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Ética em pauta na sociedade brasileira
No primeiro semestre deste ano vimos voltar à 
mídia a discussão em torno da Lei de Biossegurança, 
aprovada pelo Congresso Nacional e sancionada 
pela Presidência da República em 2005. A legisla-
ção permite o uso de células-tronco retiradas de 
embriões produzidos em laboratório para fins de 
reprodução assistida, mas a Procuradoria da Repú-
blica contestou a decisão, evocando a inviolabilidade 
do direito à vida. Afinal, quando a vida começa? Em 
abril último uma audiência pública reuniu 34 cien-
tistas para tentar responder a essa questão. 

Esta edição do Boletim da Sociedade Brasileira 
de Reprodução Humana concede espaço a essa 
pauta que diz respeito a toda a sociedade e, em 
especial, a médicos da área de reprodução humana, 
que tentam solucionar a infertilidade de casais que 
desejam ter filhos por meio da fertilização in vitro. 
Por isso, o leitor encontrará na seção “Ponto de vista”, 
nas páginas a seguir, uma reportagem especial que 

apresenta a opinião de dois especialistas, das áreas 
de bioética e embriologia.

Ainda nesta edição, a SBRH preparou uma 
seleção das principais referências médicas na In-
ternet, que podem ser acessadas e consultadas, 
funcionando como ferramenta essencial na prática 
da medicina.

Em nossa seção dedicada a mostrar a vida e as 
paixões de grandes nomes, o leitor saberá como e 
onde esquiar, com as dicas do médico especialista 
em Endocrinologia Reprodutiva, Mario Cavagna.

Para obter mais informações sobre a SBRH, so-
bre assuntos científicos e notícias das especialidades 
em reprodução humana, visite o nosso portal, que 
está reformulado: www.sbrh.med.br.

Dirceu Henrique Mendes Pereira
Presidente da SBRH
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Quando a vida começa?

Prof.  Dr. Marco Segre, professor 
emérito do Departamento 
de Medicina Legal, Ética 
Médica e Medicina Social e 
do Trabalho da Faculdade de 
Medicina da Universidade de 
São Paulo (FMUSP), membro 
da Comissão de Bioética do 
Hospital das Clínicas FMUSP

A polêmica em torno do princípio da vida está no 
centro do debate sobre a constitucionalidade da Lei 
de Biossegurança, aprovada pelo Congresso Nacional 
e sancionada pela Presidência da República em 2005. 
Pela nova legislação, é permitido o uso de células-tron-
co retiradas de embriões produzidos em laboratório 
para fins de reprodução assistida. Mas a Procuradoria 
da República contestou a decisão, evocando o artigo 
5o da Constituição Federal, segundo o qual está as-
segurada aos brasileiros a inviolabilidade do direito à 
vida. A decisão final caberá agora aos magistrados do 
Supremo Tribunal Federal (STF), que promoveram em 
abril último uma audiência pública com 34 cientistas 
para tentar responder justamente a questão que titula 
este artigo: “Quando a vida começa?”. 

Embora não tenha condições de determinar cien-
tificamente o instante em que a vida se inicia, o ser 
humano deve estabelecer essa demarcação de modo 
pragmático para favorecer a convivência em socieda-
de. A opinião é do professor Marco Segre, membro 
da Comissão de Bioética do Hospital das Clínicas da 
Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo 
(HC-FMUSP). Segundo ele, a bioética é pluralista e não 
tem a intenção de determinar o certo ou o errado em 
relação a esse tema. “Contudo, é importante esclarecer 

que a definição do momento em que devemos passar a 
respeitar a vida como tal é uma decorrência da cultura 
de uma sociedade”, pondera o prof. Segre. 

Os críticos da nova lei argumentam que a vida co-
meça na fecundação e, portanto, a inevitável destruição 
dos embriões durante a extração das células-tronco 
é inconstitucional. Ou, na versão da Igreja Católica, 
conforme enfatizou o próprio Papa Bento XVI em sua 
recente visita ao Brasil: “Um desrespeito à vida”. Para 
o prof. Segre, a idéia de que a fecundação determina 
o começo da vida não é uma verdade científica. “A 
Ciência apenas descreve fenômenos objetivos e to-
dos os que tentam estipular o princípio da vida estão 
sendo influenciados por critérios ligados à afetividade 
e à religiosidade”.

O prof. Segre, que acredita em Deus, é a favor da 
utilização de células-tronco retiradas de pré-embriões 
fertilizados in vitro, desde que com o consentimento 
dos pais — pela Lei de Biossegurança somente poderão 
ser aproveitados embriões congelados há mais de três 
anos. “Essa é uma concepção pessoal minha baseada 
em critérios práticos. As pesquisas com células-tronco 
embrionárias são uma esperança de cura para portado-
res de diversas doenças degenerativas, como o diabetes 
tipo 1 e o mal de Parkinson, e também para vítimas de 
paralisias por lesão na medula espinhal. Além disso, 
essa nova tecnologia poderá levar à criação de bancos 
de órgãos para transplante, abreviando o sofrimento 
de quem precisa de um rim ou um coração”, sustenta 
o médico. 

Leila Montenegro Farah, biomédica especialista 
em genética e citogenética humana, concorda com 
seu colega: “Acho que devemos usar o conhecimen-
to científico para melhorar e alongar a vida humana”. 
Ela admite, porém, que a discussão ainda levará tem-
po. Principalmente porque ninguém tem elementos 
concretos para definir o que é a vida. “Acredito que 
a vida se caracteriza pela capacidade de uma célula 
se reproduzir. E isso vale para células precursoras 

Especialistas respondem a essa pergunta para falar sobre o uso 
de células-tronco extraídas de embriões fertilizados in vitro em 
processo de reprodução assistida
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de um espermatozóide, para um glóbulo branco 
ou células de qualquer tecido vivo que venhamos a 
manipular em laboratório. No entanto, não devemos 
confundir um conjunto de células vivas com um ser 
vivo”, considera a geneticista, recolocando a ques-
tão sobre o instante em que o indivíduo torna-se 
um indivíduo. 

Ela responde com outra pergunta: “O embrião é 
vida ou tem vida?”. E esclarece: “O embrião é forma-
do por células com potencialidade para dar origem 
a um ser humano racional e único, com sentimentos 
e desejos”. Essa visão reforça a tese defendida pelo 
prof. Segre de que a vida se estabelece a partir de 
um continuum. “Ou seja, poderíamos considerar seu 
início material nos pré-gametas e seu fim na esque-
letização do cadáver. Ainda assim, a demarcação 
durante esse processo contínuo do instante em que 
passamos a considerar um conjunto de células vivas 
um ser independente é aleatória. Definir cientifica-
mente o início da vida seria como verificar evidências 
da existência de Deus em laboratório”.

Contudo, diante da necessidade de se estipular o 
início da vida humana de forma pragmática, a Sociedade 
Brasileira de Genética Clínica (SBGC) distribuiu entre 
seus associados um questionário que permite uma 

reflexão objetiva sobre o assunto (veja o quadro). Os 
membros da SBGC tiveram de apontar uma entre 20 
teorias, da fecundação aos dois anos de idade, para 
definir o momento em que um ser humano estaria 
formado. Os itens, estipulados a partir de um levanta-
mento feito pelo professor José Roberto Goldim, da 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul, leva em 
consideração o tempo decorrido do desenvolvimento 
do feto, as características fisiológicas dele e os critérios 
para a escolha. O resultado da enquete deverá auxiliar 
os juízes do STF em suas decisões sobre a constitucio-
nalidade da Lei de Biossegurança. 

Questionário desenvolvido pela Sociedade Brasileira de Genética Clínica a partir do artigo 
“Início da vida de uma pessoa humana”, do professor de Bioética José Roberto Goldim, da 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul (www.bioetica.ufrgs.br/inivida.htm) 

Tempo decorrido Características Critério
Zero minuto Fecundação – fusão de gametas Celular
12 a 24 horas Fecundação – fusão dos pró-núcleos Genotípico estrutural
2 dias Primeira divisão celular Divisional
3 a 6 dias Expressão do novo genótipo Genotípico funcional
6 a 7 dias Implantação uterina Suporte materno
14 dias Células do indivíduo diferenciadas das células dos anexos Individualização
20 dias Notocorda maciça Neural
3 a 4 semanas Início dos batimentos cardíacos Cardíaco
6 semanas Aparência humana e rudimentos de todos os órgãos Fenotípico
7 semanas Respostas reflexas à dor e à pressão Senciência
8 semanas Registro de ondas eletroencefalográficas Encefálico
10 semanas Movimentos espontâneos Atividade
12 semanas Estrutura cerebral completa Neurocortical
12 a 16 semanas Movimentos do feto percebidos pela mãe Animação
20 semanas Probabilidade de 10% para sobrevida fora do útero Viabilidade extra-uterina
24 a 28 semanas Viabilidade pulmonar Respiratório
28 semanas Padrão sono–vigília Autoconsciência
28 a 30 semanas Reabertura dos olhos Perceptivo visual
40 semanas Gestação a termo ou parto Nascimento
2 anos após o nascimento “Ser moral” Linguagem para comunicar vontades 

Dra. Leila Farah, biomédica 
especialista em Genética e 
Citogenética Humana.
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Na opinião da geneticista Leila Farah, a vida humana 
estará estabelecida quando a estrutura cerebral puder 
controlar totalmente as funções do embrião, isto é, 
por volta da 12a semana de gestação. “O critério é o 
mesmo adotado para estabelecer o final da vida de um 
indivíduo, que se caracteriza por morte cerebral”, jus-
tifica. “Um conjunto de células totalmente dependente 
de uma sofisticadíssima estrutura laboratorial não é 
uma criança. Poderá vir a ser, mas isso dependerá de 
circunstâncias. Ou seja, sem as condições artificiais 
favoráveis, o embrião não se desenvolverá”.

recém-nascidos e da medula óssea de indivíduos adultos. 
Uma das polêmicas em torno do assunto recai exata-
mente sobre essa questão: por que usar células-tronco 
embrionárias se existem outras maneiras de obtê-las sem 
destruir embriões? A resposta é simples. Porque as célu-
las-tronco embrionárias ou totipotentes (pluripotentes) 
são capazes de se transformar em qualquer tecido do 
corpo enquanto as células-tronco adultas (multipotente) 
não têm a mesma capacidade de diferenciação. Além 
disso, elas poderão tratar também doenças genéticas. 
Na prática, a perspectiva em torno das células-tronco 
embrionárias para tratamentos parece ser muito mais 
promissora, embora não haja nada conclusivo. 

A Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) con-
tra a Lei de Biossegurança alega, entre outras coisas, 
que a pesquisa com células-tronco adultas é, objetiva 
e certamente, mais promissora do que a pesquisa com 
células-tronco embrionárias. As primeiras apresentam 
resultados auspiciosos, em relação às segundas não se 
tem registro. A Federação de Sociedades de Biologia 
Experimental (FeSBE) divulgou um manifesto contes-
tando e repudiando veementemente essa afirmação. 
Segundo o documento, as células-tronco embrionárias 
ainda são o tipo mais versátil de células-tronco até hoje 
identificadas em mamíferos; fontes alternativas de célu-
las-tronco supostamente com a mesma plasticidade já 
foram descritas, mas esse não é um dado consolidado; 
em animais, as células-tronco embrionárias foram ca-
pazes de exercer efeitos terapêuticos em modelos de 
várias doenças, como Parkinson e paralisias por traumas 
na espinha; o uso terapêutico das células-tronco adultas 
ainda está restrito ao tratamento de doenças hemato-
lógicas pelo transplante de medula óssea e sangue do 
cordão umbilical; e as células-tronco embrionárias são 
uma poderosa ferramenta de pesquisa básica voltada a 
compreender a biologia do ser humano. 

Existem hoje no Brasil seis núcleos de pesquisa com 
células-tronco maduras, em Porto Alegre (RS), São José 
do Rio Preto (SP), Ribeirão Preto (SP), Rio de Janeiro 
(RJ), Salvador (BA) e Recife (PE). Os resultados têm sido 
promissores. As pesquisas trabalham com voluntários 
portadores de diabetes, pacientes com cardiopatias, 
pessoas com lesões nervosas e até um caso de trom-
bose. O Instituto Nacional de Cardiologia também 
promove com a participação de 22 hospitais pesquisas 
com células-tronco adultas. São 1.200 pacientes em 
todo o País com quatro tipos de doenças cardíacas: 
infarto agudo do miocárdio, doença isquêmica crônica 
do coração, cardiomiopatia dilatada e cardiopatia de-
corrente do mal de Chagas.

Na prática, a grande questão que se coloca é o que fa-
zer com os inúmeros embriões congelados nas clínicas de 
reprodução assistida que perderam a utilidade. Durante o 
processo da fertilização in vitro, as clínicas costumam gerar 
o maior número possível de pré-embriões, justamente 
para aumentar as chances de sucesso de gravidez. To-
mando como exemplo casos de mulheres mais jovens, os 
embriologistas chegam a inseminar até 30 oócitos de uma 
vez. Considerando a taxa de fertilização no laboratório por 
volta de 70% e levando-se em conta que apenas dois ou 
três desses embriões são implantados no útero da mãe, 
há um importante excedente deles na maioria dos pro-
cessos de reprodução assistida. É difícil saber o número 
exato de embriões congelados nas clínicas brasileiras, por 
dificuldade de se obter esses dados precisamente. 

Para os defensores da Lei de Biossegurança, não tem 
sentido permitir que se produzam embriões de modo 
artificial e impedir que eles sejam inutilizados quando 
não forem aproveitados. “Principalmente porque a 
finalidade é desenvolver conhecimento médico para 
tratar males terríveis da humanidade, como a leucemia, 
a distrofia muscular e o Alzheimer”, defende o prof. 
Segre. Segundo a geneticista Leila, as células-tronco 
são células indiferenciadas capazes de se transformar em 
células idênticas às do local onde estiverem colocadas e 
se multiplicarem. “Ou seja, a medicina poderá regenerar 
tecidos do sistema nervoso, do pâncreas, do sangue, do 
coração e do fígado”, antevê a especialista.

As células-tronco podem ser obtidas de diversas ma-
neiras e não só por meio de embriões. Cientistas hoje já 
extraem células-tronco do sangue do cordão umbilical de 

As células-tronco embrionárias são capazes 
de se transformar em qualquer tecido do 

corpo enquanto as células-tronco adultas não 
têm a mesma capacidade de diferenciação
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órgãos vitais, a partir de doadores ‘mortos’, passou a 
exigir a pré-definição do momento de morte, para que 
estas fossem viáveis, o desenvolvimento das técnicas 
de reprodução assistida está estimulando um ques-
tionamento do momento de início da vida, para que, 
pelo destino que não se sabe qual dar aos embriões 
excedentes, este outro avanço científico (a reprodução 
assistida) não seja obstaculizado”, escreveu.

Mas é prudente ao reconhecer que é preciso vigi-
lância. Para ele, sem o devido controle, as investiga-
ções científicas podem levar a um processo perigoso 
de “desumanização”. 

A especialista Leila concorda e garante: “O médico é 
um dos profissionais que mais tem respeito pela vida”. 
Ela diz que não dissocia células humanas de seres huma-
nos em seu trabalho. “Qualquer coisa que tenha origem 
humana requer respeito, seja um espermatozóide, um 
embrião ou um cadáver”, prega a geneticista, que acha 
que a medicina terá um longo caminho até desvendar 
os segredos das células-tronco. “Extrair a célula-tronco, 
purificá-la e induzi-la a fazer o que precisamos será um 
desafio e tanto para a ciência”. Ela diz também que a 
restrição de uso de embriões com mais de três anos 
tem uma finalidade importante: “Ninguém quer que 
sejam produzidos embriões com essa finalidade”. 

“No caso do embrião clonado, a tese 
de que a vida começa na fecundação cai 
por terra, já que não há inseminação”

O debate em torno do início da vida, apesar de estar 
sendo travado por conta da Lei de Biossegurança e do 
uso de células-tronco embrionárias, acaba migrando 
para outro tema polêmico: o aborto. O prof. Segre 
é a favor da interrupção do desenvolvimento de um 
embrião humano em condições especiais, como em 
casos de anencefalia, síndrome genética grave, situação 
de ônus moral ou econômico insuportável para a mãe 
etc. “Seria razoável permitir a interrupção da gestação 
até três meses por razões sociais; de três a seis meses 
por patologias graves ou incompatíveis com a vida; e 
de seis a nove meses se a gravidez oferecer risco de 
morte para a mãe”. 

Outro tema que vem à tona quando se discute 
o início da vida e as células-tronco embrionárias é o 
processo de clonagem. Essa é uma técnica altamente 
experimental e difícil de ser realizada, mas é uma das 
formas de se obter células-tronco embrionárias, inclusi-
ve eliminando o risco de rejeição para transplante. Para 
produzir um embrião clonado é preciso retirar o núcleo 
de um oócito e inserir em seu lugar o núcleo de uma 
célula do paciente. “No caso do embrião clonado, a tese 
de que a vida começa na fecundação cai por terra, já 
que não há inseminação”, raciocina o prof. Segre, “mas 
as pesquisas ainda são incipientes e é preciso ter muito 
cuidado com processos de clonagem”.

Por fim, a Lei de Biossegurança suscita mais uma 
polêmica: a dos transgênicos. Isso acontece porque 
a nova legislação trata tanto das células-tronco como 
dos organismos geneticamente modificados. O ob-
jetivo é criar um conjunto de ações voltadas para 
a prevenção, minimização ou eliminação de riscos 
inerentes às atividades de pesquisa, produção e de-
senvolvimento tecnológico. “Transgênicos são orga-
nismos que recebem genes que não são deles”, ensina 
a geneticista Leila Farah. “É um assunto que precisa 
ser desmistificado. A insulina que muitos portadores 
de diabetes aplicam diariamente é obtida a partir de 
uma bactéria modificada geneticamente. Isso mesmo. 
O análogo de insulina humana é fabricado por um 
organismo transgênico e esse é um recurso fantástico 
para a medicina”.

O prof. Segre sabe da importância do avanço cien-
tífico para o desenvolvimento da medicina. “Assim 
como o surgimento de técnicas de transplantes de 
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O esqui é um esporte que requer prática e habilidade. Apesar 
disso, pode ser praticado em qualquer idade e por toda a 
família, de acordo com o adepto professor Mário Cavagna, 
médico especialista em Endocrinologia Reprodutiva. 

Todos os anos, ele arruma as malas e parte com a esposa e 
os dois filhos rumo à Itália, para esquiar na montanha gelada de 
Monte Bianco, no Vale da Aosta. Lá fica a Courmayeur, uma das 
mais famosas estações de esqui do país. “Sinto uma paz imensa. 
O esqui é uma maneira que encontrei de estar em contato com 
uma paisagem belíssima e de relaxar ao mesmo tempo, na com-
panhia da família e dos amigos”, revela ele. Cavagna descobriu 
o esqui há cerca de 15 anos e desde essa época faz questão de 
reservar alguns dias por ano para praticar o esporte. 

Tudo tem um começo
O médico confessa que não foi muito fácil no início. Algumas 
aulas iniciais ensinam a equilibrar-se no esqui e a desenvol-
ver as principais manobras; o problema para o iniciante, 

Férias na neve

porém, surge no momento de enfrentar as descidas e os 
vales. “Para as crianças foi bem mais fácil. Elas amaram e já 
saíram esquiando. São mais ousadas que os adultos. Como 
eu já tinha certa idade quando comecei – quase 40 anos –, 
senti certo medo”, diverte-se o médico ao se lembrar das 
primeiras tentativas. “Fui persistente e não desisti. Valeu a 
pena”, conclui.

Diante do “perigo”, o esquiador iniciante tende a inclinar-
se para trás, quando o esporte exige justamente o contrário: 
o corpo deve obedecer ao movimento de descida e ficar 
posicionado ligeiramente para a frente. Caso contrário, o 
conjunto desequilibra-se e o resultado pode ser o tombo 
do esportista.

Aula de esqui
Mário Cavagna explica que a posição correta exige do 
esquiador também uma dose de relaxamento. Ou seja, o 
ideal é que nenhuma parte do corpo esteja excessivamente 
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Prof. Dr. Mario Cavagna, 
ginecologista especializado em 
Endocrinologia Reprodutiva, 

esquia nas montanhas italianas 
durante as férias de janeiro

contraída. “O tronco tem de estar alinhado, o quadril, um 
pouco inclinado para frente e os joelhos, levemente fl e-
xionados. Os braços devem permanecer bem leves, sem 
nenhuma tensão”. 

Como todo esporte, o esqui também exige o mínimo de 
preparo físico. “É preciso fortalecer a musculatura das coxas 
e ter agilidade no quadril. A cintura não pode estar ‘dura’. 
O esquiador tem de ter jogo de cintura e, principalmente, 
joelhos em boas condições. Quem tem problema no joelho 
terá difi culdades”, avisa Cavagna. 

O que é preciso para esquiar
O esqui é um esporte relativamente barato. Para os brasi-
leiros, porém, representa um hobby um pouco oneroso, já 
que precisam ir em busca da neve. Na América do Sul, na 
Argentina e no Chile estão as estações de esqui preferidas 
de quem parte do Brasil. Até a Patagônia e Bariloche, por 
exemplo, a viagem é mais acessível.

No mais, o esquiador precisa ter equipamentos apro-
priados, estar vestido adequadamente, com calça e jaqueta 
impermeáveis e luvas confortáveis. “Para usar as botas, a 
pessoa tem de se acostumar a elas, porque são de plástico, 
duras, e no começo muito incômodas”, alerta Cavagna. O 
tamanho do esqui deve-se adequar ao grau de habilidade do 
esquiador. Iniciantes utilizam esquis menores, e aqueles que já 
esquiam bem, em alta velocidade, utilizam esquis mais longos. 
“É mais difícil fazer curvas com eles”. Em geral, as pessoas 
compram os equipamentos de uso mais pessoal, como roupas 
e botas, e alugam os esquis nas próprias estações. 

Apaixonado pelo esporte, Mário Cavagna fi naliza enfati-
zando que todos aqueles que tiverem oportunidade devem 
esquiar. “Deve-se persistir um pouco para aprender, porque, 

depois, esquiar torna-se tão prazeroso que compensa o 
esforço”. Nas aulas de cirurgia, ele costuma dizer aos seus 
alunos que, na vida, tudo é possível de se aprender. “Se eu 
consegui aprender a esquiar, vocês são capazes de aprender 
a operar”, ensina.
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Nome: _______________________________________________________________________  RG: _______________________________

Data nasc.: _________/ _________/ __________  CRM: ____________________________________________

Especialidade: _________________________________________________________________ CPF: ______________________________

Endereço comercial: ___________________________________________________________  Bairro: ____________________________

Cidade: ________________________________________________________  Estado: ________________  CEP: ____________________

Endereço residencial: ___________________________________________________________________  Bairro: ___________________

Cidade: ________________________________________________________  Estado: ________________ CEP: ____________________

Telefone (cons.): ________________________________________________ (res.): ____________________________________________

(cel.): _________________________________________________________ (fax): ____________________________________________

E-mail: __________________________________________________________________________________________________________

Ficha de atualização
SOCIEDADE BRASILEIRA DE REPRODUÇÃO HUMANA

FICHA DE ATUALIZAÇÃO DE CADASTRO

Telefax: (11) 5055-6494 – E-mail: sbrh@terra.com.br

A SBRH está situada na Av. Jandira, no 257, 14o andar, cj. 146, Moema – CEP 04080-001 – São Paulo – SP.

Mais informações: Tel./Fax: (11) 5055-6494 / 5055-2438 – E-mail: sbrh@terra.com.br – Site: www.sbrh.med.br

Referências médicas na web
Conheça os endereços eletrônicos que estão presentes entre os favoritos dos principais pesquisadores em 
medicina reprodutiva no Brasil e no mundo. 

American Society for Reproductive Medicine 
A sociedade norte-americana de medicina reprodutiva, 
American Society for Reproductive Medicine (ASRM), 
é internacionalmente reconhecida como fonte de in-
formações multidisciplinares, de educação e de ética. 
A ASRM, uma das mais importantes do mundo, é uma 
associação sem fins lucrativos, voltada a investir no 
conhecimento e expertise em medicina reprodutiva. 
www.asrm.org

European Society of Human Reproduction and 
Embryology
O site da sociedade européia de reprodução e em-
briologia, European Society of Human Reproduction 
and Embryology (ESHRE), disponibiliza os arquivos 
de suas publicações de atualização médica. O jornal 
oficial da ESHRE é o “Human Reproduction”, com-
posto de três partes distintas: “Human Reproduction”, 
“Human Reproduction Update” e “Molecular Human 
Reproduction”. 
www.eshre.com/emc.asp

Cochrane
The Cochrane Collaboration foi o pioneiro na me-
dicina baseada em evidências. Divulga informações 
apuradas, up-to-date, sobre os efeitos dos tratamen-
tos disponíveis no mundo. 
www.cochrane.org

The Lancet
Também uma das principais publicações científicas na 
área médica. Para obter artigos na íntegra é necessá-
rio pagar (pay-per-view). 
www.thelancet.com

PLOS Medicine
Indispensável, o site da PLOS Medicine, a Public Li-
brary of Medicine (Biblioteca Pública de Medicina), 
oferece acesso livre a suas publicações, em inglês, 
com as mais recentes pesquisas em saúde. 
http://medicine.plosjournals.org
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Abordagem humanista
Prof. Ronald Bossemeyer acredita que é necessário 
conhecer os diversos aspectos da saúde da mulher

São mais de 47 anos de medicina. Durante esse 
longo período, Prof. Ronald Bossemeyer, gaúcho 
da cidade de Pelotas, dedica-se a compreender a 
mulher e sua saúde de maneira holística, inteira-
mente, por meio da prática clínica e cirúrgica da 
ginecologia e da obstetrícia. 

Tudo começou quando, ainda jovem, ele co-
nheceu um médico, que morava na vizinhança de 
sua casa em Porto Alegre, a quem admirava pelo 
caráter e pelas qualidades morais. Então, decidiu 
ser médico. Em 1954, ao prestar o vestibular para 
medicina na Universidade Federal, teve seu nome 
publicado como aprovado. Entretanto, ocorreu 
o que ele mesmo chama de fato interessante, e 
que viria a influenciar definitivamente sua carrei-
ra. Apenas cem vagas estavam disponíveis para o 
curso, mas 150 candidatos foram chamados. Os 
50 candidatos remanescentes, entre os quais ele 
se encontrava, entraram em um entendimento por 
meio do qual passariam a ser alunos da Faculdade 
de Medicina de Santa Maria, a segunda do Estado, 
que estava sendo criada. Prof. Ronald Bossemeyer 
fez o curso em Santa Maria, sob a égide formal da 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul. 

Prof. Dr. Ronald Bossemeyer, 
professor titular de ginecologia 
e obstetrícia, ex-presidente da 

Sociedade Brasileira de Climatério 
é respeitado internacionalmente 
como especialista em climatério

No ano de sua formatura, os estudantes foram 
informados de  que o melhor aluno passaria a 
trabalhar na nascente universidade. Sendo o 
primeiro da turma, coube a Ronald a função.

No ano de sua formatura, os estudantes foram 
informados de que o melhor aluno passaria a tra-
balhar na nascente universidade. Sendo o primeiro 
da turma, coube ao Prof. Ronald a função. Em 
1960, ele iniciava sua carreira acadêmica, como 
auxiliar de ensino da Faculdade de Medicina de 
Santa Maria. 

Apenas dez anos depois, tornava-se professor 
titular, organizando o serviço de ginecologia da 
faculdade. Ali seguiu sua carreira, tendo sido eleito 
diretor da faculdade em 1984 e, no mesmo ano, 
presidente da Sociedade Brasileira de Reprodução 
Humana. Em 1994 torna-se presidente da Socie-
dade Brasileira de Climatério. Tais experiências 
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acabaram por definir suas maiores preocupações 
profissionais: anticoncepção e climatério. 

“É preciso ter entendimento da mulher como um 
ser complexo,  indivisível e psicossocial. O gineco-
logista é o médico da mulher, e deve estender seu 
conhecimento a todas as áreas da saúde da mulher, 
organizando e coordenando a equipe multiprofi ssio-
nal que for tratá-la”, afi rma. Para ele, é importante 
conhecer a saúde da mulher em sua totalidade, para 
que o ginecologista possa encaminhá-la a outros 
especialistas, quando necessário. “Eu participo de 
tudo, informo-me, questiono, opino”, diz. 

O médico diz que teve, em sua formação, duas 
figuras inspiradoras: o professor de ginecologia 
Amaury Appel Lenz e o professor de obstetrícia 
Celso Teixeira, “dois professores fantásticos, pais 
científicos e de humanismo”, segundo ele. 

“É preciso ter entendimento da mulher 
como um ser complexo,  indivisível 
e psicossocial. O ginecologista é o 
médico da mulher, e deve estender 
seu conhecimento a todas as áreas 
da saúde”. Dr. Ronald Bossemeyer

O médico diz que teve, em sua 
formação, duas figuras inspiradoras: 
o professor de ginecologia Amaury 

Appel Lenz e o professor de 
obstetrícia Celso Teixeira

Casado, pai de três filhas e de duas netas, Prof. 
Ronald Bossemeyer aposentou-se da Faculdade 
de Medicina em 1991. Desde então, realiza anual-
mente encontros científicos em que reúne seus 
ex-alunos. “São encontros abertos aos profissio-
nais, mas por meio deles, mantenho-me próximo 
de meus ex-alunos”, afirma. 

Desde 2003, ele é membro titular concursado 
da Academia Riograndense de Medicina e, em 
2005, recebeu o título de professor visitante da 
Faculdade de Ciências Médicas da Universidade 
de Rosário (Argentina). 

Apesar da longa carreira, Prof. Ronald Bosse-
meyer é enfático: “Adoro fazer o que faço. E faria 
tudo de novo”. 
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Avaliação do tratamento hormonal e/ou intervencionista por punção nos 
tumores císticos de ovários
AUTORA: LÚCIA HELENA CHNEE, SOB ORIENTAÇÃO DO PROF. DR. VICENTE RENATO BAGNOLI, DISSERTAÇÃO DE MESTRADO APRESENTADA À FMUSP EM 6 DE 
SETEMBRO DE 2006
 
Objetivo: O objetivo deste estudo foi avaliar em mulheres com tumores císticos de ovário a proporção delas que, 
somente com tratamento clínico e/ou punção, não necessita de cirurgia, a influência da medicação e das doenças 
associadas na indicação de cirurgia e se a punção reduziu significativamente o tamanho dos cistos. Casuística e 
métodos: Selecionaram-se 71 mulheres com idades entre 19 e 70 anos de idade, portadoras de tumores císticos 
de ovário maior que 5 cm, com características de benignidade ao ultra-som transvaginal com Doppler colorido e 
pulsado e com perfil endócrino e marcadores séricos tumorais normais. Foram divididas em cinco grupos: grupo 
A: 15 mulheres que fizeram uso de acetato de noretisterona; grupo B: 13 mulheres que fizeram uso de acetato 
de medroxiprogesterona; grupo C: 14 mulheres que utilizaram contraceptivo oral; grupo D: 15 mulheres que 
foram tratadas com análogo de GnRH; e grupo E: 14 mulheres que não fizeram uso de medicação. Todos os 
grupos foram acompanhados por 1 ano. No final do primeiro trimestre, se o cisto persistiu, realizou-se punção. 
No final do segundo trimestre, se houve recidiva do cisto, indicou-se cirurgia. As pacientes tiveram alta após 1 
ano de acompanhamento com o tratamento do cisto concluído. Resultados: Não houve diferenças significativas 
entre os cinco grupos. Constatou-se que a condição de uso de medicação para doença associada teve influência 
significativa no resultado dos tratamentos. Verificou-se que a redução do tamanho do cisto com a punção foi 
efetiva após 9 meses de acompanhamento. Observou-se que 7% das mulheres tiveram indicação direta para 
cirurgia sem a punção, portanto a proporção de recidiva da punção foi de 19,3%, enquanto a porcentagem de 
mulheres que não se submeteram à cirurgia foi de 73,2%. Conclusão: A proporção de mulheres que responderam 
adequadamente somente com o tratamento clínico e/ou a punção, não necessitando de cirurgia, foi de 73,2%. 
A influência da medicação/doença associada ao tratamento não-cirúrgico foi significativa. A redução do tamanho 
dos cistos benignos em função do tratamento instituído incluindo a punção foi significativa, a qual foi observada 
após 9 meses de tratamento.

Padrões de resposta imune em pacientes com endometriose
AUTOR: SÉRGIO PODGAEC, SOB ORIENTAÇÃO DO PROF. DR. MAURÍCIO SIMÕES ABRÃO, DISSERTAÇÃO DE MESTRADO APRESENTADA À FMUSP EM 12 DE 
SETEMBRO DE 2006
 
Objetivo: O objetivo deste estudo foi analisar a relação e a predominância dos padrões de respostas imunes 
Th1 e Th2 em pacientes com endometriose. Pacientes e métodos: Entre fevereiro de 2004 e abril de 2005, 
foram avaliadas 98 pacientes divididas em dois grupos de acordo com a presença (grupo A) ou ausência de en-
dometriose (grupo B) confirmada histologicamente. Foram coletados sangue periférico e fluido peritoneal de 
todas as pacientes para a dosagem de interleucinas (IL) 2, 4 e 10, fator de necrose tumoral alfa (TNF-α) e inter-
feron gama (IFN-γ) por citometria de fluxo. Além da presença de endometriose, foram analisados a fase do ciclo 
menstrual, o quadro clínico, o estadiamento, o local de acometimento e a classificação histológica da moléstia. 
Resultados: Observou-se elevação estatisticamente significativa nas concentrações de IFN-γ (mediana de 1,5 
pg/mL no grupo A e de 0,4 pg/mL no grupo B, p = 0,03) e de IL-10 (mediana de 38,6 pg/mL no grupo A e de 
15,7 pg/mL no grupo B, p = 0,03) do fluido peritoneal das pacientes com endometriose em relação àquelas sem 
a doença. As pacientes com endometriose apresentaram alteração estatisticamente significativa na relação das 
concentrações de IL-4/IFN-γ (p < 0,001), IL-4/IL-2 (p = 0,006), IL-10/IFN-γ (p < 0,01) e IL-10/IL-2 (p < 0,001) 
do fluido peritoneal, com concentrações mais elevadas de IL-4 e IL-10, o que reflete o predomínio da resposta 
Th2 sobre a Th1. Conclusão: Os resultados obtidos permitem concluir que, neste estudo, observou-se elevação 
de citocinas relativas à resposta imune Th2, denotando haver predomínio desse padrão de resposta em pacientes 
com endometriose.
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JULHO

ESHRE 2007 – 23rd Annual Meeting (European 
Society for Human Reproduction & Embryology)
Data: 1 a 4 de julho
Local: França
www.eshre.com

AGOSTO

XV Jornada SOGIRGS - Região do Mercosul
Data: 3 a 5 de agosto
Local: Auditório do Verde Plaza Hotel – Sant’ana do Livramento (RS)
Tel.: (51) 3339-3609
sogirgs@sogirgs.org.br
www.sogirgs.org.br

XI Congresso Brasileiro de Reprodução Assistida
Data: 13 a 25 de agosto
Local: Centro de Convenções Ulysses Guimarães – Brasília (DF)
Tel.: (61) 3245-3959
www.aeceventos.com.br/sbra

20a Jornada de Ginecologia e Obstetrícia 
do Rio Grande do Norte
Data: 15 a 17 de agosto
Local: SOGORN
Tel.: (84) 3221-5523
sogorn@eol.com.br

XXVI Jornada Paraibana de Ginecologia e Obstetrícia
Data: 16 a 18 de agosto
Local: SOGOPA
Tel.: (83) 3244-5555
sogopapb@yahoo.com.br

Seminário Especializado – Uroginecologia
Data: 17 e 18 de agosto
Local: Associação Médica de Brasília – AMBr, no auditório maior
Tel.: (61) 3245-3681
sgob@ambr.com.br
www.sgob.com.br 

Curso Sogirgs Região Sul
Data: 25 de agosto
Local: Auditório da Associação Médica de Pelotas (RS)
Tel.: (51) 3339-3609
sogirgs@sogirgs.org.br
www.sogirgs.org.br

XXII Jornada de Ginecologia e Obstetrícia de Mato Grosso do Sul
Data: 29 de agosto a 1o de setembro
Local: Campo Grande (MS)
Tel.: (67) 3321-8209
sogomat@terra.com.br
www.sogomatsul.org.br

ETH European Congress of reproductive Immunology
Data: 30 de agosto a 2 de setembro
Local: Alemanha

SETEMBRO

SLS 2007 – Society of Laparoendoscopic Surgeons
Data: 5 a 8 de setembro
Local: San Francisco, Estados Unidos
www.sls.org

XIV Congreso Latinoamericano de Mastologia 2007
Data: 12 a 14 de setembro
Local: Del Cusco – Centro de Convenciones Cusco, Peru
www.spmastologia.org

5th World Congress on Ovulation Induction
Data: 13 a 15 de setembro
Local: Roma, Itália
www.ovulationinduction2007.org

V Jornada Paranaense de Atualização em Obstetrícia
Data: 14 e 15 de setembro
Local: Auditório Araucária
Tel.: (41) 3232-2535
sogipa2002@terra.com.br
www.sogipa.org.br

14th World Congress on IVF
Data: 15 a 19 de setembro
Local: Canadá

IV Jornada Maranhense de Ginecologia e Obstetrícia – Jomago
Data: 19 a 21 de setembro
Local: Rio Poty Hotel – São Luís (MA)
Tel.: (98) 3221-2931
sogima@elo.com.br

2nd International IVI Congress
Data: 19 a 21 de setembro
Local: Barcelona, Espanha
www.ivicongress.com 

9th Seminar of the European Society of Contraception
Data: 21 e 22 de setembro
Local: Bucareste, Romênia

14o Congresso Brasileiro de Genitoscopia 
– Patologia do Trato Genital Inferior
Data: 26 a 30 de setembro
Local: Bahia Othon Palace Hotel – Salvador (BA)
Tel.: (71) 2104-3477
www.genitoscopia2007.com.br

40o Congresso de Ginecologia e Obstetrícia de Brasília
Data: 26 a 28 de setembro
Local: Centro de Convenções Ulysses Guimarães
Tel.: (61) 3245-3681

AGOS 2007 – American Gynecological and Obstetrical Society
Data: 26 a 29 de setembro
Local: Chicago, Estados Unidos
www.agosonline.org 

II Jornada de Ginecologia Endócrina e 
Obstetrícia do Norte do Paraná
Data: 27 a 29 de setembro
Local: Maringá (PR)
Tel.: (41) 3232-2535
sogipa2002@terra.com.br
www.sogipa.org.br

American Urogynecologic Society
Data: 27 a 29 de setembro
Local: Hollywood, Estados Unidos
www.augs.org 

Congresso Sogimig de Ginecologia e Obstetrícia do Leste 
Mineiro (GOV)
Data: 28 e 29 de setembro
Local: Sogimig 
Tel.: (31) 3274-2452
sogimig@sogimig.org.br
www.sogimig.org.br 

Curso – Patologia Cervical
Data: 28 e 29 de setembro
Local: a definir
Tel.: (51) 3339-3609
sogirgs@sogirgs.org.br
www.sogirgs.org.br

VII Jornada de Psicologia em Reprodução Humana Assistida
Data: 28 e 29 de setembro
Local:Anfiteatro do Hospital 
Professor Edmundo Vasconcelos (SP)
Tel.: (11) 3887-2628 / 3887-1222
cursos@sapientiae.org.br
www.sapientiae.org.br 
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UTROGESTAN® - progesterona natural micronizada

USO ADULTO

Composição: cada cápsula contém progesterona 100 mg ou 200 mg; excipientes qsp. Indicações: 

UTROGESTAN® é indicado para os distúrbios relacionados à deficiência de progesterona, como 

alterações do ciclo menstrual e amenorréia secundária; na insuficiência lútea; na pré-menopausa e 

na reposição hormonal da menopausa (como complemento à terapia estrogênica). UTROGESTAN® 

via vaginal é indicado também na implantação do embrião e manutenção da gravidez durante o 

primeiro trimestre e como suporte da fase lútea durante os ciclos de reprodução assistida. Contra-

indicações: este medicamento é contra-indicado em doenças graves do fígado. Hipersensibilidade 

do princípio ativo ou a qualquer outro componente da fórmula. Precauções: alterações leves ou 

moderadas da função hepática, pacientes com disfunção renal. Advertências: Este medicamento 

não trata todas as causas de aborto espontâneo precoce e, particularmente, ele não tem ação sobre 

abortos provenientes de defeitos genéticos (o que corresponde a mais da metade das causas de 

aborto). Pacientes idosos: Não há dados que indiquem a necessidade do ajuste de dose para a 

paciente idosa. Gravidez - Amamentação: Nenhuma relação entre o progesterona e malformações 

fetais foi observada durante diversos estudos epidemiológicos em mais de mil pacientes. Interações 

medicamentosas: o uso crônico de barbitúricos, carbamazepinas, hidantoínas ou rifampicina 

pode diminuir a eficácia de UTROGESTAN®. Por outro lado, UTROGESTAN® pode potencializar 

os efeitos farmacológicos da ciclosporina, teofinlina ou beta-bloqueadores. Posologia: Via Oral: 

Na insuficiência de progesterona, na insuficiência lútea o regime de tratamento usual é de 200mg 

por dia: � 10 dias por ciclo, habitualmente do 17º dia ao 26º dia, inclusive. Em terapia de reposição 

hormonal para menopausa, a terapia estrogênica isolada não é recomendada (risco de hiperplasia 

endometrial). Conseqüentemente, a progesterona é combinada em dose de 200 mg por dia, da 

seguinte forma: � dose única de 200 mg à noite antes de dormir, de 12 a 14 dias por mês. Na dose 

de 200 mg é comum observar-se um sangramento de privação após o uso da progesterona. Via 

vaginal: Cada cápsula gelatinosa deve ser introduzida profundamente na vagina. Suplementação 

da fase lútea (segunda fase do ciclo menstrual) durante ciclos de FIV: A dosagem recomendada é 

de 400 a 600 mg por dia, divididos em duas a três doses, do dia da injeção HCG até a 12ª semana 

de gravidez. Suplementação da fase lútea durante ciclos espontâneos ou induzidos: a dosagem 

recomendada é de 200 a 400 mg por dia, divididos em duas doses, a partir do 17º dia do ciclo, 

durante 10 dias. O tratamento será rapidamente reiniciado se a menstruação não ocorrer novamente 

e, sendo diagnosticada uma gravidez, até a 12ª semana desta. Ameaça de aborto precoce ou 

prevenção de aborto comum devido à insuficiência lútea: a dosagem recomendada é de 200 a 

400 mg por dia divididos em duas doses até a 12ª semana de gravidez. Forma farmacêutica e 

apresentações: UTROGESTAN® 200 mg é apresentado em caixas contendo blister com 14 cápsulas 

gelatinosas. UTROGESTAN® 100 mg é apresentado em caixas contendo blister com 30 cápsulas 

gelatinosas. VENDA SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA. Registro no M.S.: 1.0390.0167. Farm Resp.: Dr. 

Wessel de Oliveira Cunha CRF-RJ: 2184. Fabricado por: CAPSUGEL PLOERMEL. Zone Industrielle 

Camagnon, B. P. 320 - 56803 Poermel Cedex - Embalado por: Laboratórios Besins International 

Bélgica. Distribuído por: Farmoquímica S/A. Rua Viúva Cláudio, 300 - Rio de Janeiro - RJ - Indústria 

Brasileira - CNPJ: 33.349.473/0003-10 - SAC 0800 25 0110 - Para ver o texto de bula na íntegra, 

acesse o site www.fqm.com.br
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Referências: 1. Driebergen R et al. Improvements in quantification of r-FSH activity: SE-HPLC versus the in vivo rat bioassay. ESHRE, Vienna, Austria, 30 june - 3 july 2002. 2. Driebergen R, Baer G. Quantification of follicle 
stimulating hormone (follitropin alfa): Is in vivo bioassay still relevant in the recombinant age? Current Research and Opinion 2003; 19(1): 41-46. 3. Hugues JN et al. Improvement in consistency of response to ovarian stimu-
lation with recombinant human follicle stimulating hormone resulting from a new method for calibrating the therapeutic preparation. RBM Online 2003; 6(2): 185-190. 4. Balasch J. et al. Outcome from consecutive assisted 
reproduction cycles in patients treated with recombinant follitropin alfa filled-by-bioassay and those treated with recombinant follitropin alfa filled-by-mass. RBM Online 2004; 8(4): 408-13. 5. Serono Study 22240, data on file. 
6. Christoph Keck, Christine Kissel. A prospective, randomized study to compare the ease-of-use and safety of the Gonal-f® Filled-by-Mass Prefilled Pen versus the Puregon® Pen. Controversies in Obstetrics, Gynaecology & 
Infertility (COGI), Bangkok, Thailand, 25–28 November 2004.

900 UI/1,5 ml 66 µg/1,5 ml com 14 agulhas
450 UI/0,75 ml 33 µg/0,75 ml com 7 agulhas
300 UI/0,5 ml 22 µg/0,50 ml com 5 agulhas

GONAL-f®GONAL-f®GONAL-f  alfafolitropina® alfafolitropina®  – hormônio folículo estimulante recombinante (r-hFSH). Para uso subcutâneo. USO ADULTO. Composição e apresentações: GONAL-f®GONAL-f®GONAL-f  300 UI/0,5 mL: 1 injetor contendo 0,5 mL de alfafolitropina e 5 agulhas; GONAL-f® 300 UI/0,5 mL: 1 injetor contendo 0,5 mL de alfafolitropina e 5 agulhas; GONAL-f® 300 UI/0,5 mL: 1 injetor contendo 0,5 mL de alfafolitropina e 5 agulhas; GONAL-f  450 UI/0,75 mL: 1 injetor contendo 0,75 mL de alfafoli-
tropina e 7 agulhas; GONAL-f®tropina e 7 agulhas; GONAL-f®tropina e 7 agulhas; GONAL-f  900 UI/1,5 mL: 1 injetor contendo 1,5 mL de alfafolitropina e 14 agulhas. GONAL-f® 900 UI/1,5 mL: 1 injetor contendo 1,5 mL de alfafolitropina e 14 agulhas. GONAL-f® ® 900 UI/1,5 mL: 1 injetor contendo 1,5 mL de alfafolitropina e 14 agulhas. GONAL-f® 900 UI/1,5 mL: 1 injetor contendo 1,5 mL de alfafolitropina e 14 agulhas. GONAL-f  75 UI (5,5 μg): alfafolitropina  5,5 μg  (75 UI); solvente: 1 mL de água para injeção; GONAL-f® 75 UI (5,5 μg): alfafolitropina  5,5 μg  (75 UI); solvente: 1 mL de água para injeção; GONAL-f® 75 UI (5,5 μg): alfafolitropina  5,5 μg  (75 UI); solvente: 1 mL de água para injeção; GONAL-f  450 UI/0,75 mL (33 μg/0,75 mL): alfafolitropina 43,68 μg (600 UI); solvente: 1 mL de álcool 
benzílico 0,9% em água para injeção e 7 seringas para injeção graduadas em UI de r-FSH; GONAL-f®benzílico 0,9% em água para injeção e 7 seringas para injeção graduadas em UI de r-FSH; GONAL-f®benzílico 0,9% em água para injeção e 7 seringas para injeção graduadas em UI de r-FSH; GONAL-f  1050 UI/1,75 mL (77 μg/1,75 mL): alfafolitropina 87,36 μg (1200 UI); solvente: 2 mL de álcool benzílico 0,9% em água para injeção e 15 seringas para injeção graduadas em UI de r-FSH. Indicações: (I)
Anovulação (incluindo a Síndrome do Ovário Policístico) em mulheres que não responderam ao tratamento com citrato de clomifeno. (II) Para o estímulo do desenvolvimento multifolicular em pacientes submetidas à superovulação em técnicas de reprodução assistida (TRA). (III) Em associação com 
hormônio luteinizante (LH) para a estimulação do desenvolvimento folicular em mulheres com insuficiência grave de LH e FSH (nível sérico de LH endógeno menor que 1,2 UI/L). (IV) Para estimular a produção de espermatozóides no homem com hipogonadismo hipogonadotrófico congênito ou adquirido, 
em associação com a gonadotropina coriônica humana (hCG). Contra-indicações: Hipersensibilidade à folitropina, FSH ou a qualquer dos excipientes; tumores do hipotálamo ou da hipófise. Nas mulheres: hipertrofia ou cistos ovarianos não originários da Síndrome do Ovário Policístico; hemorragias 
ginecológicas de etiologia desconhecida; carcinoma do útero, ovário ou mama; quando uma resposta efetiva não pode ser obtida por insuficiência ovariana primária ou malformações dos órgãos sexuais incompatíveis com a gravidez ou por tumores fibróides do útero incompatíveis com a gravidez. Em 
homens: insuficiência testicular primária. Precauções e advertências: Na mulher, a utilização do GONAL-f®Na mulher, a utilização do GONAL-f®Na mulher, a utilização do GONAL-f  requer uma monitorização ecográfica regular da resposta ovariana e a avaliação dos níveis de estradiol. Pode haver um certo grau de variabilidade na resposta individual ao FSH. Tanto no homem 
como na mulher, deve ser utilizada a dose mais baixa eficaz, em relação ao objetivo do tratamento. A auto-administração do GONAL-f®como na mulher, deve ser utilizada a dose mais baixa eficaz, em relação ao objetivo do tratamento. A auto-administração do GONAL-f®como na mulher, deve ser utilizada a dose mais baixa eficaz, em relação ao objetivo do tratamento. A auto-administração do GONAL-f  deve ser unicamente efetuada por pacientes adequadamente treinados, com recomendações de um especialista. As pacientes devem ser avaliadas quanto a hipotiroi® deve ser unicamente efetuada por pacientes adequadamente treinados, com recomendações de um especialista. As pacientes devem ser avaliadas quanto a hipotiroi® -
dismo, insuficiência da supra-renal, hiperprolactinemia e tumores do hipotálamo ou hipófise, e fornecido tratamento específico adequado. Nas mulheres submetidas à estimulação do crescimento folicular, pode ocorrer um aumento do volume ovariano ou o desenvolvimento de hiperestimulação. Uma 
excessiva resposta ovariana ao tratamento com gonadotropinas raramente origina uma OHSS, exceto se for administrado hCG para induzir a ovulação. Em casos de hiperestimulação ovariana, não se deve administrar hCG e recomenda-se à paciente a abster-se de relações sexuais ou utilizar métodos 
anticoncepcionais de barreira durante, pelo menos, 4 dias. A OHSS pode progredir rapidamente (dentro de 24 horas até vários dias) e se agravar, devendo-se portanto, acompanhar as pacientes durante pelo menos duas semanas após a administração de hCG. Maior incidência ocorre em mulheres com 
a síndrome do ovário policístico. A adesão à posologia recomendada e ao esquema de administração, além de uma cuidadosa monitorização da terapêutica minimizam a incidência de tais efeitos. O risco de gravidez múltipla, em mulheres submetidas aTRA, está relacionado com o número e qualidade 
de embriões implantados, e com a idade da paciente. As pacientes devem ser avisadas do risco potencial de nascimentos múltiplos. A incidência de perda da gravidez por aborto é mais elevada em mulheres submetidas à estimulação do crescimento folicular para indução da ovulação ou TRA  do que na 
população normal. Mulheres com história de doença tubária apresentam risco de desenvolvimento de uma gravidez ectópica. A prevalência de má formações congênitas após TRA pode ser ligeiramente superior relativamente às concepções espontâneas, podendo ser originada pelas diferenças nas ca-
racterísticas dos progenitores (ex: idade materna, características do esperma) e pelas gravidezes múltiplas. O risco de episódios tromboembólicos pode aumentar em mulheres com  tendência para esta ocorrências. A própria gravidez também aumenta o risco de trombose. Valores elevados de FSH en-
dógeno, no homem, são indicativos de insuficiência testicular primária. Estes pacientes não respondem ao tratamento com GONAL-f®dógeno, no homem, são indicativos de insuficiência testicular primária. Estes pacientes não respondem ao tratamento com GONAL-f®dógeno, no homem, são indicativos de insuficiência testicular primária. Estes pacientes não respondem ao tratamento com GONAL-f /hCG. Recomenda-se a análise do esperma 4 a 6 meses após o início do tratamento. Não há indicação para a utilização de GONAL-f®/hCG. Recomenda-se a análise do esperma 4 a 6 meses após o início do tratamento. Não há indicação para a utilização de GONAL-f®/hCG. Recomenda-se a análise do esperma 4 a 6 meses após o início do tratamento. Não há indicação para a utilização de GONAL-f  durante a gravidez e aleitamento. 
O uso concomitante de GONAL-f®O uso concomitante de GONAL-f®O uso concomitante de GONAL-f  com outros medicamentos utilizados na estimulação da ovulação, (por ex. hCG, citrato de clomifeno), pode potenciar a resposta folicular, enquanto que a utilização simultânea de um agonista do GnRH, pode aumentar a dose de GONAL-f® com outros medicamentos utilizados na estimulação da ovulação, (por ex. hCG, citrato de clomifeno), pode potenciar a resposta folicular, enquanto que a utilização simultânea de um agonista do GnRH, pode aumentar a dose de GONAL-f® com outros medicamentos utilizados na estimulação da ovulação, (por ex. hCG, citrato de clomifeno), pode potenciar a resposta folicular, enquanto que a utilização simultânea de um agonista do GnRH, pode aumentar a dose de GONAL-f  necessária para provocar uma 
resposta ovariana adequada. Não foram relatadas outras interações clinicamente significativas durante a terapêutica com GONAL-f®resposta ovariana adequada. Não foram relatadas outras interações clinicamente significativas durante a terapêutica com GONAL-f®resposta ovariana adequada. Não foram relatadas outras interações clinicamente significativas durante a terapêutica com GONAL-f . Não foram observados casos de superdosagem de GONAL-f®. Não foram observados casos de superdosagem de GONAL-f®. Não foram observados casos de superdosagem de GONAL-f , no entanto, pode admitir-se a ocorrência da Síndrome de Hiperestimulação Ovariana. Reações adversas: 
Muito comuns: cistos ovarianos; reações no local da injeção; cefaléia. Comuns: OHSS ligeira a moderada; dor abdominal e sintomas gastrintestinais, tais como náuseas, vômitos, diarréia, cólica e distensão abdominal. Pouco comuns: OHSS grave. Raras:  torsão ovariana. Muito raras: tromboembolismo, 
geralmente associado com OHSS grave; reações alérgicas sistêmicas moderadas (eritema, rash ou edema facial). No homem: Comuns: ginecomastia, acne e incremento ponderal. Posologia e modo de usar: GONAL-f®GONAL-f®GONAL-f  injetor nas apresentações de 900 UI/1,5 mL, 450 UI/0,75 mL e 300 UI/0,5 mL  devem 
ser aplicados por via subcutânea. GONAL-f®ser aplicados por via subcutânea. GONAL-f®ser aplicados por via subcutânea. GONAL-f  na forma de pó liofilizado destina-se à administração subcutânea ou intramuscular. A fim de evitar a aplicação de grandes volumes, o conteúdo de até 3 ampolas de GONAL-f® na forma de pó liofilizado destina-se à administração subcutânea ou intramuscular. A fim de evitar a aplicação de grandes volumes, o conteúdo de até 3 ampolas de GONAL-f® na forma de pó liofilizado destina-se à administração subcutânea ou intramuscular. A fim de evitar a aplicação de grandes volumes, o conteúdo de até 3 ampolas de GONAL-f  75 UI (5,5 μg)  pode ser dissolvido em 1 mL de solvente. GONAL-f® 75 UI (5,5 μg)  pode ser dissolvido em 1 mL de solvente. GONAL-f® 75 UI (5,5 μg)  pode ser dissolvido em 1 mL de solvente. GONAL-f  multidose nas 
apresentações de 450 UI/0,75 mL (33 μg/0,75 mL) e 1050 UI/1,75 mL (77 μg/1,75 mL) não devem ser misturados com GONAL-f®apresentações de 450 UI/0,75 mL (33 μg/0,75 mL) e 1050 UI/1,75 mL (77 μg/1,75 mL) não devem ser misturados com GONAL-f®apresentações de 450 UI/0,75 mL (33 μg/0,75 mL) e 1050 UI/1,75 mL (77 μg/1,75 mL) não devem ser misturados com GONAL-f  75 UI (5,5 μg) ou outros medicamentos na mesma seringa. Mulheres com Anovulação (incluindo SOP): O tratamento deve começar dentro dos primeiros 7 dias do ciclo 
menstrual e deve ser ajustado pela a resposta individual da paciente. Um regime comum inicia com 75-150 UI FSH por dia e é aumentado em 37,5 UI (até 75 UI) em intervalos de 7 ou 14 dias, se necessário. A dose máxima diária não é normalmente superior a 225 UI de FSH. Se a paciente não respon-
der após 4 semanas, o ciclo deve ser abandonado e recomeçado com uma dose inicial mais alta. Quando é obtida uma resposta ótima, injeção única de hCG deve ser administrada 24-48 horas após a última injeção de Gonal-f®der após 4 semanas, o ciclo deve ser abandonado e recomeçado com uma dose inicial mais alta. Quando é obtida uma resposta ótima, injeção única de hCG deve ser administrada 24-48 horas após a última injeção de Gonal-f®der após 4 semanas, o ciclo deve ser abandonado e recomeçado com uma dose inicial mais alta. Quando é obtida uma resposta ótima, injeção única de hCG deve ser administrada 24-48 horas após a última injeção de Gonal-f . Se for obtida uma resposta excessiva, o tratamento deve ser interrompido 
e a aplicação do hCG suspensa. O tratamento deve recomeçar no próximo ciclo com dosagem menor. Estimulação ovariana em Técnicas de Reproducão Assistida: Um regime de superovulação envolve a administração de 150-225 UI de GONAL-f®e a aplicação do hCG suspensa. O tratamento deve recomeçar no próximo ciclo com dosagem menor. Estimulação ovariana em Técnicas de Reproducão Assistida: Um regime de superovulação envolve a administração de 150-225 UI de GONAL-f®e a aplicação do hCG suspensa. O tratamento deve recomeçar no próximo ciclo com dosagem menor. Estimulação ovariana em Técnicas de Reproducão Assistida: Um regime de superovulação envolve a administração de 150-225 UI de GONAL-f  por dia, começando no 2º ou 3º dia do ciclo, até que ® por dia, começando no 2º ou 3º dia do ciclo, até que ®

seja atingido desenvolvimento folicular adequado, com a dose ajustada de acordo com a resposta da paciente, geralmente não mais que 450 UI por dia. Em geral, obtém-se um desenvolvimento folicular adequado em média no décimo dia do tratamento (de 5 a 20 dias). Uma única injeção de hCG é 
administrada 24-48 horas após a última injeção de GONAL-f®administrada 24-48 horas após a última injeção de GONAL-f®administrada 24-48 horas após a última injeção de GONAL-f  para induzir a maturação final do folículo. “Down-regulation” com agonista do hormônio liberador de gonadotrofina (GnRH) é usado a fim de suprimir o aumento de LH endógeno. Geralmente GONAL-f® para induzir a maturação final do folículo. “Down-regulation” com agonista do hormônio liberador de gonadotrofina (GnRH) é usado a fim de suprimir o aumento de LH endógeno. Geralmente GONAL-f® ® para induzir a maturação final do folículo. “Down-regulation” com agonista do hormônio liberador de gonadotrofina (GnRH) é usado a fim de suprimir o aumento de LH endógeno. Geralmente GONAL-f® para induzir a maturação final do folículo. “Down-regulation” com agonista do hormônio liberador de gonadotrofina (GnRH) é usado a fim de suprimir o aumento de LH endógeno. Geralmente GONAL-f  é administrado 2 semanas após o início 
do tratamento com o agonista. Mulheres com anovulação por deficiência grave de LH e FSH: GONAL-f®do tratamento com o agonista. Mulheres com anovulação por deficiência grave de LH e FSH: GONAL-f®do tratamento com o agonista. Mulheres com anovulação por deficiência grave de LH e FSH: GONAL-f  deve ser administrado em injeções diárias, simultaneamente com a alfalutropina. O tratamento deve ser adaptado à resposta individual de cada paciente. Inicia-se com a administração diária de 75 UI ® deve ser administrado em injeções diárias, simultaneamente com a alfalutropina. O tratamento deve ser adaptado à resposta individual de cada paciente. Inicia-se com a administração diária de 75 UI ®

de alfalutropina  e com 75 a 150 UI de FSH. O ajuste da dose pode ser efetuado após intervalos de 7 a 14 dias com incrementos de 37,5 a 75 UI, até 5 semanas. Quando se obtém uma resposta ótima, deve ser administrada uma única injeção de hCG, de 24 a 48 horas após as últimas injeções de GONAL-
f®f®f  e de alfalutropina (Luveris® e de alfalutropina (Luveris® ®). Recomenda-se que a paciente tenha relações sexuais no dia da administração de hCG, bem como no dia seguinte. Como alternativa, pode ser efetuada uma inseminação intra-uterina. Pode ser necessário um suporte da fase lútea. Caso seja obtida uma resposta excessi-
va, o tratamento deve ser interrompido e o hCG não deve ser administrado. O tratamento deve ser reiniciado no ciclo seguinte, com dose de FSH inferior à do ciclo anterior. Homem infértil com deficiência hormonal: GONAL-f®va, o tratamento deve ser interrompido e o hCG não deve ser administrado. O tratamento deve ser reiniciado no ciclo seguinte, com dose de FSH inferior à do ciclo anterior. Homem infértil com deficiência hormonal: GONAL-f®va, o tratamento deve ser interrompido e o hCG não deve ser administrado. O tratamento deve ser reiniciado no ciclo seguinte, com dose de FSH inferior à do ciclo anterior. Homem infértil com deficiência hormonal: GONAL-f  é usualmente prescrito na dose de 150 UI, 3 vezes por semana em combinação ® é usualmente prescrito na dose de 150 UI, 3 vezes por semana em combinação ®

com a gonadotrofina coriônica humana (hCG) por, pelo menos, 4 meses. A experiência clínica atual indica que pode ser necessário um tratamento de pelo menos 18 meses para obter a espermatogênese. Conservação: GONAL-f®GONAL-f®GONAL-f  injetor deve ser mantido sob refrigeração entre 2 e 8°C, protegido da luz. 
Não congelar. Durante o período de validade, pode ser guardado abaixo de 25°C por até 28 dias e descartado após esse período. Qualquer quantidade restante de medicamento após passados 28 dias da primeira abertura deve ser desprezado. Não utilize o medicamento se existirem partículas na solu-
ção ou se a solução não estiver límpida. Mantenha o GONAL-f®ção ou se a solução não estiver límpida. Mantenha o GONAL-f®ção ou se a solução não estiver límpida. Mantenha o GONAL-f  em sua embalagem original. Nestas condições, o prazo de validade é de 24 meses a partir da data de fabricação. GONAL-f® em sua embalagem original. Nestas condições, o prazo de validade é de 24 meses a partir da data de fabricação. GONAL-f® ® em sua embalagem original. Nestas condições, o prazo de validade é de 24 meses a partir da data de fabricação. GONAL-f® em sua embalagem original. Nestas condições, o prazo de validade é de 24 meses a partir da data de fabricação. GONAL-f  pó liofilizado deve ser conservado em temperatura não superior a 25ºC, protegido da luz e da umidade. Nestas 
condições, o prazo de validade é de 24 (vinte e quatro) meses. GONAL-f®condições, o prazo de validade é de 24 (vinte e quatro) meses. GONAL-f®condições, o prazo de validade é de 24 (vinte e quatro) meses. GONAL-f  75 UI (5,5 μg)  – A solução reconstituída deve ser injetada imediatamente. GONAL-f® 75 UI (5,5 μg)  – A solução reconstituída deve ser injetada imediatamente. GONAL-f® ® 75 UI (5,5 μg)  – A solução reconstituída deve ser injetada imediatamente. GONAL-f® 75 UI (5,5 μg)  – A solução reconstituída deve ser injetada imediatamente. GONAL-f  multidose 1050 UI e 450 UI - Após reconstituído com o solvente, deve ser mantido abaixo de 25°C por um período máximo de 28 dias - não 
congelar - e não devem ser misturados com GONAL-f®congelar - e não devem ser misturados com GONAL-f®congelar - e não devem ser misturados com GONAL-f  monodose de 75 UI (5,5 μg)  ou outros medicamentos na mesma seringa. VENDA SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA. SAS- Serviço de Atendimento Serono: 0800-113320. Reg MS 1.1124.0205.

CONSISTÊNCIA
Dosado pelo 

conteúdo de proteína
Variação de

+/- 2%

Recombinante*
Produção exata das isoformasProdução exata das isoformas

SE-HPLC*
*Cromatografia Líquida de Alto Desempenho por Exclusão de Tamanho

Purificação e quantidade exatasPurificação e quantidade exatas

900 UI/1,5 ml
450 UI/0,75 ml
300 UI/0,5 ml

SE-HPLC*
*Cromatografia Líquida de Alto Desempenho por Exclusão de Tamanho

Purificação e quantidade exatasPurificação e quantidade exatas

900 UI/1,5 ml
450 UI/0,75 ml
300 UI/0,5 ml

SE-HPLC*
*Cromatografia Líquida de Alto Desempenho por Exclusão de Tamanho

Purificação e quantidade exatasPurificação e quantidade exatas

Três apresentações multi-doses para uso individualizado em IO e ARTTrês apresentações multi-doses para uso individualizado em IO e ARTTrês apresentações multi-doses para uso individualizado em IO e ART

OS 3512 SBRH 5_2.indd   16 16.07.07   15:06:43


