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Editorial

A polêmica da sexagem
O tema de capa desta quarta edição do Boletim 
da SBRH é um dos mais polêmicos sobre o qual 
já versamos. O surgimento de técnicas que per-
mitem a escolha de sexo do bebê durante um 
procedimento de reprodução assistida suscitou 
— e ainda suscita — debates acalorados entre os 
mais diversos setores da sociedade, no Brasil e no 
mundo. A sexagem demonstra o grau de desenvol-
vimento tecnológico da ciência e, ao mesmo tem-
po, leva os pesquisadores da área de reprodução 
humana ao limite da bioética. Diante do assunto 
tabu, decidimos nos fazer a seguinte pergunta: em 
que condições os pais podem, ou devem, fazer a 
escolha do sexo do bebê durante uma fertilização 
in vitro? Dr. Cláudio Barros Leal Ribeiro, diretor 
do Centro de Reprodução Humana de Pernam-
buco, oferece uma resposta esclarecedora a essa 
questão. Em seu artigo, ele relaciona as diversas 
técnicas de sexagem, esclarece o que diz a lei e 
pondera sobre as circunstâncias em que o recurso 
poderia ser utilizado. 

Ainda nesta edição, apresentamos um perfil 
revelador de um dos nomes mais importantes da 
obstetrícia do Brasil: Dr. Marcelo Zugaib, hoje 
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professor titular da disciplina de Obstetrícia do 
Departamento de Obstetrícia e Ginecologia da Fa-
culdade de Medicina da Universidade de São Paulo. 
Ele conta de que maneira médicos como o Prof. 
Bussamara Neme e o Dr. Nicholas Assali mudaram 
sua vida. Conta também alguns dos segredos para 
chegar aonde chegou, admitindo inclusive que um 
dia renegou a carreira de médico.  

Outro destaque do boletim é a seção agenda. 
Começo de ano é um período mais do que pro-
pício para se fazer um cauteloso planejamento. 
Por isso, preparamos uma relação completa 
de alguns dos principais eventos de 2008 das 
especialidades que compõem a área de reprodu-
ção humana. E aproveito mais esta oportunidade 
para reiterar o convite para o XXIII Congresso 
Brasileiro de Reprodução Humana, que acon-
tecerá de 26 a 29 de novembro de 2008 em 
São Paulo. Os detalhes estão em nosso portal,  
www.sbrh.org.br. Boa leitura. 

Dirceu Henrique Mendes Pereira
Presidente da SBRH
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Sexagem: 
sim ou não? 

Dr. Cláudio Barros Leal 
Ribeiro, mestre e doutor 
pela Universidade Federal 
de Pernambuco, diretor 
do Centro de Reprodução 
Humana de Pernambuco

A medicina reprodutiva sofreu um extraordinário 
e excitante progresso, obrigando, muitas vezes, o 
médico a enfrentar situações de conflito até mesmo 
com seu passado hipocrático. Situações poucas vezes 
imagináveis começam a compor a rotina comum 
nas clínicas de fertilização in vitro, como a sexagem 
fetal, fazendo-se necessária uma profunda reflexão 
sobre o assunto. Os questionamentos sobre sexagem 
fetal suscitam uma polêmica mundial, e a discussão 
deve ser estimulada para que se formem conceitos 
seguros com uma fundamentação ética consolidada, 
avaliando-se os aspectos culturais, sociais, econômi-
cos, religiosos, circunstanciais e políticos, a fim de se 
criarem limites de regras éticas, jamais descuidando-
se da dignidade humana.

O progresso da medicina reprodutiva possibilitou 
o conhecimento do sexo em diferentes fases do 
desenvolvimento embrionário e fetal, como a deter-
minação pré-natal do sexo fetal por meio da análise 
de DNA em plasma materno.

A técnica consiste na amplificação de um fragmen-
to do cromossomo Y de fetos masculinos no san gue 
de mulheres grávidas. Com o aprimoramento da ul-

tra-sonografia, da amniocentese e da amostragem de 
vilo coriônico e na presença de doenças genéticas ou 
congênitas, essas técnicas permitiram intervenções 
intra-uterinas, as quais podem salvaguardar a saúde 
do concepto. 

Entre os métodos atualmente disponíveis para 
a seleção do sexo fetal, antes da gravidez e antes 
do nascimento, estão a separação pré-fertili zação 
de espermatozóides, contendo cromossomo Y 
ou cromossomo X, com subseqüente seleção para 
in seminação artificial ou para fertilização in vitro; 
o diagnóstico genético pré-implantacional (DGP), 
seguido pela seleção de embriões para transferência 

Quais as condições em que se deve 
fazer a escolha do sexo do bebê no 
momento da fertilização in vitro? 

A técnica consiste na amplificação 
de um fragmento do 

cromossomo Y de fetos 
masculinos no sangue 

da mulher grávida
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uterina; o diagnóstico genético pré-natal e o aborto 
seletivo, a depender do sexo em questão. 

A sexagem tem indicações médicas, na preven-
ção de doenças genéticas hereditárias que estariam 
ligadas ao sexo, nos casais com alto risco para 
transmissão de uma doença genética, que pode ser 
monogênica (autossômica recessiva, autossômica 
dominante ou ligada ao cromossomo X) ou uma 
anormalidade estrutural cromossômica (como 
as translocações balanceadas), e nos casais que 
estão em tratamento de fertilização in vitro, cujos  
embriões são rastreados para as aneuploidias com 
o objetivo de aumentar as chances de uma gravidez 
(mulheres em idade avançada, casais com história 
de abortamentos de repetição ou com sucessivas 
falhas de implantação após tentativas de fertiliza-
ção in vitro). 

As indicações não-médicas são aquelas de ordem 
cultural, social, econômica, religiosa. Dentre essas 
indicações, o “balanceamento familiar” aparece 
como um ponto controverso, reconstruir uma fa-
mília após a morte de uma criança, com outra do 
mesmo sexo; preencher a preferência específica de 
um sexo em comparação a outro; e, até mesmo, 
determinar a ordem de nascimentos, diferencian-
do-os pelo sexo.

Em que condições deve-se fazer a escolha do 
sexo do bebê no momento da fertilização in vitro? 
Uma resposta simplista seria nos casos em que há 
indicações médicas. 

No Brasil, a Resolução 1.358/92, do Conselho 
Federal de Medicina (CFM), proíbe a aplicação de 
técnicas de reprodução assistida com o objetivo  
de “selecionar o sexo ou qualquer outra caracte-
rística biológica do futuro filho, exceto quando se 
trate de evitar doenças ligadas ao sexo do filho que 
venha a nascer”. 

A Sociedade Brasileira de Bioética repudia a téc-
nica para escolha do sexo. “Então, creio que o CFM 
deveria ser rigoroso neste sentido, pois alguns es-

pecialistas em reprodução assistida, que começam 
a inserir esta ‘receita’ em suas pautas reprodutivas 
por simples desejos dos pais em ter um filho de 
determinado sexo, estão brincando – sem procura-
ção da humanidade – com o equilíbrio demográfico 
entre sexos no futuro”, diz Volnei Garrafa.

Com relação ao equilíbrio demográfico, o tra-
balho Choice of baby sex (Lancet – Statham et al.) 
apresenta uma pesquisa feita com cerca de 2.300 
grávidas da Grã-Bretanha, em 1993, para saber se 
preferiam menino, menina ou se o sexo era indife-
rente. Segundo os resultados, não haveria desequilí-
brio de gêneros, caso a população pudesse escolher 
o sexo do bebê.

Talvez, mais justo e equânime, seria discutirem-
se as opções dentro dos pilares principialistas da 
bioética (beneficência, não-maleficência, autono-
mia e justiça), deixando a paciente definir qual seria 
a melhor opção. Não é adequado, de forma geral, 
determinar o sexo do bebê. Mas, nos casos em que 
o casal tem quatro filhas ou filhos, será que não tem 
o direito de ter um filho do sexo oposto para realizar 
um desejo? 

Em sua tese de mestrado, denominada Diag-
nóstico genético pré-implantacional e sexagem fetal: 
conhecimentos, atitudes e opiniões de ginecologistas 
e obstetras brasileiros, Dr. George Caldas, de Ara-
caju, Sergipe, discute os pontos polêmicos sobre 
o diagnóstico genético pré-implantacional como 
processo de prevenção de doenças genéticas,  
assim como da sexagem fetal e as considerações 
éticas da escolha do sexo fetal por motivos não-
médicos. O Dr. George Caldas associou a essa 
revisão da literatura uma pesquisa de campo sobre 
os conhecimentos, as atitudes e as opiniões dos 
médicos ginecologistas e obstetras brasileiros a 
respeito da sexagem fetal e do diagnóstico gené-
tico pré-implantacional. Confira alguns resultados 
da tese:

A indicação não-médica  
que gera mais polêmica  
é a escolha do sexo do  

bebê para a realização de  
um “balanceamento familiar” 

O CRM só permite a seleção  
de sexo ou qualquer outra  
característica biológica do  

futuro filho quando a técnica  
previne doenças ligadas  

ao sexo da criança
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Tabela 1. Distribuição do conhecimento de aspectos legais sobre DGP de 723 ginecologistas e obstetras brasileiros –  
Rio de Janeiro – novembro de 2006 

Conhecimento de aspectos legais sobre DGP Freqüência Percentual
Conhecimento do emprego da DGP(1)

No mundo 364 50,3
No Brasil 245 33,9

O Conselho Federal de Medicina permite a escolha de sexo de embriões(2)

Para heranças ligadas ao sexo 620 96,4
Após nascimentos de filhos do mesmo sexo 25 3,9
Para o segundo filho 15 2,3
Após perda de um dos filhos do casal 15 2,3
Para o primeiro filho 12 1,9

NOTA: (1) Cento e quarenta e oito médicos (20,5%) omitiram essa informação.
(2) Oitenta médicos (11,1%) omitiram essa informação.

Tabela 2. Distribuição das atitudes sobre a sexagem de 723 ginecologistas e obstetras brasileiros – Rio de Janeiro –  
novembro de 2006 

Atitudes sobre a sexagem Freqüência Percentual
Se só pudesse ter um único filho saudável

Não escolheria o sexo 534 73,9
Escolheria o sexo(1) 189 26,1

Feminino 92 48,7
Masculino 95 50,3
Omite 2 1,0

Se pudesse ter dois ou mais filhos(2) 
Não escolheria o sexo do primeiro filho 506 70,5
Escolheria o sexo do primeiro filho(3) 212 29,5

Masculino 122 57,5
Feminino 89 42,0
Omite 1 0,5

Em cada uma ou em qualquer das gestações(4)

Não teve preferência pelo sexo do filho 430 63,2
Teve preferência pelo sexo do filho 250 36,8

Se tivesse dois filhos do mesmo sexo, teria preferência pelo sexo de um futuro filho
Daria preferência pelo sexo de um futuro filho 415 57,4
Não daria preferência pelo sexo de um futuro filho 308 42,6

Se tivesse acesso a uma técnica, simples, barata e segura, usaria a sexagem(5) 

Não 374 52,7
Sim 336 47,3

Se você tivesse dois ou três filhos do mesmo sexo, usaria DGP para obtenção de embriões de sexo oposto aos filhos que já tem(6)

Sim 271 37,9
Não, porque(7) 444 62,1

Qualquer filho é bem-vindo 325 73,2
Não é natural 80 18,0
É brincar de Deus 41 9,2
Poderá alterar a relação homem-mulher 14 3,2
Só os ricos podem usá-la 4 0,9

NOTA:(1) Percentuais calculados com base em 189 médicos (26,1%), que afirmaram que escolheriam o sexo de um único filho saudável.
(2) Cinco médicos (0,7%) omitiram essa informação.
(3) Percentuais calculados com base em 212 médicos (29,5%), que afirmaram escolher o sexo do primeiro filho, se pudessem ter dois ou mais filhos.
(4) Quarenta e três médicos (5,9%) omitiram essa informação.
(5) Treze médicos (1,8%) omitiram essa informação.
(6) Oito médicos (1,1%) omitiram essa informação.
(7) Percentuais calculados com base em 444 (62,1%) médicos, que afirmaram que não escolheriam um embrião do sexo oposto ao dos filhos  
     que já têm, porque foi permitida resposta a mais de uma alternativa.
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Dr. George Caldas conclui em sua tese: “Embo-
ra os médicos ginecologistas e obstetras tenham 
apresentado desconhecimento sobre o DGP, re-
conheceram-no como método de prevenção de 
doenças genéticas”. 

Quanto à sexagem fetal, os médicos pesquisados 
não demonstraram preferência do sexo do primeiro 
filho, fosse ele único ou membro de uma progênie, 
fato que foi reforçado ao afirmarem que, mesmo 
tendo filhos de um único sexo, não empregariam o 
método, porque todo filho é bem-vindo. Quanto à 
sexagem, identificou-se que médicos do sexo mas-
culino e católicos mais freqüentemente utilizariam 
o método para balanceamento familiar.

Tabela 3. Distribuição de opinião quanto à sexagem de 723 ginecologistas e obstetras brasileiros – Rio de Janeiro –  
novembro de 2006  

Opinião quanto á sexagem Freqüência Percentual
Quanto ao sexo dos filhos(1) 

A escolha do sexo pelo casal depende da situação 332 46.2
O casal tem o direito de escolher o sexo 262 36.4
O casal não tem o direito de escolher o sexo 125 17.4

NOTA: (1) Quatro médicos (0,8%) omitiram essa informação.

Por fim, temos a obrigação de oferecer ao casal, 
com serenidade e largueza de visão, as informações 
fidedignas, que lhe permitam uma análise crítica de 
não se deixar envolver por emoções, respeitando-se  
o pluralismo religioso. Porém, uma permanente 
vigilância faz-se necessária no sentido de impedir a 
generalização e a banalização dos avanços científicos, 
que têm ultrapassado as legislações e os aspectos 
religiosos, mas esbarram sempre na ética e na moral 
de cada profissional.

Em pesquisa realizada pelo Dr. George 
Caldas, médicos do sexo masculino 
e católicos dizem que utilizariam o 
método de balanceamento familiar

A sexagem fetal precisa ser mais bem 
divulgada entre os médicos, visando a uma 
utilização mais adequada e também a um 
enriquecimento do debate na sociedade

Alguns fatores mostraram-se significantemente 
relacionados à utilização do DGP, entre eles: o gêne-
ro feminino e a conceituação do aglomerado de seis 
a oito células como vida em potencial, assim como 
o fato de ter filhos ou ser de religião católica. 

No geral, os achados dessa pesquisa sugerem a 
necessidade de implantação de programa de divul-
gação científica sobre o DGP e a sexagem fetal, para 
melhor instrumentalizar os médicos, não só para a 
eficaz utilização do método, mas também por serem 
formadores de opinião social e de seus clientes, 
forçando uma reflexão mais rica e aprofundada na 
temática. O aumento do conhecimento poderá atuar 
de forma que os profissionais de saúde possam indicar 
o DGP para casais com risco de doenças genéticas 
e para aqueles que desejam a seleção de sexo para 
balanceamento familiar.
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O médico e professor Vilmon 
de Freitas descobriu no tênis 
um ótimo aliado para melhorar 
o condicionamento físico e a 
concentração, além de criar  
um ambiente favorável para  
fazer bons amigos

Bom para o corpo  
e a mente

A maneira como o ginecologista Vilmon de Freitas 
começou sua carreira de jogador de tênis não po-
deria ser mais sugestiva. Ele estava com 40 anos de 
idade e acabara de terminar um casamento de mais 
de dez. Por circunstâncias da profissão, fez o acom-
panhamento de uma gestante que mudaria sua vida: 
uma professora de tênis. No dia do parto, o médico 
estava com a decisão tomada e apenas a comunicou à 
paciente: “Após o nascimento do bebê, você me en-
sinará a jogar esse esporte”. Dito e feito. Em poucos 
meses, Dr. Vilmon já estava empunhando a raquete 
e dando seus primeiros saques. 

Passados 17 anos, o hoje coordenador do Setor 
Integrado de Reprodução Humana e também pro-
fessor associado livre-docente do Departamento 
de Ginecologia da Universidade Federal de São 
Paulo é um páreo duro para qualquer tenista. Dr. 
Vilmon treinou muito, quase de forma obcecada 
— como acontece com todo mundo que começa a 
praticar —, e tornou-se um jogador de excelente 
nível. “Digamos que não sou nenhum bobo. Se fosse 
profissional, seria considerado um tenista de quinta 
classe, o que não é pouca coisa para um garoto de 
58 anos”, brinca o ginecologista. 
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Além dos afazeres acadêmicos e administrativos, 
Dr. Vilmon acumula outra ocupação na Universida-
de Federal de São Paulo (Unifesp) – é presidente 
da Associação dos Docentes e diretor do Sindicato 
dos Médicos do Estado de São Paulo. Como se não 
bastasse, ainda atende a uma boa quantidade de 
pacientes em seu consultório particular na capital 
paulista. Mas nem por isso abre mão de suas duas 
aulas de tênis semanais de trinta minutos, seguidas 
de um bate-bola de uma hora com os rebatedores 
da própria academia. “E, é claro, das partidas com 
os amigos no fim de semana”, enfatiza. 

Para Dr. Vilmon, o tênis é um esporte cheio de 
virtudes. “Não é um jogo exaustivo e você só precisa 

O Dr. Vilmon usa uma  
raquete igual à do Guga,  
de quem é fã inveterado,  

assim como também o é de  
André Agassi e Roger Federer 

Agachado, no centro, do lado do  
saudoso Francesco Viscomi  

(de óculos), o Dr. Vilmon não abre 
mão de encontrar com a turma 

do tênis no fim de semana

é menor e você é obrigado a ficar olhando para ela 
o tempo todo, bem diferente do futebol, em que 
não se olha para a bola”, compara o tenista. 

Dr. Vilmon usa uma raquete igual à do Guga, 
de quem é fã inveterado — assim como de André 
Agassi, o gentleman das quadras, e Roger Federer, 
o suíço imbatível. Aliás, ele teve o privilégio de co-
nhecer o tricampeão de Rolland Garros pouco antes 
do então tenista revelação chegar ao estrelado. Foi 
durante uma partida da Copa Davis, em Ribeirão 
Preto, interior de São Paulo, em meados da década 
de 1990: “Uma amiga que depois virou assessora 
do Guga me convidou para assistir à partida e me 
apresentou àquele magrelão, que tinha mais pinta 
de surfista do que de tenista”. Pouco depois, o tal 
magrelão surpreendia e conquistava o planeta no 
templo mundial do saibro, na França. 

O tênis não é um esporte caro, mas também não 
é barato. O praticante tem de arcar com duas ou 
três raquetes, aluguel de quadra, calçado apropria-
do, bolinhas e aulas. Mas o investimento compensa. 
“Você descarrega a tensão, grita bastante, corre, 
pula, transpira e sai do jogo com uma espetacular 
sensação de bem-estar, mais do que apropriada para 
uma conversa descontraída entre amigos”. 

de um parceiro e uma quadra para praticá-lo”, elogia 
o professor, que também gosta de enaltecer o lado 
comportamental do esporte. Ele compara o jogo de 
tênis a uma partida de xadrez e diz, convicto, que se 
trata de um dos raros esportes em que a platéia tem 
de fazer silêncio para não desconcentrar os atletas. 
“Se você perde a concentração por um minuto, 
coloca tudo a perder. É um jogo que exige foco na 
bolinha, na quadra e no adversário. Testemunhei 
muitas partidas fáceis que foram perdidas porque, na 
hora de fechar o jogo, o tenista se distraiu e acabou 
tomando uma virada no placar”.

Em resumo, o tênis é um esporte que faz bem 
ao corpo e à mente. “É um investimento na saúde: 
dá prazer, oferece condicionamento físico, cria 
um ambiente propício para se fazer amizades e 
estimula o intelecto...”, decreta Dr. Vilmon, que  
nasceu na cidade de Passos, em Minas Gerais, e 
sempre foi esportista. Na verdade, ele quase virou 
jogador de futebol. Aos 15 anos de idade, jogava  
no São Paulo Futebol Clube, mas em uma época em 
que ser “boleiro” não era nada charmoso. “O fato 
de ser jogador de futebol foi importante principal-
mente no que diz respeito ao condicionamento 
físico, mas a adaptação para o tênis foi difícil. A bola 
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Obstetra e obstinado 
A história do Dr. Marcelo Zugaib, um dos nomes mais importantes 
da obstetrícia do Brasil, que soube como poucos transformar o 
fracasso em glória 

Dr. Marcelo Zugaib, professor titular da disciplina  
de Obstetrícia e Ginecologia, chefe do Departamento de  

Obstetrícia e Ginecologia e diretor técnico da Divisão  
de Clínica Obstétrica do Hospital das Clínicas da Faculdade 

de Medicina da Universidade de São Paulo (FMUSP)
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“A única coisa que eu não queria ser era médico”. 
As palavras do Dr. Marcelo Zugaib soam um pouco 
estranhas para quem conhece um pouco da vida 
de um dos nomes mais importantes da obstetrícia 
brasileira. Afinal, como é possível que um dos 
expoentes da medicina do país tenha um dia re-
negado a carreira que o consagrou? A resposta é 
simples: birra! “Meu pai sempre quis ser médico, 
mas precisou largar os estudos para trabalhar e 
acabou transferindo para mim um sonho que era 
dele. No auge da adolescência, eu jamais poderia 
aceitar aquela situação e, durante alguns anos, 
estava convencido de que seria um grande arqui-
teto”, lembra o hoje professor titular da disciplina 
de Obstetrícia do Departamento de Obstetrícia e 
Ginecologia da Faculdade de Medicina da Univer-
sidade de São Paulo, o quarto na história a ocupar 
essa cadeira. 

Por sorte, o então vestibulando que deixara 
Marília, no interior de São Paulo, para tentar a 
faculdade de arquitetura na capital paulista, foi re-
provado na prova de desempenho artístico. “Meu 
primeiro grande fracasso na vida foi difícil superar”, 
conta o Dr. Marcelo Zugaib, que é também chefe 
do Departamento de Obstetrícia e Ginecologia e 
diretor técnico da Divisão de Clínica Obstétrica 
do Hospital das Clínicas da FMUSP. Diante da de-
cepção, ainda transtornado, o neto de libaneses 
abriu os jornais e resolveu, enfim, matricular-se no 
cursinho de medicina do Objetivo, no Centro da 
cidade. Um ano depois, em 1966, inscrevia-se para 
os vestibulares da Santa Casa, da Escola Paulista de 
Medina e da USP. 

“Tive um excelente desempenho nas provas, 
mas qual não foi minha surpresa diante do resul-
tado”, recorda o Dr. Zugaib. Um outro estudante 
que passava por ali tentou consolá-lo: “Não chore, 
no ano que vem você entra”. O já exigente uni-
versitário respondeu de pronto: “Estou chorando 
porque entrei na Paulista e não na USP”. O rapaz 

ficou tão chocado, que só voltou a falar com o 
colega de faculdade no terceiro ano. 

Marcelo Zugaib compensou o que ele encarou 
como seu segundo grande fracasso na vida com 
muito estudo. Foi sempre um dos melhores alunos 
da classe, como acontecia no Colégio Cristo Rei, 
em Marília. “Na verdade, tive problemas apenas 
na aula de anatomia porque acabei faltando mais 
do que devia. Os jogos de sinuca me atrapalharam 
e, para piorar, o professor computou as ausências 
durante as greves de 1967, um ano complicado na 
política do Brasil”.

No quarto ano, o dedicado aluno iniciou suas 
atividades extracurriculares. Convidado por profes-
sores, teve contato com as áreas de cirurgia vas-
cular, gastrocirurgia, ortopedia e obstetrícia. “Fui 
trabalhar na Casa Maternal e da Infância Leomar  
Mendes de Barros, era a maternidade mais impor-
tante de São Paulo, com 50 a 60 partos por dia”, 
lembra Zugaib. “Dava plantões de 24 horas no 
domingo para não atrapalhar minha grade curri-
cular”. Até o sexto ano, ele ainda estava indeciso; 
não sabia se faria ortopedia ou obstetrícia. 

Isso até se aproximar do professor Bussamara  
Neme, que o iniciou nos trabalhos científicos na 
área de obstetrícia. “Ele foi um paradigma na mi-
nha carreira”, resume Zugaib, que estava decidido 
a fazer residência médica e, agora sim, na USP.  
Como a prioridade era para os alunos de lá, so-
braram apenas duas vagas para 66 candidatos. 
Mas isso não foi um problema: ele entrou em pri-
meiro lugar e tornou-se, enfim, residente da USP. 
“Só depois percebi que o destino foi generoso  
comigo, acabei fazendo o melhor curso de gradua-
ção, que é o da Paulista, e o melhor de pós-gra-
duação, que é o da USP”, brinca o hoje experiente 
e renomado obstetra. 

Como residente, Zugaib tinha ligações próximas 
com o professor Neme, em quem se espelhou du-
rante muitos anos, em uma mistura de admiração 
e amizade. Aos 25 anos, o médico tinha um novo 
sonho: seguir os caminhos da vida acadêmica. E foi 
o que aconteceu. Foi residente do departamento 
por dois anos, entre 1973 e 1974, passou a pre-
ceptor de residência em 1975 até ser contratado 
no ano seguinte como assistente na divisão de 
obstetrícia do Hospital das Clínicas, após passar 
em concurso. Assim, em 1977, ela já acumulava 
dois vínculos com a FMUSP: médico-assistente  

Dr. Marcelo Zugaib é  
o quarto professor titular  
da história da cadeira de 
Obstetrícia da FMUSP
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e também professor-assistente do Departamento 
de Ostetrícia.

Nesse mesmo ano, porém, um fato novo mu-
dou a trajetória da carreira do Dr. Marcelo Zugaib, 
que, de maneira precavida, já tinha feito, em 
1972, o exame de proficiência ECFMG (Education 
Council for Medical Graduated) — uma avaliação 
que dá ao aluno estrangeiro de medicina a pos-
sibilidade de estudar ou trabalhar nos Estados 
Unidos. O professor Bussamara Neme recebeu 
de um grande amigo dele um honroso convite. 
Ninguém menos que Nicolau Assali enviou um 
formulário para que o filho do Dr. Neme se ins-
crevesse como pesquisador da Universidade da 
Califórnia Los Angeles. Um gesto muito mais de 
deferência do que qualquer outra coisa, já que o  
Dr. Assali tinha restrições em relação aos brasilei-
ros. “A realidade era muito diferente, e ele sabia 
disso, já que, embora tivesse nascido no Líbano, 

pois de quatro meses, o que parecia um pesadelo 
finalmente virou um sonho. O Dr. Assali, em tom 
conciliador, revelou o porquê de tanta hostilidade: 
“Eu estava te testando, daqui para frente seremos 
parceiros”. E, como em um passe de mágica, tudo 
mudou, e Zugaib começou até a freqüentar a casa 
do novo tutor. 

Após dois anos e meio, já em 1979, com o 
fim do período de pesquisa, Zugaib recebeu um 
convite para ficar em definitivo nos Estados Uni-
dos. Ele nunca soube se tomou a decisão correta, 
mas acabou optando por voltar ao Brasil e fazer 
carreira na USP. Dali para frente, a planejada car-
reira acadêmica deslanchou. Tornou-se mestre em 
1980, professor adjunto em 1984 até, finalmente, 
assumir a cadeira de professor titular de Obste-
trícia, em 1986. 

Nas duas décadas que se seguiram, Marcelo 
Zugaib tornou-se o renomado obstetra que é 
hoje, atuando nas mais diversas frentes que um 
médico pode atuar. São 20 anos de consultório e 
30 anos de USP, sendo 21 deles como professor 
titular e 22 como diretor de departamento, além 
de mais de 400 artigos publicados, quase 300 tra-
balhos em eventos realizados e 14 livros editados. 
“Aprendi duas coisas na minha carreira. A primeira 
é que temos sempre de ter um modelo a seguir, 
alguém em quem se espelhar. E a segunda é que 
a instituição está acima do indivíduo. A clínica 
obstétrica da USP tem 90 anos de existência, e 
isso não é pouca coisa”. 

Sobre reprodução humana, o Dr. Marcelo 
Zugaib diz que é uma área multidisciplinar, que 
congrega parceiros. E acrescenta: “Me considero 
importante nesse processo porque, como obste-
tra, sou o guardião do ovo fecundado”. Ele foi um 
dos grandes incentivadores e apoiadores do Cen-
tro de Reprodução Humana da USP. “A obstetrícia 
é um elo do processo. E, muitas vezes, sofremos 
as conseqüências do que foi feito anteriormente. 
Como é o caso do alto índice de morbidade na 
gravidez múltipla”. Na prática, Marcelo Zugaib 
sabe que, ao redor dos desafios da reprodução 
humana, estão cabeças de diversas áreas do co-
nhecimento que estão ali não apenas para fazer 
as descobertas e colocá-las em prática, mas tam-
bém, e principalmente, prestar esclarecimentos 
para que a sociedade possa discutir os temas de 
forma embasada. 

O obstetra é o guardião  
do ovo fecundado,  

um elo importante do  
processo de  

reprodução assistida

cresceu e se formou no Brasil antes de ir para os 
Estados Unidos”, explica o Dr. Zugaib. 

Com a recusa do filho, o Dr. Neme resolveu 
passar o tal formulário de aptidão para um proemi-
nente assistente dele: o Dr. Marcelo Zugaib. Era um 
sonho, mas que durou pouco. O fundador da UCLA 
recusou o formulário, disse que era para o filho do  
Dr. Neme e que não aceitaria outro candidato.  
“Resolvi escrever para o Dr. Assali, mas não adian-
tou. Ele recusou cada uma das minhas correspon-
dências”, conta Zugaib. Até que um dia, na sétima 
carta, não teve mais argumentos e respondeu: 
“Esteja aqui em agosto de 1977”. 

No início, foi muito complicado para o jovem 
médico brasileiro. Era difícil acompanhar as dis-
cussões médicas, e, a cada gaguejada, ouvia piadas 
ríspidas do Dr. Assali. “Ele me tratou muito mal, 
chegou até a me humilhar na frente dos outros. 
Quase desisti em diversos momentos”. Mas, de-
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Padrões de resposta imunes em pacientes com endometriose
AUTOR: SÉRGIO PODGAEC, SOB ORIENTAÇÃO DO PROF. DR. MAURÍCIO SIMÕES ABRÃO, DISSERTAÇÃO DE PÓS-GRADUAÇÃO APRESENTADA À FACULDADE DE 
MEDICINA DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO EM 12 DE SETEMBRO DE 2006

Objetivo: O objetivo desse estudo foi analisar a relação e a predominância dos padrões de resposta imune 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 endome-
triose (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-alfa) e interferon-
gama (IFN-gama) por citometria de fluxo. Além da presença da 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 significante nas concentrações de IFN-gama (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-gama (p < 0,001), IL-4/IL-2 (p = 0,006), IL-10/IFN-gama (p < 0,01) e IL-10/IL-2  
(p < 0,001) do fluido peritoneal, com concentrações mais elevadas da IL-4 e da IL-10, o que reflete o predomínio 
da resposta TH2 sobre a TH1. Conclusão: Os resultados obtidos permitem concluir que, nesse estudo, obser-
vou-se elevação de citocinas relativas à resposta imune TH2, denotando haver um predomínio desse padrão de 
resposta em pacientes com endometriose.

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 PÓS-GRADUAÇÃO APRESENTADA À FACULDADE 
DE MEDICINA DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO EM 6 DE SETEMBRO DE 2006

Objetivo: Avaliar em mulheres com tumores císticos de ovário a proporção que, somente com o tratamento clínico 
e/ou a punção, estas não necessitem de cirurgia; avaliar 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 idade 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: 

1) Grupo A: 15 mulheres que fizeram uso de acetato de noretisterona;
2) Grupo B: 13 mulheres que fizeram uso de acetato de medroxiprogesterona;
3) Grupo C: 14 mulheres que utilizaram contraceptivo oral;
4) Grupo D: 15 mulheres que foram tratadas com análogo de GnRH;
5) Grupo E: 14 mulheres que não fizeram uso de medicação. 

Todos os grupos foram acompanhados por um ano. No final do primeiro trimestre, se o cisto persistiu, foi realiza-
da a punção. No final do segundo trimestre, se houve recidiva do cisto, foi indicada cirurgia. As pacientes tiveram 
alta após um ano de acompanhamento com o tratamento do cisto concluído. Resultados: Não houve diferenças 
significantes 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 nove 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 fizeram a cirurgia foi de 73,2%. Conclusão: A proporção de mulheres, que responderam 
adequadamente somente com o tratamento clínico e/ou a punção não necessitando, pois, de cirurgia, foi de 73,2%. 
A influência da medicação/doença associada no 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 nove meses de tratamento.
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FEVEREIRO

II Jornada de Obstetrícia e Ginecologia da SOGESP
Data: 21 a 23 de fevereiro
Local: São José do Rio Preto (SP)
Realização: Sogesp
Tel.: (17) 3235-7017
www.cenacon.com.br

13th World Congress of Gynecological Endocrinology
Data: 28 de fevereiro a 2 de março
Local: Florence, Itália
Realização: Astrea Ventur
Tel.: (11) 3586-9877
www.astreaventur.com.br

MARÇO

20th EBCOG European Congress of Obstetrics and Gynaecology/
20o Congresso Europeu de Ginecologia e Obstetrícia
Data: 4 a 8 de março
Local: Lisboa, Portugal
Realização: Mundiconvenius
monica_ribeiro@mundiconvenius.pt
www.mundiconvenius.pt/2008/ebcog/

ABRIL

I Congreso Uruguayo de Salud y Derechos Sexuales y 
Reproductivos/IV Congreso Latinoamericano de Salud y  
Derechos Sexuales y Reproductiva
Data: 10 a 12 de abril
Local: El Hotel Sheraton, Montevideo, Uruguai
Tel.: 598 (2) 707-7103
congresossyr@gmail.com
www.iniciativas.org.uy

3a Jornada de Atualização em Ginecologia e Obstetrícia  
de Itumbiara – GO
Data: 27 de abril
Local: Itumbiara (GO)
Realização: SGGO
Tel.: (62) 3285-4546
www.sggo.com.br

XIV Congresso Médico Amazônico
Data: 27 a 30 de abril
Local: Hangar Feiras e Convenções da Amazônia em Belém (PA)
Realização: APGO
Tel.: (91) 3249-3888
apgo05@yahoo.com.br

13th World Congress of Gynecological Endocrinology
Data: 28 de fevereiro a 2 de março
Local: Florence, Itália
Realização: Astrea Ventur
Tel.: (11) 3586-9877
www.astreaventur.com.br

MAIO

XVI Jornada de Ginecologia e Obstetrícia do Sudoeste Goiano
Data: 9 a 10 de maio
Local: Quirinópolis (GO)
Realização: SGGO
Tel.: (62) 3235-4686
www.sggo.com.br

XIV Congresso Sul-Brasileiro de G. O.
Data: 15 a 18 de maio
Local: Gramado (RS)
Realização: Sogirgs
Tel.: (51) 3311-9456
sogirgs@sogirgs.org.br
www.sogirgs.org.br

7a Jornada de Reprodução Humana da SBRH – Regional Goiás
Data: 17 de maio 
Local: Goiânia (GO)
Realização: SGGO
Tel.: (62) 3285-4586
www.sggo.com.br

34a Jornada Pernambucana de Ginecologia e Obstetrícia
Data: 21 a 23 de maio
Local: Centro de Convenções, Recife (PE)
Realização: Sogope
Tel.: (81) 3222-5112
secretaria@sogope.com.br
www.sogope.com.br

JUNHO

22a Jornada de Obstetrícia e Ginecologia da Santa Casa de  
Misericórdia de São Paulo
Data: 5 a 7 de junho
Local: Centro de Convenções Rebouças
Realização: Santa Casa de Misericórdia de São Paulo
Tel.: (11) 3222-4254
ayresnet@terra.com.br
www.cean-santacasa.org.br

34a Jornada Goiana de Ginecologia e Obstetrícia/ 
II Simpósio Internacional Ginecologia e Obstetrícia de Goiás
Data: 18 a 21 de junho
Local: Goiânia (GO)
Realização: SGGO
Tel.: (62) 3285-4586
www.sggo.com.br

JULHO

VII Jornada de Ginecologia e Obstetrícia do Vale do Paraíba
Data: 6 a 8 de julho
Local: Campos do Jordão (SP)
Realização: Sogesp
Tel.: (17) 3235-7017
cenacon@cenacon.com.br
www.cenacon.com.br

SETEMBRO

2nd AAGL Internacional Congress on Minimally Invasive Gynecology
Data: 3 a 6 de setembro
Local: Hotel Serrano, Gramado, Rio Grande do Sul
Realização: Sociedade Brasileira de Endoscopia Ginecológica e 
Endometriose (Sobenge)
secretaria@sobenge.com.br

V Congresso Brasileiro da Sobenge
Data: 3 a 6 de setembro
Local: Hotel Serrano, Gramado, Rio Grande do Sul
Realização: Sociedade Brasileira de Endoscopia Ginecológica e 
Endometriose (Sobenge)
secretaria@sobenge.com.br

NOVEMBRO

XXIII Congresso Brasileiro de Reprodução Humana
Data: 26 a 29 de novembro
Local: Frei Caneca, São Paulo (SP)
Realização: Grow Up
Tel.: (11) 3849-0099
sbrh@terra.com.br
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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 
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