais
Conferencista: Nilson Roberto de Melo (SP)

Sala 2
Acreditação de serviços de saúde – vantagem competitiva
Conferencistas: Rubens J. Covella

Sala 3
Sangue do cordão umbilical: realidades e tendências
Conferencista: Adelson Alves (SP)

14:30 -16:00 – Mesa Redonda

Sala 1
Endometriose  Pélvica: prevenção, tratamento e impacto 
reprodutivo
Coordenador: Eduardo Pandolfi Passos (RS)

Diagnostico por imagem   Manoel Orlando(SP)
Prevenção das recidivas   Rosa Maria Neme (SP)
Tratamento cirúrgico   Mauricio Simões Abrão (SP)
Impacto reprodutivo   Carlos Alberto Petta (SP)

Sala 2
Abortamento de Repetição e Trombofilias 
Coordenador: Sebastião Freitas de Medeiros (MT)

Mecanismo imunológico   Ricardo Manoel de Oliveira (SP)
Diagnóstico   Manfred  Georg Bauermann (RS)
Tratamento   Ricardo Manoel de Oliveira (SP)
Visão do Hematologista   Elbio D’Amico  (SP) 

Sala 3
Má resposta ovariana: diagnóstico e conduta
Coordenador: Artur Dzik (SP)

Avaliação da reserva folicular   Thomas Miklos (SP)
Avaliação Genética e Biomolecular   Simone Fonseca(SP)
Esquemas de estimulação ovariana   César Augusto Cornel (PR)
Óvulo-doação   Maria do Carmo Borges de Souza (RJ)

16:00-16:30 – coffee break

16:30-18:00 -  Ponto e contra-ponto

Sala 1
Terapia Androgênica na disfunção sexual feminina
Coordenador: Edmund C. Baracat (SP)
Sim  Elsimar Coutinho (BA)
Não  Aarão Mendes Pinto Neto (SP) 
Debatedores: Elsa Gay Pereyra (SP)
                       Rose Marie Melamed (SP)
Sala 2
Mioma e infertilidade
Coordenador: Francisco Eduardo Prota (SP)
Embolização   Nilo Bozzini (SP)
Miomectomia   Sergio Conti Ribeiro (SP)
Debatedores: Marcos de Lorenzo Messina (SP)
                       Claudio Emilio Bonduki (SP)

Sala 3
ICSI magnificado: faz a diferença?
Coordenador: Bela Zausner  (BA)
Sim  Edson Borges Júnior (SP)
Não  Carlos Carizza (ARG.)
Debatedores: Françoise Eli Mizrahi (SP)
                       José Roberto Allegretti (SP)

6a feira – 28/11/08

8:00 -9:30 - Mesa Redonda

Sala 1
Impacto da gestação múltipla em Reprodução Assistida 
Coordenador: Marcelo Zugaib (SP)

Como evitar a gemelaridade  Hitomi Miura Nakagava (DF)  
Aspectos obstétricos  Antonio Fernandes Moron (SP)
Aspectos pediátricos   Paulo Pacchi (SP)
Repercussões emocionais   Cilly Pereira de Carvalho (SP)

Sala 2
Síndrome da hiperestimulação ovariana
Coordenador: Claudia Navarro Carvalho Duarte Lemos (MG)

Classificação e fisiopatologia   Edilberto Araujo Filho (SP)
Prevenção   Cristiano Busso (SP)
Tratamento ambulatorial   Vicente Abdelmassih (SP) 
Tratamento intensivo (UTI)   Luiz Sergio Affonso de André Jr. (SP) 

Sala 3
Procedimentos complementares em Técnicas de Reprodução 
Assistida
Coordenador: Jonathas Borges Soares (SP)

Evolução dos meios de cultivo   Kelly Athayde (EUA)
PGD: indicações   Leila Montenegro Silveira Farah (SP) 



Sala 1
Evidências dos fito-estrogênios no tratamento do climatério
Coordenador: Ronald Bossemeyer (RS)
Sim   Ceci Mendes Carvalho Lopes (SP)
Não   Lucas Vianna Machado (MG)
Debatedores: João Carlos Mantese (SP)
                       Sonia Maria Rolim (SP)

Sala 2
Hidrossalpinge e fertilização in vitro: Salpingectomia sempre?
Coordenador: José Carlos Menegoci (SP)
Sim   Antônio César Paes Barbosa (DF)
Não   Leopoldo Tso (SP)
Debatedores: Julio Elito Junior (SP)
                       Luiz Eduardo Trevisan de Albuquerque (SP)

Sala 3 
Reversão da infertilidade pós vasectomia 
Coordenador:  Sebastião Freitas de Medeiros (MT)
Reanastomose microcirúrgica   Marcelo Vieira (SP)   
ICSI   Edson Borges Jr.  (SP)
Debatedores: Lídio Jair Ribas Centa (PR)
                       César Milton Marinelli (SP)

Sábado – 29/11/08

8:00 – 9:30 - Mesa Redonda

Sala 1
Infertilidade na mulher após os 40 anos
Coordenador: Newton Busso (SP)

Critérios de escolha das técnicas de reprodução assistida   
Claudia Navarro Carvalho Duarte Lemos (MG)
Esquemas de estimulação ovariana Assumpto Iaconelli Jr. (SP)
Procedimentos para melhorar os resultados   Élvio Tognotti (SP)
Evolução e monitoramento das gestações   Soubhi Kahhale (SP)

Sala 2
Infertilidade masculina  
Coordenador: Sidney Glina (SP)

Avaliação do homem infértil   Lídio Jair Ribas Centa (PR)
Pesquisa Genética   Patrícia de Campos Pieri (SP) 
Tratamento cirúrgico   Renato Fraietta (SP)
Técnicas de recuperação de espermatozóides   Sandro C. 
Esteves (SP)

Sala 3
Cirurgia em Reprodução Humana
Coordenador: Ivis Alberto L. Bezerra de Andrade (RN)

Miomectomia laparoscópica: resultados reprodutivos   Joji 
Ueno (SP)
Prevenção de aderências   Alexandre Silva e Silva (SP)
Cirurgia histeroscópica   Walter Prata Pace (MG)
Micro-tese: Indicações, técnica e resultados   Pedro Ivo 
Ravizzini (SP)

9:30 – 10:00  Coffe break

10:00 -10:30  Conferências

Sala 1
Vantagens e limitações da supressão da menstruação
Conferencista: Elsimar M. Coutinho (BA)

Sala 2
Síndrome dos ovários policísticos e infertilidade: o que há de 
atual?
Conferencista: Lucas Vianna Machado (MG)

Sala 3
Marcadores metabólicos e protéicos na implantação 
embrionária.
Conferencista: Peter Nagy (EUA)

10:30 – 12:00  Ponto e Contra-ponto

Sala 1
Alo- imunidade e infertilidade 
Coordenador: Gilberto da Costa Freitas (SP)
Fato   Ricardo Barini (SP)
Ficção   Mariângela Badalotti (RS)
Debatedores: Maria Cristina Santoro Biazotti (SP)
                       Joji Ueno (SP)

Sala 2
Câncer de mama e estimulação ovariana
Coordenador: Tsutomu Aoki (SP)
Sim  Alfredo Carlos S. Dornelas de Barros (SP)
Não  Fausto Farah Baracat (SP)
Debatedores: Ivo Carelli Filho (SP) 
                       Carlos Alberto Ruiz (SP)

Sala 3
Radicais livres: influenciam a fertilidade?                                                                                                                                     
                                                                         
Coordenador: Dirceu H. Mendes Pereira (SP)
Sim   Ashok Agarwal (EUA) 
Não   Carlos Carizza (ARG.) 
Debatedores: Fabio Pasqualotto (RS)
                       Lister de Lima Salgueiro (SP)

12:00 – Encerramento e sorteio
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SYNAREL® (acetato de nafarrelina). Solução nasal. 2 mg/ml. Embalagem com 1 frasco de 8 mL com válvula. Uso intranasal. USO RESTRITO A PACIENTES DO SEXO FEMININO E ADULTAS. Indicações: SYNAREL® é indicado no tratamento da endometriose genital e

extragenital, incluindo alívio da dor e redução das lesões endometriais, no tratamento clínico do leiomioma uterino antes da miomectomia ou histerectomia planejada, incluindo alívio dos sintomas, redução do fibroma e do volume uterino e para estimulação
ovariana controlada prévia à fertilização in vitro. Contra-indicações: SYNAREL® é contra-indicado a pacientes que apresentem hipersensibilidade a nafarrelina, a análogos de agonistas do hormônio de liberação da gonadotropina (GnRH) ou a qualquer componente do

produto. SYNAREL® é também contra-indicado a mulheres grávidas (ou a pacientes que possam se tornar grávidas), lactantes e a pacientes com sangramento vaginal de causa não determinada. Posologia: Cada pulverização de SYNAREL® libera aproximadamente 100 mcL
de solução, que corresponde a uma dose de 200 mcg de nafarrelina. A paciente deve inclinar a cabeça ligeiramente para trás, depois de aplicar o produto e obedecer a um intervalo de 30 segundos entre cada pulverização. Endometriose, incluindo alívio da dor e redução das

lesões endometriais: 1 pulverização (200 mcg de nafarrelina) em uma fossa nasal pela manhã e uma pulverização na outra fossa à tarde (dose total diária = 400 mcg). Iniciar o tratamento entre o 2º e o 4º dia do ciclo menstrual. Duração do tratamento: 3 a 6 meses, de acordo com
a gravidade da doença e a resposta da paciente. Se a paciente não responder ao tratamento, aumentar 1 pulverização (200 mcg de nafarrelina) em cada fossa nasal, duas vezes ao dia (dose total diária = 800 mcg). Duração do tratamento: 3 a 6 meses no máximo. Tratamento clínico

do leiomioma uterino antes da miomectomia ou histerectomia planejada, incluindo alívio dos sintomas, redução do fibroma e do volume uterino: 1 pulverização (200 mcg de nafarrelina) em uma fossa nasal pela manhã e uma pulverização na outra fossa nasal à tarde (dose total diária =
400 mcg). Duração do tratamento: 3 meses. Estimulação ovariana controlada prévia à fertilização in vitro: 1 pulverização em uma ou em ambas as fossas nasais pela manhã (200-400 mcg de nafarrelina) e uma pulverização na outra ou em ambas as fossas nasais à tarde (dose total diária =

400 ou 800 mcg). Protocolo curto: nos protocolos “curtos”, inicia-se a administração de GnRHa precocemente no ciclo folicular, com gonadotropinas exógenas (por exemplo, gonadotropina menopáusica humana (hMG) adicionadas logo em seguida, enquanto o efeito “agudo” inicial do agonista
está ocorrendo. Assim, o protocolo curto incorpora o efeito agudo como parte do processo de estimulação. O GnRHa continua a ser administrado concomitantemente, com doses variáveis de gonadotropinas por mais 10-15 dias, até que os folículos estejam grandes o suficiente. Nesse ponto, o

agonista e as gonadotropinas são suspensos e administra-se hormônio gonadotrópico humano (hCG) para estimular o surto espontâneo de hormônio luteinizante (LH) e o desencadeamento dos processos que levam ao amadurecimento do oócito. Os oócitos são, então, retirados dos folículos antes da
ocorrência da ovulação espontânea. Protocolo longo: nos protocolos “longos” de estimulação ovariana controlada, inicia-se a administração de GnRHa no começo da fase folicular (2º dia) ou na metade ou final da fase lútea (em geral, 21º dia) do ciclo menstrual. O GnRHa é administrado até que o efeito

agudo termine e ocorra a down-regulation hipofisária, evidenciada pelo aparecimento de sangramento como menstruação e, em alguns centros, pela determinação das concentrações séricas de estradiol, que aparecem diminuídas. Depois da down-regulation, que ocorre dentro de quatro semanas, a
estimulação ovariana controlada é iniciada com gonadotropinas. A estimulação normalmente dura de 8-12 dias e, então, o agonista e as gonadotropinas são suspensos e o hormônio gonadotrópico coriônico humano (hCG) é administrado, seguido da coleta de oócitos. A preferência pelo protocolo “longo” ou

“curto” depende de fatores como experiência do médico, características e história da paciente e fatores específicos da equipe, como sistemas de monitorização. Iniciar o tratamento no começo da fase folicular (2º dia) ou na metade da fase lútea (21º dia do ciclo menstrual). O tratamento deve ser mantido até ser
atingida a down-regulation. Se esta não ocorrer num prazo de 12 semanas, a nafarrelina deve ser descontinuada. Quando ocorrer down-regulation (usualmente em 4 semanas), o tratamento com gonadotropina deve ser adicionado à nafarrelina até se atingir um estágio adequado de desenvolvimento folicular, quando

então, ambos os fármacos são descontinuados e inicia-se a administração de gonadotropina coriônica para induzir a ovulação. Advertências e Precauções: Da mesma forma que com outros fármacos desta classe, foi relatada a ocorrência de cistos ovarianos durante os primeiros dois meses de terapia com nafarrelina. A
maioria desses eventos ocorreu em pacientes com síndrome do ovário policístico. Este aumento de cistos pode apresentar resolução espontânea, em geral, depois de quatro a seis semanas de tratamento; mas, em alguns casos, pode requerer descontinuação do fármaco e intervenção cirúrgica. Se os sintomas da

endometriose recorrerem após um período de tratamento, demandando a repetição da terapia, recomenda-se a avaliação da densidade óssea antes de iniciar o novo tratamento, para assegurar que os valores situam-se dentro dos limites da normalidade. O retratamento não pode ser recomendado uma vez que não estão
disponíveis dados de segurança para sua realização. A eficácia do tratamento da endometriose em mulheres abaixo de 18 anos não foi estabelecida. Se a utilização de um descongestionante nasal for necessária, recomenda-se a administração pelo menos 2 horas após a aplicação da nafarrelina. Se a paciente espirrar durante ou

imediatamente após a aplicação da nafarrelina a absorção do fármaco pode ser prejudicada. Portanto, neste caso, recomenda-se repetir a aplicação. A administração de nafarrelina em doses terapêuticas inibe o eixo hipófise-gonadal. A função normal do sistema hipofisário-gonadal é restaurado normalmente entre 4 e 8 semanas após a
descontinuação do tratamento. Portanto, as provas funcionais do eixo hipófise-gonadal efetuadas durante o tratamento ou neste período de 4 a 8 semanas, são de difícil interpretação. Uso na gravidez: SYNAREL® (acetato de nafarrelina) não deve ser utilizado durante a gravidez ou na suspeita de gravidez, pois pode causar dano fetal.
Estudos em ratos revelaram anomalias fetais com a administração de nafarrelina durante o período de organogênese: houve aumento da mortalidade e diminuição do peso fetal, relacionados com a dose administrada. Os efeitos sobre a mortalidade fetal em ratos são conseqüências esperadas da alteração nos níveis hormonais
induzida pelo fármaco. Antes de se iniciar o tratamento com nafarrelina, deve-se assegurar que a paciente não esteja grávida. O uso regular de SYNAREL® nas doses recomendadas, usualmente inibe a ovulação e a menstruação, porém a contracepção não está assegurada. Se a paciente esquecer de algumas doses durante o
tratamento, pode ocorrer ovulação e, conseqüentemente, o potencial de concepção existe. Durante o tratamento, deve-se evitar a gravidez utilizando métodos contraceptivos de barreira (diafragma, dispositivo intra-uterino ou preservativos), e não anticoncepcionais orais. Se a paciente engravidar durante o tratamento, a administração
do medicamento deve ser suspensa e a paciente deve ser informada sobre os riscos potenciais para o feto. Uso na lactação: Não se sabe se a nafarrelina é excretada pelo leite materno. Portanto, como medida de segurança, não se deve fazer uso de nafarrelina durante o período de amamentação. Interações Medicamentosas: A
nafarrelina não causa interações de ordem farmacocinética, uma vez que sua degradação é devida à ação das peptidases e não ao sistema enzimático P-450. Dado que a ligação protéica (principalmente à albumina) da nafarrelina ocorre na proporção de apenas cerca de 80%, as interações medicamentosas derivadas da ligação às
proteínas plasmáticas são pouco prováveis. A administração de um vasoconstritor 30 minutos antes da nafarrelina diminui a absorção desta. Reações Adversas: O início do tratamento com nafarrelina pode causar exacerbação transitória da endometriose e de outros sintomas do desequilíbrio estrogênico. O tratamento crônico pode
induzir um estado menopáusico. Em aproximadamente 0,2% das pacientes ocorrem sintomas sugestivos de hipersensibilidade ao fármaco, como dor no peito, prurido, rash, dispnéia e urticária. O início do tratamento com nafarrelina pode causar exacerbação transitória da endometriose e de outros sintomas do desequilíbrio
estrogênico. O tratamento crônico pode induzir um estado menopáusico. VENDA SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA. Reg. MS - 1.0216.0179. SAC: 0800-166575. BR 1238004001-2007
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