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A SBRH trabalha diuturnamente 
para transformar o XXIV Congresso 
Brasileiro de Reprodução Humana (Teórico 
e Prático), um dos maiores eventos da 
especialidade na América Latina, em um 
momento privilegiado de atualização, 
troca de experiências, confraternização e 
construção de novas amizades.

Marcado para 24 a 27 de novembro, o 
congresso promete transformar Goiânia, a 
capital verde do Brasil, no centro nacional 
de debates sobre as novas técnicas e avanços 
da reprodução humana assistida. O evento 
será realizado no Centro de Convenções 
de Goiânia, um dos mais modernos e 
confortáveis do País, e reunirá renomados 
especialistas brasileiros, além de consagrados 
convidados internacionais. 

Já confirmaram presença no congresso 
os médicos Ashok Agarwall (Estados 
Unidos), Antonio Pellicer (Espanha), Gian 
Carlo Di Renzo (Itália), Renato Fanchin 
(França), Mario Palermo (Argentina). 
“São especialistas de países com tradição 
na geração de conhecimento, que 
utilizam tecnologias de primeira linha e 
proporcionarão um saudável intercâmbio 

Experiência internacional em foco
Convidados internacionais 

já confirmaram presença no 

XXIV Congresso Brasileiro 

de Reprodução Humana 

de ideias e conhecimentos”, avalia Luiz 
Augusto Antonio Batista, diretor  da 
SBRH.

Novidades
Uma das novidades desta edição é 

a busca por uma maior interatividade, 
seguindo as mais avançadas tendências 
em termos de congresso científico. 
“Estimularemos a participação ativa dos 
congressistas com o uso intensivo de 
novas tecnologias, estratégias de ponta 
e discussões de temas práticos presentes 
no cotidiano dos especialistas da área”, 
esclarece a Comissão Científica.

A programação científica do evento traz 
quatro vertentes: Reprodução Assistida / 
Medicina Fetal / Endoscopia (laparoscopia e 
histeroscopia) / Contracepção, Climatério e 
Mama. Dois auditórios independentes serão 
destinados à realização de hands-on. 

Na parte prática, cada um dos setores 
programará procedimentos com transmissão 
ao vivo para os auditórios. O congresso tem 
a função de fomentar o conhecimento, 
promover a atualização, fortalecer antigas 
amizades e criar novos vínculos. Assim, o 
encontro deve ter como norte a ciência sem 
perder o aspecto social como agregador de 
valores. (continua na pág. 03)

vista da cidade de Goiânia - Congresso Brasileiro de Reprodução Humana 2010

RepRodução

destaque: Nessa edição você acompanha uma entrevista com o ex-presidente da SBRH, Kleber de Melo 
Morais, que em dezembro último foi condecorado com a comenda Membre d’Honneur du Collège National des 
Gynécologues et Obstetriciens Français, em Paris.  (Página 04)
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WALdeMAR NAVeS do AMARAL | pReSideNte dA SBRH

Amor pElA ArtE médicA
SBrH vem trabalhando com afinco para fortalecer a entidade em todo o 

Brasil e prepara um grandioso congresso nacional para o fim do ano

“Onde há amor pelo homem, há amor também pela arte médica”, estabeleceu o poeta o vínculo 
da ciência com a arte.

Em 2009, realizamos 24 eventos estaduais pela SBRH, com apoio relevante dos nossos delegados 
em cada estado deste País.

Estamos trabalhando com firmeza junto ao nosso Congresso Brasileiro de Reprodução 
Humana, que será realizado em Goiânia, em novembro de 2010, onde já negociamos 70% da feira, 
e a programação científica em quatro linhas está completa — oito convidados internacionais já 
confirmados, como Antonio Pelliser (Espanha), Di Renzo (Itália), Renato Fanchin (França), Ashok 
Agarwall (EUA), em conjunto com dezenas de convidados nacionais farão jus ao ensinamento e à 
reciclagem que desejamos.

Além das questões práticas e de Hands-on, que serão produtos interessantes do evento, estaremos 
realizando sessões interativas com votação em tempo real da plateia favorecendo assim o nosso grande 
objetivo que é o congressista.

Assim vamos trabalhando em prol da SBRH, com carinho, pois havendo “amor pela produção 
haverá amor também pela ciência”.
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Alem de apreciar as opções que Goiânia oferece, os 
congressistas e seus familiares podem aproveitar a estada na 
cidade para conhecer locais maravilhosos, que proporcionam um 
encontro com a natureza e muita tranquilidade. Outra opção é 
Brasília, a capital do País, que fica a apenas 210 km de Goiânia.

PiReNóPolis 
Tombada como patrimônio histórico nacional, Pirenópolis é 

um atraente e consagrado pólo turístico regional, guardando em 
seus casarões seculares um retrato vivo da história goiana. A cidade 
é cercada de muito verde, cachoeiras, reservas ecológicas, parques 
e mirantes. Riqueza gastronômica e um farto centro de compras 
composto de um mistura bem equilibrada de arte, cultura, jóias e 
artesanato também compõem os atrativos desse paraíso plantado 
a pouco mais de 120 km da capital.

Opção de roteiro: Caminhada pelo Centro Histórico de 
Pirenópolis, conhecendo atrativos históricos e culturais como a 
Igreja Matriz, Rua Direita, Museu das Cavalhadas, Rua do Bonfim, 
Igreja do Bonfim, Ponte de Madeira, Casa de Câmara e Cadeia, 
Centro de Atendimento ao Turista, Casa do Doce e Artesanato, 
lojas e ateliês de artistas locais. 

Cidade de Goiás
Patrimônio Histórico da Humanidade e antiga capital 

do Estado, a Cidade de Goiás é o berço da nacionalmente 
reconhecida poetisa Cora Coralina e palco da tradicional e 
famosa Procissão do Fogaréu. Passear pela cidade é mergulhar no 
passado, com suas ruas estreitas e becos, seus casarões e casinhas 
esculpidas na madeira e no barro de séculos passados, seu povo 

Goiás oferece várias opções turísticas, tanto para 

os congressistas quanto para seus familiares

tranquilo e hospitaleiro.
Opção de roteiro: Museu Casa de Cora Coralina, casa da 

artista plástica Goiandira do Couto, Igreja da Boa Morte, Palácio 
Conde dos Arcos, Museu das Bandeiras, Quartel do Vinte, 
Chafariz de Cauda, Praça do Coreto, Catedral de Sant’Ana. 

PoRaNGatu
 O norte de Goiás também oferece boas opções de lazer. Uma 

delas é Porangatu, a 395 km de Goiânia, na divisa com Tocantins. 
O município, um dos mais importantes pólos de turismo cultural 
no Estado atualmente, conseguiu preservar o seu Centro Histórico, 
onde está localizada a Igreja Matriz Nossa Senhora da Piedade. 
Às margens da Lagoa Grande, o cartão postal da cidade, está 
o Centro Cultural de Porangatu, com teatro para 300 lugares, 
biblioteca, salas para oficinas artísticas e galeria de arte. No Centro 
Cultural é realizada anualmente a Mostra Nacional de Teatro de 
Porangatu – o TENPO (Teatro Nacional de Porangatu) - que 
reuniu em suas primeiras edições dezenas de artistas de renome 
nacional e público de todo o Estado. 

Rio queNte ResoRts
Situado no município de Rio Quente, próximo a Caldas 

Novas, está o Rio Quente Resorts, a 171 km de Goiânia. Um 
paraíso natural, com fontes de águas termais. O local oferece 
tranquilidade e conforto, mas também possui uma opção bastante 
agitada: o parque aquático Hot Park. Com uma área de cinco 
mil metros quadrados com equipamentos radicais, é o único do 
mundo de água quente natural, e que ainda possui a maior praia 
artificial da América Latina, a Praia do Cerrado. 

Pirenópolis

Rio quente Resorts
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homenageado na França 

Honraria em 

reconhecimento 

aos trabalhos 

prestados

No dia 10 de dezembro, durante 
o Congresso Nacional Francês de 
Ginecologia e Obstetrícia, em Paris, o 
professor do Departamento de Toco 
Ginecologia da Universidade Federal do 
Rio Grande do Norte, diretor geral da 
Maternidade Escola Januario Cicco da 
UFRN e presidente do Instituto Professor 
Leide Morais, médico Kleber de Melo 
Morais, foi agraciado com a comenda 
Membre d’Honneur du Collège National 
des Gynécologues et Obstetriciens Français 
(Membro de Honra do Colégio Nacional 
de Ginecologistas e Obstetras Franceses). 
A honraria é concedida a professores de 
notório saber e com relevantes serviços 
prestados no intercâmbio com a França 
pelo Colégio Nacional de Ginecologistas 
e Obstetras Franceses, presidido pelo 
professor Jean Lansac. 

A  ce r imôn i a  da  en t r eg a  da 
condecoração foi realizada durante o 
jantar de gala no Automóvel Clube 
de França, localizado na Place de la 
Concorde, em Paris. “Para mim a 
homenagem teve um grande significado 
pelo reconhecimento do trabalho que 
venho realizando ao longo de 25 anos 
no intercâmbio científico e cultural entre 
médicos brasileiros e franceses”, assinala 
o homenageado.

Desde 1986, o médico Kleber de 
Melo Morais contribui com a SBRH 
integrando várias diretorias. Em 1996, 
presidiu o Congresso Brasileiro da 
Sociedade, realizado em Natal (RN), 
quando assumiu a presidência da entidade 
para o biênio 97/98. Kleber Morais foi um 
dos principais responsáveis pela aquisição, 
em setembro de 1997, da atual sede 
nacional da SBRH, em São Paulo .

Comenda 
recebida

À esquerda adRiaNo MoRais, ao centro prof. JeaN 
laNsaC e à direita prof. KleBeR MoRais

À esquerda 
prof. KleBeR 
MoRais, 
seguido do 
Ministro da 
saúde do vietnã, 
prof. PHilliPe 
desCaMPs e à 
direita secretário 
do Ministro

diretoria do 
Colégio e 
homenageados

entrega da Comenda pelo 
Prof. JeaN laNsac ao Prof. 
KleBeR MoRais
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Uma pílula combinada, que ao invés de ter 
o Etinil-estradiol, estrogênio comum em quase 
todas as pílulas contraceptivas existentes no 
mercado, terá o Valerato de Estradiol. Um anel 
vaginal que contém Nestorone, progestogênio 
potente associado ao Estradiol. Essas são as 
principais novidades na área de contracepção 
que em breve estarão disponíveis no mercado, 
segundo uma das maiores autoridades da 
área no Brasil, o médico Luis Guillermo 
Bahamondes, professor titular de ginecologia 
da Universidade Estadual de Campinas 
(Unicamp). “A principal vantagem da nova 
pílula é a de provocar menos sangramentos 
anormais, se comparada às pílulas disponíveis 
hoje no mercado”, esclarece o médico. 

De acordo com Luis  Gui l lermo 
Bahamondes, o novo anel vaginal foi testado 
recentemente em 2.400 mulheres de diferentes 
países do mundo, inclusive no Brasil. “Esse 
anel tem uma diferença fundamental: pode 
ser utilizado por até um ano. A mulher usa 
por três semanas, descansa por uma semana 
e volta a utilizar o mesmo anel, e, assim, 
sucessivamente até completar um ano. Os 
disponíveis no mercado tem duração de três 
semanas”, assinala.

O médico garante que praticamente 
todos os produtos anticonceptivos disponíveis 
atualmente são eficazes, com uma ligeira 
vantagem para o sistema intrauterino liberador 
de levonorgestrel (Mirena), o implante 
contraceptivo subdérmico (Implanon) e o 
injetável trimestral (Depo-provera e Contracep). 
“São métodos de alta performance. Entretanto, 
em anticoncepção nós nunca falamos em 
100%, pois a chance de engravidar sempre 
está presente. Sempre há a possibilidade de 
falha”, alerta.

esColHa
Para Luis Guillermo Bahamondes, a 

mulher tem o direito de escolher o método 
que quiser e não o que o médico indicar, 
desde que não haja contra-indicação.  “Nessa 
escolha devem ser levados em conta os 
fatores idade e por quanto tempo a mulher 
deseja a contracepção. Se por meses, anos ou 
indefinidamente”, conclui o especialista.
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Modernos métodos contraceptivos, que oferecem 

importantes vantagens para as mulheres, estarão 

disponíveis no mercado em breve

Professor doutor luis GuilleRMo BaHaMoNdes - unicamp
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Com irrestrito apoio da SBRH foi realizado, no período 
de 13 a 16 de dezembro do ano passado, o VI Congresso 
Paulista de Medicina Reprodutiva e Climatério e VI Encontro 
Internacional do Comitê Multidisciplinar de Reprodução 
Humana da Associação Paulista de Medicina. O evento reuniu 
mais de 300 participantes a bordo do navio MSC Lírica, que 
percorreu as praias do litoral paulista e fluminense.

Além de palestrantes brasileiros e internacionais que 
abordaram as novidades na área da medicina reprodutiva e da 
saúde da mulher durante o climatério, o congresso contou com 
a participação de advogados, juízes e jornalistas, promovendo 
uma interface entre a especialidade, a mídia e a justiça. “A 
6ª edição do nosso congresso superou as expectativas, pois 
reunimos um público considerável, interessado no debate das 
novidades científicas, em uma época do ano difícil de agrupar 
pessoas”, comemora o médico Newton Eduardo Busso, um dos 
coordenadores do evento.
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reprodutiva e climatério

a bordo do navio MSC lírica, mais de 300 

participantes discutiram novidades na área 

da medicina reprodutiva e da saúde da 

mulher durante o climatério

RiCaRdo BeCK, WaldeMaR Naves do aMaRal, 
aRtuR dziK, diRCeu MeNdes PeReiRa, sidNey 
GliNa, JoNatHas BoRGes soaRes

WaldeMaR Naves do aMaRal, NelsoN 
aNtuNes JR, NilsoN RoBeRto de Melo, 
elvio toGNotti, NeWtoN e. Busso

WaldeMaR Naves do aMaRal, veRa 
GaBRiel, aNtoNio oliaNi,  aRtuR dziK e 
diRCeu MeNdes PeReiRa com convidados
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Rio Grande do Norte
O VII Simpósio Franco-Brasileiro de Atualização 
em Ginecologia que será realizado em Natal 
(RN), de 6 a 8 de maio, no Hotel Pestana. Mais 
informações pelo site www.institutoleidemorais.
org.br ou pelo telefax (84) 3222-7444. 

De 29 de abril a 1º de maio, Brasília (DF) será sede do 
2º Simpósio de Reprodução Humana de Brasília, no Plenário 
Austregésilo de Athayde, SGAS 915. Entre os principais 
temas a serem abordados estão climatério, infertilidade, 
ginecologia endócrina, anticoncepção, endometriose e endoscopia 
ginecológica.

Já está confirmada a presença dos professores Waldemar Naves 
do Amaral (GO), Adelino Amaral Silva (DF), Joaquim Roberto 
Costa Lopes (BA) e Artur Dzik (SP). O evento é coordenado pelo 
delegado da SBRH no Distrito Federal, Vinícius Medina Lopes.

As inscrições de trabalhos podem ser feitas até 28 de 
fevereiro. Os valores são: R$ 150,00 para médicos, R$ 80,00 
para residentes e R$ 70,00 para estudantes. Mais informações 
em www.edcomunicacao.com.br.

Será realizado em 5 e 6 de março, no Hotel Radisson, em 
Aracajú (SE), o I Simpósio Cemise de Reprodução Humana. 
O evento tem o apoio da SBRH, por meio de seu delegado 
em Sergipe, médico George Caldas. Ele é um dos professores 
convidados, juntamente com Eduardo Mota (SP), Edson Borges 
(SP), Pedro Monteleone (SP), Marcelo Giaccobe (SP), Felipe 
Lazar (SP) e Tulius Augustus (CE). A inscrição é uma cesta 
básica de alimentos. Mais informações: www.cemisevida.com.br 
ou (79) 3211-8658.

aRaCaJú

Eventos pelo país Eventos pelo país 

BRaSílIa

Federadas preparam suas programações científicas para o primeiro semestre de 2010. 

Distrito Federal, São José do Rio Preto e Rio Grande do norte já divulgaram seus eventos
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