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Prepare-se para o XXII Congresso 
Brasileiro de Reprodução Humana
Estamos nos aproximando do XXII Congresso Brasi-
leiro de Reprodução Humana, que será realizado entre 
os dias 4 e 7 de outubro, em Curitiba. A diretoria da 
Sociedade Brasileira de Reprodução Humana (SBRH) e 
a Comissão Organizadora têm a satisfação de convidá-
los a participar deste grande evento, que está sendo 
organizado com todo o esmero. O encontro terá como 
principal objetivo proporcionar a atualização de conhe-
cimentos científicos e a troca de experiências, além de 
ser uma ótima oportunidade de rever os amigos.

Ao mesmo tempo que estamos envolvidos com 
os preparativos do Congresso, elaboramos mais esta 
edição exclusiva do Boletim da SBRH, que tem como 
principal objetivo levar educação continuada, novida-
des e informações a todos os profissionais da área.

Confira nas próximas páginas as participações 
especiais em “Ponto e contraponto”. A vasectomia 
é a forma mais comum de obstrução encontrada no 
tratamento da infertilidade e, por isso, colocamos 
em foco a reprodução humana pós-vasectomia. 
Quais as vantagens e desvantagens da indicação da 
cirurgia de reversão ou da fertilização in vitro?

Também nesta edição, uma homenagem ao Prof. 
Dr. Carlos Alberto Salvatore, professor emérito da 
Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo 
(FMUSP), cuja trajetória se entrelaça à história da 
especialidade no Brasil. É com grande honra que 
publicamos o perfil desse importante mestre em 
nosso meio.

Em “Identidade secreta”, o leitor conhecerá 
como nasceu a paixão por vinhos que acompanha o 
especialista Eliano Pellini, ginecologista, obstetra e 
atual diretor da Associação Brasileira de Sommeliers 
de São Paulo.

Boa leitura e não deixe de visitar o site do XXII 
Congresso Brasileiro de Reprodução Humana, no 
qual  periodicamente inserimos novas informações 
sobre o evento (http://www.cbrh2006.com.br/
mensagem.asp).

Claudete Reggiani
Presidente da SBRH
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Reprodução pós-vasectomia: 
cirurgia de reanastomose do canal 
deferente ou fertilização in vitro?

Fabio Firmbach Pasqualotto 
Mestre e doutor em urologia pela 
Faculdade de Medicina da Universidade 
de São Paulo (FMUSP), professor 
titular da Unidade Morfológica 
da Universidade de Caxias do Sul, 
pesquisador associado do Center 
for Advanced Research in Human 
Reproduction, Infertility & Sexual 
Function, Cleveland Clinic Foundation, 

Cleveland, Estados Unidos, diretor do Conception Centro 
de Reprodução Humana, em Caxias do Sul-RS

vivos variam de 36% a 47%. Por outro lado, as taxas de sucesso 
relatadas para a vasoepididimostomia são consideravelmente 
inferiores àquelas descritas com a vasovasostomia. As taxas de 
permeabilidade para a vasoepididimostomia variam de 70% 
a 85% e as de gravidez, de 31% a 56% no tratamento do 
homem com obstrução epididimária, independentemente da 
causa. Os melhores resultados são alcançados com cirurgiões 
treinados e experimentados em microcirurgia.

Riscos inerentes e análise de custo–benefício
Qualquer casal que considera a opção fertilização in vitro/in-
jeção intracitoplasmática de espermatozóide (FIV/ICSI) deve 
estar atento a todos os riscos inerentes ao tipo de procedi-
mento que estão escolhendo. Isso inclui a possibilidade de 
hiperestímulo ovariano, complicações potenciais da captação 
oocitária e os riscos e as conseqüências de uma gravidez múl-
tipla. A FIV apresenta incidência de síndrome de hiperestímulo 
ovariano em até 20% dos pacientes, sendo moderada em 
até 5% e grave requerendo hospitalização em 1%. O risco 
de gravidez múltipla é de 20% a 35% para gêmeos e 5% a 
10% para trigêmeos ou quadrigêmeos. A gravidez múltipla 
está associada ao aumento da morbimortalidade devido à 
prematuridade.

Pavlovich, Schlegel, Kolettis e Thomas demonstraram, 
de maneira clara e objetiva, que a relação custo–benefício é 
muito melhor quando se realiza a reversão de vasectomia, 
comparada às técnicas de reprodução assistida.

PONTO
Reanastomose

Correção cirúrgica da infertilidade masculina
A vasectomia é a forma mais comum de obstrução encontrada 
no tratamento da infertilidade. Estatísticas demonstram que a 
reversão de vasectomia é requisitada por 2% a 6% dos homens 
para restaurar a fertilidade. Além disso, a reversão de vasecto-
mia é considerada uma modalidade efetiva de tratamento que 
tem sido muito utilizada pela comunidade urológica.

O sucesso das técnicas de reprodução assistida para o 
tratamento da fertilidade masculina e feminina levou à sua 
aplicação empírica em ocorrências de causas passíveis de 
correção cirúrgica de infertilidade masculina.

Nesta última década, muitas considerações sobre a re-
produção assistida foram feitas: são caras; estão associadas 
a complicações; existem implicações para a saúde da prole 
(desde baixo peso ao nascimento e prematuridade até 
anormalidades cromossômicas e aumento na incidência de 
malformações congênitas menores e, segundo alguns estudos, 
até maiores). Surpreendentemente, a despeito de sua extensa 
aplicação na comunidade médica, pelo que conhecemos, 
não existe nenhum estudo demonstrando que as técnicas 
de reprodução assistida tenham uma relação custo–benefício 
superior à reversão de vasectomia.

Resultados da cirurgia de reanastomose 
do canal deferente
A correção cirúrgica da vasectomia é realizada com auxílio 
de um microscópio, porém, antes de ser realizado o pro-
cedimento cirúrgico, a parceira deve ser sempre avaliada 
para determinar se existe infertilidade feminina. De máxima 
importância, a reconstrução microcirúrgica, caso tenha sido 
um sucesso, permite que os casais tenham mais filhos sem 
assistência médica adicional.

Embora existam muitas dificuldades técnicas que possam 
resultar em falhas técnicas imediatas ou tardias, os resultados de 
vasovasostomia resultam em restauração dos espermatozóides 
no ejaculado (permeabilidade) em aproximadamente 90% dos 
pacientes. Taxas de gravidez de 44% a 60% e de nascimentos 
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Decisão deve ser tomada pelo casal bem informado 
juntamente com o especialista
Infelizmente, nem todos os pacientes conseguem engravi-
dar suas parceiras após a reconstrução microcirúrgica. Eles 
devem então escolher entre uma nova tentativa de recons-
trução microcirúrgica ou partir para uma tentativa com uma 
técnica de reprodução assistida. Como muitos pacientes não 
escolhem se submeter novamente a uma técnica de recons-
trução microcirúrgica, recomenda-se que eles estejam alerta 
à possibilidade de criopreservação espermática quando da 
tentativa de reconstrução cirúrgica. Os indivíduos que esco-
lhem FIV/ICSI como terapia também devem criopreservar os 
espermatozóides no momento da captação destes.

Claramente, o custo por nascimento para reconstrução 
em casos de azoospermia obstrutiva é inferior aos associados 
a FIV/ICSI. Essa informação deve ser usada na decisão do al-
goritmo para os casais que desejam ter o retorno do potencial 
fértil após a vasectomia. A decisão final sobre o melhor método 
(reconstrução microcirúrgica ou captação de espermatozóide 
com FIV/ICSI) é idealmente feita pelo casal bem informado em 
conjunto com o especialista em medicina reprodutiva.

Conclusão
A reconstrução microcirúrgica do trato reprodutivo é pre-
ferível à captação de espermatozóides com FIV e ICSI em 
homens vasectomizados quando o intervalo de obstrução for 
inferior a 15 anos e houver ausência de fatores de risco para 
infertilidade feminina. Se ocorrer uma obstrução epididimária 
ou se a mulher possuir idade avançada, a decisão para re-
construção microcirúrgica ou captação de espermatozóides 
com FIV ou ICSI deve ser individualizada.

CONTRAPONTO
Fertilização in vitro

Em que casos indicar a fertilização in vitro ao casal 
quando o homem é vasectomizado
A recuperação de espermatozóides no epididímo e a injeção 
intracitoplasmática de espermatozóides (ICSI) permitem a 
gestação sem que o homem tenha que passar pela cirurgia 
de reversão da vasectomia e, eventualmente, depois de o 
casal ter o filho, por uma nova vasectomia.

Teoricamente, a mulher conseguiria engravidar mais 
rapidamente pela fecundação in vitro (FIV) – em seis ou sete 
ciclos – e, depois do nascimento da criança, não precisaria 
adotar um método anticoncepcional. Também é uma técnica 
indicada para mulheres que já passaram dos 35 anos de idade. 
Nesses casos, a FIV talvez tenha um resultado melhor que o 
da correção cirúrgica da vasectomia, pois a taxa de gravidez 

é mais baixa em mulheres nessa faixa etária. Com a FIV, as 
chances de conseguir uma gravidez poderiam ser maiores.

Outra possibilidade de uso dessa técnica é quando o ho-
mem não deseja reverter o processo de vasectomia. Muitos 
homens não desejam fortemente ter novos filhos a ponto de 
se submeterem à reversão, mas terão um filho para realizar 
o desejo da mulher. Neste caso, esse casal geralmente se 
submete à FIV.

Na medida em que vai passando o tempo da vasectomia, 
as chances de se obter uma gestação espontânea diminui pro-
gressivamente. Após 10 anos, a probabilidade de conseguir 
engravidar espontaneamente é de 40% em até 1 ano. Pela 
FIV, as chances são maiores se o casal tentar intensivamente. 
Sabe-se que 70% dos casais que tentam até quatro ciclos 
conseguem engravidar.

Riscos inerentes
O casal tem o direito de optar. É dever do médico sem-
pre apresentar objetivamente as duas opções (correção 
cirúrgica da vasectomia e FIV) e deixar que o casal opte. 
É fundamental que o médico esclareça o que é a punção 
de epidídimo e quais os riscos que podem ser oferecidos 
pelo procedimento. Neste caso, o casal está assumindo 
um compromisso (risco) de fazer a FIV, já que o epidí-
dimo pode ser lesado pela punção, ficando obstruído, o 
que inviabiliza uma posterior reversão se o casal decidir 
mudar de técnica.

Essas observações devem ser colocadas para o casal de 
forma bem prática, objetiva e enfática, permitindo que eles 
se decidam pela melhor opção.

Conclusão
A FIV pode apresentar as seguintes vantagens:

• o homem não precisar se submeter à cirurgia;
• há a possibilidade de apenas uma gravidez, não sendo 

preciso, necessariamente, haver outras;
• em mulheres mais velhas, poderia proporcionar re-

sultado melhor e mais rápido.

Sidney Glina
Urologista, doutor pelo Departamento 
de Clínica Cirúrgica da Faculdade 
de Medicina da Universidade de São 
Paulo (FMUSP), chefe da Clínica 
Urológica do Hospital Ipiranga e 
responsável pelo Setor de Andrologia 
do Laboratório Alfa
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Carlos Alberto Salvatore:
62 anos de medicina
A trajetória de Carlos Alberto Salvatore, professor emérito da 
FMUSP, se confunde com a história do desenvolvimento da 
própria disciplina no Brasil. Recentemente, Salvatore lançou 
sua autobiografia

no mundo. Salvatore trabalhou durante 42 anos no 
Hospital das Clínicas da capital paulista, onde, indi-
cado pelo Prof. José Medina, colaborou e orientou 
a fundação da Clínica Ginecológica.

Salvatore nasceu em 19 de abril de 1917, data 
em que também nasceram figuras importantes, 
como Adhemar de Barros, Getúlio Vargas e Winston 
Churchill (disso, o próprio Salvatore costuma lem-
brar). Desde pequeno, cultivou o gosto por viagens 
e já apresentava muita habilidade manual e sensibi-
lidade. Para se ter idéia, o pequeno Salvatore tinha 
coleções de insetos e de borboletas e se interessava 
por história natural, zoologia, botânica, desenho e 
geografia. “Exemplo disso são o desenho do fundo 
do mar que fiz no quinto ano ginasial do Colégio Rio 
Branco e um mapa do Brasil com sua população”, 
conta o mestre em sua autobiografia.

Na infância, assim como os irmãos, teve de estu-
dar música e aprender um instrumento. Conta que 
tentou violão, cavaquinho, flauta e pistão, mas se 
apaixonou mesmo pelo piano.

Os primeiros anos do curso de medicina foram 
rigorosos. Salvatore ficou de “segunda época” apenas 
em bioquímica. Ele se recorda de uma passagem em 
que o famoso Prof. Alfonso Bovero, ao perguntar 
a uma aluna qual seria o órgão que, em condições 
fisiológicas, poderia aumentar em até dez vezes seu 
tamanho, recebeu a seguinte resposta: “O pênis!”. 
Bovero jocosamente respondeu: “Perca a esperança, 
minha cara, que esse órgão nunca aumenta tanto. A 
reposta é o útero na gravidez”, relembra Salvatore 
em seu livro. 

Conhecer a vida deste mestre e a arte com que 
exerceu a medicina é, para dizer o mínimo, inspi-
rador. Tomar consciência de sua história é passar 
a entender mais sobre os caminhos da profissão 
e, para muitos, também recordar de suas próprias 
conquistas pessoais e profissionais.

A pedido de muitos amigos e colegas, Carlos 
Alberto Salvatore, professor emérito da Faculdade 
de Medicina da Universidade de São Paulo (FMUSP) 
publicou no Brasil sua autobiografia. Recém-lançado, 
o livro 62 anos de medicina traz suas experiências 
e viagens ao redor do mundo e, evidentemente, 
apresenta os principais fatos de sua vida. A obra 
também é um belo documento das conquistas da 
especialidade, eternizando as personalidades que 
contribuíram para seu desenvolvimento no Brasil e 

Dr. Carlos Alberto Salvatore e sua esposa Lizette Trentin



7Ano 4, Número 2, 2006

Formação
Naquela época, as especializações eram feitas após 
a graduação, em estágios voluntários, e não havia 
residência médica. “Ainda no sexto ano, comecei a 
freqüentar como interno a enfermaria da Clínica Gi-
necológica no Hospital São Paulo (Escola Paulista de 
Medicina, EPM). Recebi os primeiros ensinamentos 
da especialidade do Prof. Sylla Mattos, que naquele 
ano substituía o Prof. Medina. Assisti a operações 
realizadas por ambos, muito hábeis e com excelente 
técnica. Fiquei impressionado.”

Durante o estágio na Clínica Ginecológica da 
EPM, ainda como doutorando, realizou seu primeiro 
trabalho científico, Apendicite crônica, em que rela-
cionava aspectos clínicos às lesões histopatológicas 
do apêndice, salientando as apendicectomias des-
necessárias. O trabalho foi laureado com o Prêmio 
Lemos Torres, destinado aos melhores trabalhos 
científicos em doutorado.

Em janeiro de 1943, casou-se com Sílvia e, em 
novembro do mesmo ano, nasceu o primeiro filho 
do casal, Carlos Alberto Salvatore Júnior. Dese-
jando estudar na Europa e nos Estados Unidos, 
candidatou-se a duas bolsas de estudo. Em 1952, 
conseguiu uma bolsa do Departamento Federal de 
Saúde dos Estados Unidos para estagiar em vários 
serviços ginecológicos. No ano seguinte, partiu com 
a esposa para Edimburgo, na Escócia. Já em Londres, 
trabalhou durante dois meses na clínica do Prof. 
McClure Brown.

Trajetória no Brasil
Trabalhando no Instituto Butantã, conheceu o ita-
liano Giorgio Schreiber, biologista e geneticista da 
Universidade de Pádua, Itália. Da amizade, nasceu 
uma parceria que rendeu trabalhos inéditos, alguns 
publicados internacionalmente.

Em 1965, criou-se, no Hospital das Clínicas, a 
Residência Médica do Departamento de Obste-
trícia e Ginecologia. Indicado pelo Prof. Medina, 
o organizador e primeiro chefe da Residência da 
Clínica Ginecológica foi o Prof. Salvatore. Antes 
da aposentadoria de Medina, as duas disciplinas do 
Departamento haviam sido separadas novamente.

Com a aposentadoria de Medina, assumiu a re-
gência da disciplina José Galucci, professor adjunto 
do Departamento, cujo período de regência foi 
interrompido seis meses depois, em decorrência 
de uma doença.

Por concurso, Carlos Alberto Salvatore assumiu 
então o cargo de professor titular de ginecologia, 
deu continuidade ao trabalho e ampliou o serviço, 
criando novos setores de atividades e reestrutu-
rando outros.

Salvatore aposentou-se em 19 de abril de 1987. 
Em 1995, faleceu Sílvia, com quem foi casado por 53 
anos. No mesmo ano, recebeu o título de membro 
honorário da Sociedade Argentina de Patologia del 
Tracto Genital Inferior y Colposcopia. Em Sydney, 
Austrália, foi presidente da sessão de dermographic 
screening no IX Congresso Mundial de Patologia 
Cervical e Colposcopia em maio de 1996. Casou-se 
com Lizette Trentin. Atualmente, trabalha em seu 
consultório e acompanha, sempre com olhar crítico, 
a área da saúde no País.

Autobiografia de Salvatore: 
documento das conquistas 
da especialidade

Dr. Salvatore ao piano e em sua formatura
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por

A família de origem toscana veio da Itália para o Brasil 
em 1950. Eram de Garfagnana, província de Lucca, 
na região da Toscana. A mãe, então grávida, deu à luz 
Eliano Pellini, em Minas Gerais, apenas 6 meses depois 
de o navio ter aportado em Santos.

Desde o ventre materno, nas terras longínquas, o 
vinho esteve presente em sua história: na terra onde foi 
gerado, na família, na casa, nas imagens e nos cheiros 
de sua infância. Entre as primeiras imagens do vinho, 
Eliano se recorda das pessoas mais velhas de sua família 
servindo como sobremesa às crianças pão italiano com 
vinho e açúcar. Quando os netos fi cavam gripados, a 
avó oferecia zabaglione, gema batida com açúcar e vinho 
Marsala. “E era comum também ver os mais velhos 
colocarem vinho na sopa para ganhar ferro, sustância e 
proteção”, lembra Eliano.

Essas imagens estiveram presentes na infância, mas 
ele diz não terem “vingado” até a juventude, “quando 
você é motivado por outros tipos de bebida, princi-
palmente pelos destilados. Mesmo na minha época 
de faculdade, as Intermeds, as grandes festas, eram 
movidas a rum, uísque e destilados desse tipo”.

Em 1981, o pai planejou uma viagem com a família 
para a Europa para que conhecessem o lugar onde ti-
nha nascido. “Eu já tinha estado lá, com uns 6, 7 anos, 
mas com nenhum vínculo naquele momento nem de 
memória, já em 1981, eu estava praticamente com 
30 anos e, nesse momento, mais maduro, a viagem 
é mais emotiva. Eu vi onde meu pai tinha nascido e 
reconheci na casa dos meus avós alguns utensílios que 
eles usavam na época já na fase de guerra, pré-Segun-
da Guerra Mundial, para fazer vinho. Aí eu comecei a 
perceber que as minhas raízes não estavam no Brasil, 
mas, sim, a 8 mil quilômetros.”

De bicicleta pelos 
vinhedos da Europa
Ele degustou muitos vinhos na Itália, vinhos regio-
nais, simples, mas percebe que fazem parte do seu 
processo de vida e de memória. “Ao retornar a São 
Paulo, um dos meus cunhados, Daniel Oliveira, que 
tinha morado muito tempo em Londres, traz em sua 
bagagem uma série de vinhos especiais que ele tinha 

Por Andrea Polimeno

Desde o ventre materno, nas terras longínquas, 
o vinho esteve presente em sua história: 
na terra onde foi gerado, na família, na 
casa, nas imagens e nos cheiros de sua 
infância. Conheça como Eliano Pellini se 
tornou um dos grandes nomes da enologia

Paixão vinhos

Eliano Pellini
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colecionado lá, inclusive alguns franceses de grande 
qualidade. Passamos a nos reunir periodicamente 
com os cunhados e a família para degustar esses vi-
nhos. Eles já tinham uma experiência maior. E nesse 
momento um dos meus cunhados, Colbert Fonseca, 
passou a ser Diretor da Associação Brasileira de 
Sommeliers (ABS).”

Motivado por essas duas pessoas, mais a ascen-
dência italiana e a bagagem cultural que o pai tinha 
proporcionado, foram se afinando o gosto, o paladar 
e o conhecimento em relação aos vinhos.

“Como médicos infelizmente não têm tanto re-
curso para comprar muitos vinhos de qualidade, me 
associei à ABS porque lá se permitia tomar vinhos ca-
ros, divididos a custos acessíveis pelos sócios. Pode-se 
freqüentar a ABS  para aprender, tomar vinhos caros 
e ficar perto de produtores. Surgiram oportunidades 
de viajar – eu tinha grande interesse em viagens –, 
inclusive roteiros enológicos.”

A partir de 1987, Pellini passou a fazer pelo me-
nos uma vez por ano uma viagem de bicicleta com 
a duração de 15 a 20 dias por vinhedos da Europa, 
junto a cunhados, esposa e outros brasileiros. “As 
mulheres iam de carro, dirigindo, levando bagagens, 
escolhendo hotel, e nós íamos de bicicleta”.

“Fizemos o Vale do Loire, na França, o Vale da 
Champagne, toda a região de Baune, na Borgonha, as 
cidades de Bordeaux, na beira do rio Gironde; fize-
mos a Toscana, que é a região do chianti; a Califórnia, 
no Vale do Napa; toda a região da subida do Reno, na 
Alemanha. Posteriormente, tive a chance de conhecer 
a Hungria, que é a região do Tokaj, e de conhecer o 
Chile. Agora, a pretensão mais próxima é conhecer 
Mendoza, na Argentina”, planeja.

Participações de destaque
Eliano Pellini é ginecologista, obstetra e o atual diretor 
da Associação Brasileira de Sommeliers de São Paulo. 
“Ao mesmo tempo, nesses últimos quatro, cinco anos, 
surgiu o interesse da classe médica em eventos, con-
gressos e jornadas em que aconteçam degustações 
de vinhos. Então, já ministrei aula de degustação de 
vinhos no Congresso Brasileiro de Ginecologia, no 
Congresso Paulista de Cardiologia, no Congresso 
Paulista de Endocrinologia e no Congresso Paulista de 
Pediatria. Hoje, sempre surge a oportunidade de falar 
sobre vinhos para médicos.” Atualmente, o evento 
mais disputado é o já célebre encontro do Hospital 
Sinhá Junqueira, onde Pellini, Gerson Lopes e Bailão 
falam sobre vinhos especiais.

Pellini assinava uma coluna semanal do Diário do 
Grande ABC chamada “Vinhos e Prazeres”. Também 
colaborou com as revistas Vinho & Magazine e Wine 
Style. Hoje, faz parte do grupo de degustadores das 
revistas Gula, Prazeres da Mesa e Audi Magazine e, 
na tevê, participa dos programas Todo Seu, apre-
sentado por Ronnie Von, e Mulheres, comandado 
por Cátia Fonseca.

O vinho predileto
“O meu vinho predileto vai ser aquele que eu vou 
tomar amanhã. Acho que aquele que se filia a um deter-
minado vinho não inova e não busca novidades, acaba 
se fechando. Então, o melhor vinho que eu vou tomar 
vai ser o de amanhã. Que pode ser uma surpresa.”

Entretanto, todos temos um vinho do coração, e 
o de Pellini é o Château Margaux. “É um vinho inte-
ressante, feminino, da região de Margaux. Foi uma 
experiência muito elegante conhecer este lugar,que 
é um ícone de quem gosta de vinhos. Ele não é tão 
másculo quanto os vinhos de Bordeaux clássicos, mas 
é um vinho elegante, feminino, feito por uma mulher. 
E, como lido com ginecologia e busco no vinho um 
pouco da sensibilidade que a área médica nos tira pelo 
dia-a-dia do compromisso com profissionais, com a 
vida, com a morte, com a doença, esse vinho me dá a 
idéia de ser uma coisa de equilíbrio e de tranqüilidade, 
o que motiva a ser alguém também mais tranqüilo, 
mais equilibrado”.

É um vinho caro, não tão acessível. Por isso, Eliano 
batizou sua cadelinha com o nome de Margaux. “É um 
simbolismo que uso para estar perto desse vinho.”

Château Margaux, 
vinho de origem 
francesa
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Programa científico preliminar
Cursos pré-congresso    4/10    13h30-18h
Curso 1  Recentes avanços em contracepção (sala 4)
Coordenadora: Dra. Cristina Aparecida Guazzelli (SP)

Curso 2  Laparoscopia e histeroscopia (sala 5)
Coordenador: Dr. Francesco Antonio Viscomi (SP)

Curso 3  Infertilidade (sala 6)
Coordenador: Dr. Dirceu Henrique Mendes Pereira (SP)

Curso 4  Sexualidade: da adolescência ao climatério (sala 3)
Coordenadores: Dr. Fernando Cezar de Oliveira Junior (PR) 
Dr. Gerson Pereira Lopes (MG)

Curso 5  Diagnósticos por imagem (sala 7) 
Coordenador: Dr. Waldemar Naves do Amaral (GO)

Curso 6  DST: abordagem prática (sala 2)
Coordenador: Dr. Newton Sergio de Carvalho (PR)

Cursos intracongresso    5, 6 e 7/10    7h30-9h
Curso 1  Aspectos atuais do climatério (sala 3)
Coordenadores: Dr. Almir Antonio Urbanetz (PR) 
Dr. César Eduardo Fernandes (SP)

Curso 2  Recentes avanços em medicina fetal (sala 2)
Coordenador: Dr. Adriano Pienaro Chrisostomo (PR)

Curso 3  Aspectos atuais da reprodução assistida (sala 4)
Coordenadores: Dr. Álvaro Petraco (RS)  
Dr. Alessandro Schuffner (PR)

Curso 4  Endocrinopatias e infertilidade (sala 1)
Coordenadores: Dr. Cesar Augusto Cornel (PR) 
Dr. Marcelo Cequinel (PR)

Curso 5  Recentes avanços em andrologia (sala 6) 
Coordenador: Dr. Lidio Jair Ribas Centa (PR)

Curso 6  Ginecologia infanto-puberal (sala 7)
Coordenadora: Dra. Marta Rehme (PR)

simpósios-satélite

5/10   12h-13h30 GlaxoSmithKline 
Dr. José Focchi (SP)

5/10   15h45-17h15 Astrazeneca

6/10   12h-13h30 Ferring
infertilidade: investigação e avanços
Coordenação: Dr. Eduardo Pandolfi Passos (RS)
Investigação de infertilidade feminina: Dr. Marcos Moura (SP)
Investigação de infertilidade masculina: Dr. Lidio J R Centa (PR)
Avanços da indução da ovulação: Dr. Dirceu Henrique Mendes Pereira (SP) 

conferências
C1  Síndrome dos ovários policísticos: critérios, diagnósticos e 
conduta
Presidente: Dr. João Edson Borsi Taques (PR)
Conferencista: Dr. Marcos Felipe Silva de Sá (SP)

C2  Rastreamento e diagnóstico pré-natal em gestações pós-
fertilização assistida
Presidente: Dr. Renato Luiz Sbalqueiro (PR)
Conferencista: Dr. Aníbal E. Faundes Latham (SP)

C3  O papel do LH na estimulação ovariana em reprodução assistida
Presidente: Dr. Marcelo Cequinel (PR)
Conferencista: Dr. David Keefe (Estados Unidos)

C4  Aspectos atuais do tratamento da síndrome de tensão pré-
menstrual
Presidente: Dra. Lenira Gaede Senesi (PR)
Conferencista: Dr. Eliano Pellini (SP)

C5  Síndrome da hiperestimulação ovariana: o que há de novo?
Presidente: Dr. Karam Abou Saab (PR)
Conferencista: Dr. Nilson Donadio (SP)

C6  Avaliação genética de casais inférteis: quando, o que fazer?
Presidente: Dr. Rui Fernando Pilotto (PR)
Conferencista: Dra. Maria do Carmos Borges de Souza (RJ)

C7  Congelamento de ovário: onde estamos?
Presidente: Dr. Ricardo Beck (PR)
Conferencista: Dr. Luiz Augusto Antonio Batista (GO)

C8  Clonagem terapêutica: aspectos atuais
Presidente: Dr. Adriano Pienaro Chrisostomo (PR)
Conferencista: Eduardo Pandolfi Passos (RS)

C9  Análise crítica dos tratamentos em infertilidade
Presidente: Dra. Carmem Letícia Barbosa (PR)
Conferencista: Dra. Mariangela Badalotti (RS)

C10  Como melhorar as taxas de implantação?
Presidente: Dr. Cesar Augusto Cornel (PR) 
Conferencista: Dr. Joaquim Roberto Costa Lopes (BA)

C11  Situações especiais em climatério
Presidente: Dra. Maria Letícia Buabssi (PR)
Conferencista: Dr. Nilson Roberto de Melo (SP)

C12  Como conduzir o tratamento da mulher infértil portadora de 
endometriose?
Presidente: Dra. Rejane Maria Ferlin (PR)
Conferencista: Dr. Carlos Alberto Petta (SP)

C13  Climatério e câncer de mama
Presidente: Dra. Ângela Sanderson Chiarotti (PR)

Conferencista: Dr. José Mendes Aldrighi (SP)

C14  Estrogênios e proteção cerebral
Presidente: Dr. Jaime Kulak Júnior (PR)
Conferencista: Dr. Edmund Baracat (SP)

C15  Conduta na osteopenia e na osteoporose
Presidente: Dr. Laerte Justino de Oliveira (PR)
Conferencista: Dr. João Sabino de Lima Pinho Neto (PE)

C16  Aspectos atuais da anticoncepção e doenças sexualmente 
transmissíveis/aids
Presidente: Dra. Celeste Reggiani (PR)
Conferencista: Dra. Cristina Aparecida Guazzelli (SP)

C17  Como conduzir o tratamento do HPV na mulher infértil e na 
gestante
Presidente: Dr. Dênis José Nascimento (PR)
Conferencista: Dr. José Focchi (SP)

C18  Segurança e eficácia da testosterona: passado, presente e futuro
Presidente: Dra. Maria Eugenia Saboia (PR)
Conferencista: Dr. Elsimar Metzer Coutinho (BA)

C19  Controle da ovulação: mecanismos genético, biológico e 
bioquímico

Estação Embratel Convention Center
De 4 a 7 de outubro de 2006
Av. Sete de Setembro, 2.775 – Curitiba-PR 
(41) 2101-9990 
Para obter o programa completo, acesse:
www.cbrh2006.com.br

A Sociedade Brasileira de Reprodução Humana promove o XXII Congresso Brasileiro de Reprodução Humana
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Presidente: Dr. Edvin Javier Boza Jimenez (PR)
Conferencista: Dr. Sebastião Freitas de Medeiros (MT)

C20  O papel das cervicites na infertilidade
Presidente: Dra. Carmem Letícia Barbosa (PR)
Conferencista: Dra. Cibele Barbosa (Estados Unidos)

1. PONTO E CONTRAPONTO
Terapia hormonal protege contra doença cardiovascular? 
Coordenador: Dr. Nilson Roberto de Melo (SP)
Debatedor Sim: Dr. Edmund Baracat (SP)
Debatedor Não: Dr. José Mendes Aldrighi (SP)

2. MESA-REDONDA
Uso da metformina em mulheres submetidas a estimulação ovariana
Coordenadors: Dra. Marta Rehme (PR)
Uso de rotina da metformina ou quando usá-la: Ricardo Mello Marinho (MG)
Como escolher a dose: Dr. Sebastião Freitas de Medeiros (MT)
Como acompanhar os resultados: Dra. Mariangela Badalotti (RS)

3. MESA-REDONDA
Prenhez ectópica íntegra
Coordenador: Dr. Edson Gomes Tristão (PR)
Tratamento clínico: Dra. Luciane Maria Oliveira Brito (MA)
Tratamento cirúrgico: Dr. Caio Parente Barbosa (SP) 
Debatedor: Dr. Francesco Antonio Viscomi (SP)
Debatedor: Dr. Francisco Eduardo Prota (SP)

4. PONTO E CONTRAPONTO
A estimulação ovariana influencia os resultados laboratoriais?
Coordenador: Dr. Álvaro Petraco (RS)
Debatedor Sim: Dr. Luiz Augusto Antonio Batista (GO)
Debatedor Não: Dr. Artur Dzik (SP)

5. MESA-REDONDA
Colposcopia e hibridização para todas ou em situações especiais?
Coordenador: Dr. Edson Tizzot (PR)
Achados colposcópicos e acompanhamento das 
lesões de baixo grau: Dr. Hilton Pina (BA)
Achados colposcópicos e acompanhamento das 
lesões de alto grau: Dr. Valdir Tadini (SP)
Para que serve a hibridização: Dra. Cibele Barbosa (Estados Unidos)

6. MESA-REDONDA
Perda fetal recorrente
Coordenador: Dr. Dênis José Nascimento (PR)
Aspectos genéticos: Dr. Elvio Tognotti (SP)
Aspectos imunológicos: Dr. Rui Alberto Ferriani (SP)
Aspectos hormonais: Dr. Joaquim Roberto Costa Lopes (BA)

7. MESA-REDONDA
Bioética em reprodução humana
Coordenador: Dr. Edson Tizzot (PR)
Quando fazer o diagnóstico pré-implantacional 
de embriões: Dr. Nilson Donadio (SP)
Sexagem: Marcos Moura (SP)
Implicações de doação de óvulos e espermatozóides: 
Dr. João Pedro Junqueira Caetano (MG)

8. MESA-REDONDA
Monitorização da ovulação
Coordenador: Dr. Arildo Teixeira (PR)
Como fazer a monitorização ecográfica e hormonal na baixa 
complexidade: Dr. Fernando Aguiar Fernandes (CE)
Como fazer a monitorização ecográfica e hormonal na alta 
complexidade: Dr. Mario Cavagna Neto (SP)
Como identificar o hiperestímulo: Dr. José Franco Junior (SP)

9. MESA-REDONDA
Terapêutica hormonal no climatério
Coordenadora: Dra. Solange Borba Gildemeister (PR)
Escolha da medicação: Dr. João Sabino de Lima Pinho Neto (PE)
Semiologia a ser empregada: Dr. Fernando Aguiar Fernandes (CE)
Doses convencionais, baixas doses ou individualização 
e até quando?: Dr. Paulo Galvão Spinola (BA)

10. MESA-REDONDA
Transferência de embriões?
Coordenador: Dr. Alessandro Schuffner (PR)
Fatores que influenciam na implantação: Dr. Mario Cavagna Neto (SP)
Qual a melhor época e critérios para transferência: 
Dr. João Pedro Junqueira Caetano (MG)
Quantos e quais embriões transferir: Dra. Maria do Carmos Borges de Souza (RJ)

11. MESA-REDONDA
Hiperprolactinemia e infertilidade
Coordenador: Dr. Arcélio Carneiro Teixeira (PR)
Implicações de hiperprolactinemia na função 
endócrina: Dr. Ricardo Mello Marinho (MG)
Avaliação diagnóstica: Dr. Claudio Barros Leal Ribeiro (PE)
Tratamento e seguimento: Dr. Tsutomu Aoki (SP)

12. MESA-REDONDA
HPV E HIV
Coordenador: Dr. Edvin Javier Boza Jimenez (PR)
Anticoncepção: Dr. Marcelino Espirito Hofmeister Poli (RS)
Resposta imunológica da paciente: Dr. Ricardo Oliveira (RJ)
Tratamento dos soros discordantes: Dra. Adriana Arent (RS)

13. MESA-REDONDA
Endometriose
Coordenador: Dr. Salomão Sfeir (SC)
Dor pélvica: Dr. Carlos Alberto Petta (SP)
Infertilidade: Dr. Rui Alberto Ferriani (SP)
Visão atual da imunologia: Dr. Elvio Tognotti (SP)

14. MESA-REDONDA
Controvérsias em terapia hormonal no climatério
Coordenador: Dr. Almir Antonio Urbanetz (PR)
Proteção cardiovascular: Dr. Vicente Renato Bagnoli (SP)
Memória e cognição: Dr. Eliano Pellini (SP)
Câncer de mama: Dra. Adriana Arent (RS)

15. MESA-REDONDA
Conduta na síndrome dos ovários policísticos
Coordenador: Dr. Arcélio Carneiro Teixeira (PR)
Com esterilidade e desejo de gravidez: Dr. Kleber de Melo Morais (RN)
Ligação com síndromes metabólicas: Dr. Rui Alberto Ferriani (SP)
Conduta na paciente que não quer ter filhos: Dr. Ricardo Nascimento (SC)

16. MESA-REDONDA
Tromboembolismo e anticoncepção
Coordenador: Dr. Paulo Mercer (PR)
Tromboembolismo e contraceptivos de quarta geração: Dr. Aníbal E. 
Faundes Latham (SP)
Tromboembolismo e AC só com progestágeno: Dr. Jarbas Magalhães (SP)
DIU medicado tem influência: Dr. Luis Guillermo Bahamondes (SP)

17. MESA-REDONDA
Fertilização assistida e câncer
Coordenador: Dr. Laerte Justino de Oliveira (PR)
Congelamento de gametas: Dr. Newton Eduardo Busso (SP)
Congelamento de embriões: Dr. Claudio Barros Leal Ribeiro (PE)
Riscos: Dr. Antonio Cesar Paes Barbosa (DF)

18. MESA-REDONDA
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Hiperestimulação ovariana controlado
Coordenador: Dr. José Sória Arrabal (PR)
Indução ovulatória em má respondedora: Dr. Vilmon de Freitas (SP)
Como evitar a síndrome de hiperestímulo: Dr. Newton Eduardo Busso (SP)
Conduta na síndrome hiperestímulo: Dr. Kleber de Melo Morais (RN)

19. MESA-REDONDA
Disfunção erétil
Coordenador: Dr. Carlos Scheidmentel (PR)
Aspectos psicológicos: Dra. Ana Carolina Petry Soares (PR)
Aspectos orgânicos: Dr. Agenor Silva (PR)
Enfoque terapêutico: Dr. Fábio Pasqualoto (RS)

20. MESA-REDONDA
Osteopenia e osteoporose
Coordenadora: Dra. Silmar Cunha da Silva (PR)
Análise crítica dos métodos diagnósticos: Dra. Luciane Maria Oliveira Brito (MA)
Tratamento hormonal: Dr. Vicente Renato Bagnoli (SP)
Tratamento não-hormonal: Dr. Francisco Eduardo Prota (SP)

21. MESA-REDONDA
Histeroscopia
Coordenadora: Dra. Cleia de Oliveira Carreira (PR)
Sangramento uterino anormal: Dr. Francisco Eduardo Prota (SP)
Infertilidade: Dr. Ricardo Nascimento (SC)
Complicações: Dr. Caio Parente Barbosa (SP)

22. MESA-REDONDA
Anticoncepção em situações especiais
Coordenador: Dr. Wilson Waledck (PR)
Usuários de anticonvulsivantes: Dr. Paulo Galvão Spinola (BA)
Interações medicamentosas: Dr. Marcelino Espirito Hofmeister Poli (RS)
Portadoras de coagulopatias: Dr. Jarbas Magalhães (SP)

23. MESA-REDONDA
Androgênios no climatério
Coordenadora: Dra. Vera Maria Araujo Garcia e Boza (PR)
Androgênios e sexualidade: Dr. Elsimar Metzer Coutinho (BA)
Opções terapêuticas: Dr. Gerson Pereira Lopes (MG)
Androgênios, até onde o ginecologista pode ir: Dr. Rosival Nassar de Souza (PA)

24. MESA-REDONDA
Aspectos andrológicos em reprodução humana
Coordenadores: Dr. Lidio Jair Ribas Centa (PR)
Dr. Sidney Glina (SP)
Papel das espécies de oxigênio nativo
Fragmentação de DNA
Aspectos genéticos

25. MESA-REDONDA
Infertilidade: validade da propedêutica complementar na era da 
reprodução assistida
Coordenador: Dr. Antonio Paulo Mallman (PR)
Teste pós-coital: Dr. Artur Dzik (SP)
Histerosalpingografia: Dr. Hilton Pina (BA)
Biópsia do endométrio: Dr. Eduardo Pandolfi Passos (RS)

26. MESA-REDONDA
Infecção e conduta em reprodução
Coordenador: Dr. Hélcio Bertolozzi Soares (PR)

Clamídia e Neisseria: Dr. Antonio Cesar Paes Barbosa (DF)
Hepatites B e C: Dr. Vilmon de Freitas (SP)
Tuberculose: Dr. Tsutomu Aoki (SP)

27. MESA-REDONDA
Disfunção sexual feminina
Coordenadora: Dra. Odiracy Bortolotte (PR)
Quando o homem é culpado?: Dr. Eliano Pellini (SP)
Como abordar o parceiro para auxiliar no 
tratamento: Dr. Carlos Scheidmental (PR)
O que o ginecologista pode fazer para não piorar 
o problema: Dra. Maria Eugênia Sabóia (PR)

28. MESA-REDONDA
Benefícios não contraceptivos dos anticoncepcionais hormonais
Coordenadora: Dra. Silmar Cunha da Silva (PR)
Endometriose: Dr. Rosival Nassar de Souza (PA)
TPM: Dr. Valdir Tadini (SP)
Acne e hirsutismo: Dr. Ricardo Oliveira (RJ)

CONVERSANDO COM EXPERTS
5/10 (sala 5)

9h-10h15 Sexualidade da mulher
Presidente:
Expert: Dr. Gerson Pereira Lopes (MG)
10h15-10h30 Visita aos estandes
10h30-11h45 Implantes
Presidente:
Expert: Dr. Luis Guillermo Bahamondes (SP)
11h45-12h Visita aos estandes
13h30-14h45 Histeroscopia: como faço?
Presidente: Dra. Cleia de Oliveira Carreira (PR)
Expert: Dr. Waldemar Naves do Amaral (GO)
Segurança jurídica com base em evidências
Presidente: Dr. Hélcio Bertolozzi Soares (PR)
Expert: Advogado Emerson Eugênio de Lima (SP)
Debatedora: Advogada Juliane Pitella Lakry (SP)
17h Assembléia da SBRH

6/10 (sala 5)
9h-10h15 Aspectos práticos da fertilização assistida
Presidente: Dr. Dilermano Pereira (PR)
Expert: Dr. José Franco Junior (SP)
10h15-10h30 Visita aos estandes
10h30-10h45 ema
Presidente: Dra. Ângela Sanderson Chiarotti (PR)
Expert: Dr. Karam Abou Saab (PR)
11h45-12h Visita aos estandes
13h30-14h45 Nutrição em endometriose e reprodução humana
Presidente: Dra. Celeste Reggiani (PR)
Expert: Dr. Dirceu Henrique Mendes Pereira (SP)
Terapia hormonal no climatério
Presidente: Dr. Almir Antonio Urbanetz (PR)
Expert: Dr. César Eduardo Fernandes (SP)

7/10 (sala 5)
9h-10h Reposição com androgênio
Presidente: Dr. Jaime Kulak Júnior (PR)
Expert: Dr. Elsimar Metzer Coutinho (BA)
10h15-10h30 Visita aos estandes

A Sociedade Brasileira de Reprodução Humana promove o XXII Congresso Brasileiro de Reprodução Humana
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Unifesp busca voluntárias para pesquisa sobre aborto de repetição

A disciplina de endocrinologia ginecológica da Universi-
dade Federal de São Paulo (Unifesp) procura voluntárias 
para pesquisa sobre como as condições do endométrio 
(mucosa presente nas paredes do útero) podem dificultar 
a gravidez. A pesquisa envolverá três grupos distintos, 
cada um deles abrigando 25 voluntárias com até 35 anos 
de idade, porém, com diferentes perfis.

O primeiro grupo reunirá mulheres que tiveram três ou 
mais abortos durante os três primeiros meses de gestação. 
O segundo grupo será composto por mulheres com duas 
ou mais tentativas frustradas de engravidar por meio de 
técnicas de reprodução assistida.

As voluntárias passarão por check-up detalhado, 
envolvendo exames de sangue, ultra-som e biópsia do 
endométrio (procedimento indolor que não requer uso 
de anestesia). Todo esse levantamento, que será realizado 

A endometriose é a presença de tecido com aspectos 
histológicos e funcionais semelhantes ao endométrio 
tópico fora de seu sítio habitual. Inicia-se após a menarca, 
incide mais freqüentemente na menacma e raramente 
após os 55 anos. Acomete órgãos genitais e extragenitais, 
sendo o intestino o órgão extragenital mais acometido 
em 3% a 34% dos casos. Os sinais e sintomas relacio-
nados ao intestino são poucos específicos, dificultando o 
diagnóstico, que, às vezes, é realizado apenas no intra-
operatório, e conseqüentemente no tratamento, que, 
no caso da endometriose intestinal, é eminentemente 
cirúrgico. Buscando ampliar o diagnóstico de endome-
triose intestinal, entendemos ser necessário um método 
acessível à grande maioria das mulheres. Objetivos: 
Avaliar e eficácia do enema de bário com duplo contraste 
e da endossonografia intestinal no diagnóstico da endo-
metriose do reto e do sigmóide e avaliar a existência de 
possível associação entre esses métodos. Casuística e 
método: Foram selecionadas 37 mulheres portadoras de 
endometriose profunda, submetidas ao enema de bário 

Estudo comparativo do enema de bário com duplo contraste e da endossonografia 
intestinal no diagnóstico da endometriose do reto e do sigmóide
AUTOR: Abdalla, HS.
ORIENTADOR: Dr. Paulo Augusto Ayrosa Galvão Ribeiro
Dissertação de mestrado apresentada à Faculdade de Medicina da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo

com duplo contraste e a endossonografia intestinal. Os 
exames foram realizados, e as imagens obtidas foram 
comparadas tendo como padão-ouro o exame anato-
mopatológico. Resultados: Os resultados compararam 
as imagens encontradas ao enema de bário com duplo 
contraste (espícula, estenose e duplo contorno), o com-
prometimento das camadas intestinais em profundidade 
pela endossonografia (muscular, submucosa e mucosa) 
e ainda a associação entre os dois métodos. O enema 
de bário com duplo contraste apresentou sensibilidade 
de 77,8%, especificidade de 70%, significativos valores 
preditivos positivo e negativo e acurácia de 75,7% na 
identificação da endometriose do reto e do sigmóide. 
Conclusão: O enema de bário com duplo contraste 
demonstrou associação com a endossonografia intestinal 
na identificação da infiltração das camadas profundas 
do reto e do sigmóide. A imagem radiológica do tipo 
espícula foi a que apresentou maior associação com o 
diagnóstico de infiltração das camadas intestinais pro-
fundas (muscular, submucosa e mucosa).

em apenas três visitas, num período de 3 meses, poderá 
detectar eventuais causas para a dificuldade de engravidar. 
Caso seja recomendado, a paciente será encaminhada 
para outros serviços especializados da instituição. Nesses 
dois grupos, os maridos também serão convidados a co-
laborar, por meio de exames de sangue e espermograma, 
para descartar outras possíveis causas da infertilidade.

Grupo controle
A pesquisa terá ainda um terceiro grupo, de controle, 
formado por mulheres com até 35 anos que tiveram duas 
ou mais gestações normais, sem qualquer tipo de inter-
corrência e que nunca tenham abortado. Essas voluntárias 
também receberão check-up ginecológico gratuito.

As pacientes interessadas devem agendar entrevista 
pelo telefone (11) 5549-6174, com Paula.
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