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Editorial

Gravidez e imunologia

Os mecanismos imunológicos dos abortamentos de 
repetição intrigam os especialistas em reprodução 
humana do mundo inteiro. Apesar dos avanços cien-
tíficos dos últimos anos, essa é uma área do conheci-
mento em que pairam mais dúvidas do que certezas. 
Nesta segunda edição do ano colocamos uma lupa 
sobre o assunto e destrinchamos uma das questões 
mais complexas das interrupções de gestação e falhas 
de implantação: justamente a imunologia. A pesqui-
sadora Rosiane Mattar, professora-associada livre-
docente do Departamento de Obstetrícia da Escola 
Paulista de Medicina da Universidade Federal de São 
Paulo, e o imunologista Ricardo M. de Oliveira, dire-
tor médico da RDO Diagnósticos Médicos, expõem 
seus respectivos pontos de vista sobre o tratamento 
com base na utilização de vacinas produzidas com 
linfócitos presentes no sangue do pai. Afinal, ele é 
ou não eficaz? Os médicos fornecem elementos mais 
que suficientes para que se possa fazer uma reflexão 
consistente sobre o assunto, função primordial deste 
Boletim da SBRH. 

Ainda nesta edição um perfil do multifacetado 
ginecologista José Aristodemo Pinotti, uma dos 
parlamentares que mais atuaram durante o debate 
sobre as células-tronco embrionárias no Supremo 
Tribunal Federal. O espaço da revista é insuficiente 
para revelar os principais aspectos da vida do pai do 
Instituto da Mulher em Campinas (SP). Atuando quase 
como um “advogado” de suas pacientes, Pinotti diz 
que o ginecologista tem de ser para a mulher o que 
o pediatra é para a criança. 

Estes e muitos outros assuntos estarão em debate 
durante o XXIII Congresso Brasileiro de Reprodução 
Humana que acontece entre 26 e 29 de novembro 
próximo, no Centro de Convenções Frei Caneca, 
em São Paulo (SP). Confira e preencha a ficha de 
inscrição na página 14. Lá você encontra também 
os contatos para buscar mais informações sobre o 
evento. Boa leitura. 

Dirceu Henrique Mendes Pereira
Presidente da SBRH
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A médica e pesquisadora Rosiane Mattar é uma das 
autoridades do País quando o assunto é abortamento 
de repetição. Por isso, embora não trabalhe direta-
mente com a fertilização assistida, tem propriedade 
para falar sobre os abortos subseqüentes a implan-
tações. “Acreditamos que os casais que engravidam 
e perdem o bebê podem passar por uma situação 
parecida à dos pais que também não conseguem ver 
a evolução da gravidez após a implantação artificial de 
óvulos fecundados”, diz a ginecologista e obstetra. “É 
possível que o problema seja o mesmo”.

No início das pesquisas do fator aloimune (imu-
nidade contra outro indivíduo), notou-se uma alta 
incidência de abortamentos de repetição tanto em 
gestantes que sofreram inseminação natural quanto 
nas que passaram pelo processo de fertilização assis-
tida. Ou seja, em ambos os casos os abortamentos 
eram muito precoces, o que caracterizava apenas uma 
gravidez química. Isso levou os cientistas a desconfia-
rem que a causa para as duas situações pudesse ser 
a mesma. “É por isso que, embora não trabalhe com 
implantação de embriões, posso falar sobre o fator 
aloimune”, justifica Dra. Rosiane Mattar. 

O fator aloimune no abortamento é um tema polê-
mico, muito discutível na literatura. Existem correntes 
que defendem o uso da vacina como tratamento eficaz 
contra o abortamento precoce de repetição e outras 
que contestam as evidências dessa teoria, alegando 
falta de dados científicos comprobatórios. Ou seja, uns 
afirmam que sim, é um tratamento eficiente, e outros 

Vacina contra aborto 
de repetição é eficaz? 

Ponto de vista

A transfusão de linfócitos paternos para a mãe gera 
polêmica no mundo todo. Por ora, a única certeza que se 
tem é que essa reação não deve ser adotada em casos de 
falha de implantação

não chegam a afirmar que não, mas alegam que não há 
comprovação científica sobre a eficácia dessa imunote-
rapia. O imunologista Ricardo de Oliveira, diretor mé-
dico e fundador da RDO Diagnósticos Médicos, é um 
dos que defendem a vacina. Segundo ele, as pesquisas 
que desacreditam esse tratamento são inconsistentes. 
O médico, porém, faz questão de frisar que a indicação 
da vacina para falhas de implantação é um enorme erro: 
“A impossibilidade de implantação no útero da mulher 
do embrião fertilizado artificialmente pode, sim, estar 
relacionada a questões imunológicas, mas nunca ser 
determinada pelo fator aloimune”. A seguir, os dois 
especialistas debatem a eficácia ou não da vacina. 

Incógnita científica 
A aloimunidade sempre representou uma incógnita 
para a ciência. Como é possível que uma mulher 
engravide se os seres humanos só aceitam corpos 
imunologicamente compatíveis, ou seja, com os mes-
mos antígenos? Se o rim de uma pessoa é implantado 
em outra, vai haver rejeição, pois os antígenos de 
superfície HLA (antígenos leucocitários humanos) 
são diferentes. O feto tem 50% de tecido igual ao 
do pai. Então, apenas metade dos antígenos dele é 
semelhante aos da mãe. Teoricamente, portanto, a 
mãe deveria rejeitar esse feto. 

Inicialmente, muitas teorias sem fundamento fo-
ram formuladas para explicar esse fenômeno. Uma 
das hipóteses levantadas era a de que a mulher grávida 
seria imunologicamente incompetente. “Essa é uma 
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bobagem que escutamos até hoje”, critica a profes-
sora Rosiane Mattar. “Não é incomum ouvirmos que 
a gestante tem baixa imunidade e está mais suscetível 
a gripes e resfriados”. Outra hipótese era a de que o 
útero impedia o contato do feto com a mãe, vetando 
a resposta imunológica da mulher. “Ele funcionaria 
como um aparador”, explica a médica. Por último, 
havia a teoria segundo a qual o feto não tinha capa-
cidade de induzir uma resposta imunológica. Essas 
teses caíram por terra com a evolução da imunologia, 
que é uma ciência relativamente nova. 

Conforme essa área foi tendo melhor capacidade 
de estudo, viu-se que, ao contrário do que se ima-
ginava, as grávidas têm resposta imunológica alta, e 
não baixa. “Se dosarmos as citocinas, os linfócitos 
e as células NK (natural killer), que são os agentes 
envolvidos na resposta imunológica, veremos que 
há uma ebulição deles na gestante”, atesta Rosiane 
Mattar. Quer dizer, se a grávida tem uma resposta 
imunológica alta, é justamente o desequilíbrio dessa 
resposta que pode eventualmente determinar uma 
evolução indesejável da gestação. 

Células natural killer  
Posteriormente, descobriu-se que existiam algumas 
situações que faziam com que a resposta imunológica 
não fosse boa. Se houvesse antígenos de superfície 
muito parecidos entre o pai e a mãe, o feto iria ter an-
tígenos que não seriam reconhecidos como diferentes 
e isso levaria a uma resposta imunológica negativa. 
Nesse caso, se a mulher tivesse uma resposta muito 
intensa ao feto, o resultado seria a produção de inú-
meras células natural killer, além de citocinas ruins. 

A partir daí surgiu uma nova hipótese segundo a 
qual a chave do problema está no reconhecimento 
do tecido paterno do feto pelo sistema imunológico 
materno, principalmente no que diz respeito aos an-
tígenos HLA de alguns lócus (lugar em que um gene 
se localiza no cromossomo). Se a mãe reconhece o 
tecido como diferente e desenvolve uma resposta 
adequada, ela supostamente vai acionar subgrupos de 
linfócitos, os linfócitos TH2, e desencadear a produção 
de citocinas antiinflamatórias, as interleucinas 4 e 10. 
Essas citocinas são as que protegeriam o tecido fetal 
e garantiriam o sucesso da gravidez. Mas, se a mulher 
grávida, ao contrário, não reconhece os tecidos fetais 
diferentes – ou, então, se tem alguma alteração na 
resposta imunológica –, ela vai usar a subpopulação 
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de linfócitos TH1 e produzir citocinas inflamatórias, o 
que aumentaria a ativação das células NK e também o 
risco de abortamento. “Na prática, percebeu-se que 
era importante saber se a mãe tem o reconhecimento 
do tecido diferente ou não e se ela desenvolve uma 
resposta muito intensa ou não”, esclarece a especialista 
Rosiane Mattar. “Esse é um mecanismo que a natureza 
desenvolveu para evitar a geração de filhos de pais con-
sangüíneos, cujo risco de malformação fetal é grande”, 
complementa o imunologista Ricardo de Oliveira. 

Assim, foi preconizado às mulheres o exame cross-
match. Trata-se da mesma reação feita para trans-
plante. Por exemplo, quem vai fazer um transplante 
renal é submetido ao cross-match do transplantado 

Dra. Rosiane Mattar 
Pesquisadora e professora-associada livre-docente do 

Departamento de Obstetrícia da Escola Paulista de Medicina da 
Universidade Federal de São Paulo 

Dr. Ricardo M. de Oliveira 
Diretor médico e fundador da RDO Diagnósticos Médicos 

Ex-professor da Boston University e da Faculdade de Medicina da 
Universidade de São Paulo
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para o possível doador com o objetivo de verificar 
se há compatibilidade ou não. Existem dois tipos de 
reação para se fazer o cross-match. O mais antigo é o 
por microlinfotoxicidade, que é um exame em que se 
junta o sangue da mulher (para verificar a presença de 
imunoglobulina), o anticorpo, os linfócitos do pai, um 
complemento e um corante (para as células mortas). 
Por esse método, o cross-match positivo quer dizer que 
a mãe tinha imunoglobulina e, portanto, reconhece os 
tecidos fetopaternos. O outro método é por citometria 
de fluxo, que avalia células marcadas, e que é um pouco 
mais sensível e mais específico. A reação positiva é um 
bom sinal. “Além da verificação da resposta inflamatória 
a partir do cross-match, foi preconizada a contagem de 
células NK, só que a contagem das células NK presentes 
na decídua é tecnicamente impossível, assim, faz-se con-
tagem nas células sanguíneas periféricas e se tem uma 
idéia aproximada”, acrescenta Dra. Rosiane.  

Diante do cross-match negativo, o tratamento pro-
posto foi a imunoterapia, que 
é justamente a transfusão 
de linfócitos paternos para a 
mãe por meio de uma vacina. 
Qual é a lógica? A partir da 
experiência com transplan-
tes e reações de alergia, os 
médicos deduziram que, fazendo a pessoa entrar em 
contato com uma célula mais vezes, mais vezes ela vai 
desenvolver um mecanismo de reconhecimento, que 
é a memória imunológica. Então, o que se faz é colher 
o sangue do pai e retirar tudo dele (plasma, hemácias 
etc.), deixando apenas os linfócitos, que são as células 
imunologicamente ativas. Elas são aplicadas por via 
subcutânea ou intradérmica conforme um protocolo 
preestabelecido, que pode ser uma, duas, três ou 
quatro aplicações antes do novo exame cross-match. 
“Quando o cross-match passa de negativo a positivo, 
seria hora de a mulher engravidar, pois haveria pre-
sença da imunoglobulina”, explica a médica. 

Teoria e prática 
Na teoria, essa tese funciona muito bem. Mas não na 
prática. O que aconteceu é que todos começaram a 
aplicar esse método de tratamento quando ele surgiu. 
O problema é que, diante das metanálises, constatou-
se que o prognóstico de gravidez não melhorava para 
quem usava a vacina em relação aos que não usavam. 
“É verdade que essa metanálise usa trabalhos que 

tiveram protocolos e critérios de inclusão e exclusão 
de pacientes diferentes. Ainda assim, são níveis de 
evidências muito bons para o abortamento de repeti-
ção”, pondera a pesquisadora. Em relação à fertiliza-
ção assistida não existem pesquisas que comprovem 
essas teorias, mas acredita-se que os resultados não 
mudariam substancialmente. O médico Ricardo de 
Oliveira contesta os resultados dessas metanálises. 
“O cross-match por microlinfotoxicidade não deveria 
ser utilizado nem para avaliar as condições de um 
casal tampouco para monitorar a eficiência da vacina. 
A partir do momento que o estudo considerou trata-
mentos com esse método, ele perdeu credibilidade”, 
argumenta. “É importante lembrar que a aplicação do 
cross-match vale somente para casos de abortos de 
repetição e seria um equívoco usá-lo para investigar 
a falha de implantação. A mulher não reconhece o 
embrião como um corpo estranho no momento em 
que ele é introduzido”.

As pesquisas a respeito do 
tratamento com imunoglobu-
lina inespecífica apresentaram 
resultados similares. A imu-
noglobulina é um tratamento 
caro feito para combater 
doenças auto-imunes ao dimi-

nuir a imunidade da pessoa e instigar uma imunossupres-
são. No caso das mulheres que querem engravidar, elas 
recebem a imunoglobulina endovenosa para amenizar 
a resposta imunológica deflagrada pela ação intensa das 
células NK. “Mas também não deu certo, não melhorou 
segundo as metanálises”, diz Rosiane Mattar. 

Depois de tudo isso, a polêmica continua. Nos 
Estados Unidos, a FDA (Food and Drug Administra-
tion) não autorizou o tratamento com a transfusão de 
linfócitos paternos para uso clínico. Segundo o órgão, 
não há evidências científicas que apontem para uma 
redução de abortamentos a partir dessa modalidade 
de imunoterapia. Lá a vacina é considerada experi-
mental, ou seja, é proibida e só pode ser aplicada em 
pesquisas científicas. Porém, segundo Dr. Ricardo, os 
norte-americanos vetaram o uso da vacina pela falta 
de um protocolo e não por outro motivo. Já em boa 
parte da Europa a transfusão está proibida até mesmo 
em pesquisas. Em compensação, Escandinávia, Japão 
e Israel fazem esse tratamento. “No Japão, 70% dos 
hospitais universitários aplicam a vacina com resultados 
muito bons”, ressalta Ricardo de Oliveira. 

Os Estados Unidos proíbem o 
tratamento com a transfusão 

de linfócitos paternos
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situação”, explica. “Ou seja, é razoável supor que os abor-
tamentos registrados após o uso das vacinas tenham sido 
motivados por outros fatores e não pelo fator aloimune. 
Isso significa dizer que a vacina pode ter surtido efeito e 
só não garantiu o fim dos abortamentos porque as demais 
alterações não foram combatidas”. Entre os fatores que 
também podem determinar o abortamento de repetição, 
o médico Ricardo de Oliveira cita as trombofilias genéticas 
ou adquiridas, a presença de fenômenos auto-imunes 
(anticorpos antinucleares e anticorpos antitireoidianos), 
presença de células NK em quantidade elevada, defici-
ência de vitamina D e o fator de abortamento masculino 
(fragmentação do DNA espermático aumentada). “Para 
que a vacina seja útil é preciso utilizar a metodologia 
correta de avaliação dos fatores que levaram ao aborta-
mento, na hora correta, e atuar nas demais alterações: 
o fator aloimune raramente é o único e o cross-match 
tem de ser feito até seis meses após o abortamento”, 

analisa o especialista. 
Mas Ricardo Oliveira faz 

questão de ressaltar: “São esses 
fatores imunológicos que po-
dem levar à falha de implanta-
ção e não o fator aloimune. Por 
isso é importante esclarecer 
que nem a vacina tampouco 

o cross-match são indicados para os casos de falha de 
implantação. Não tem sentido estimular a produção de 
anticorpo se a mulher nem sequer reconheceu o antíge-
no paterno”. Contudo, para o aborto de repetição, que 
acontece a partir da sexta semana após a implantação do 
embrião, ele é bastante enfático: acredita na transfusão 
de linfócitos paternos para a mãe e a realiza em suas 
pacientes. “A vacina imita a gestação, mas representa 
um estímulo dez mil vezes mais potente que o embrião 
e não tem contra-indicações”, diz o imunologista. “O 
sucesso da vacina associada a outros procedimentos 
chega a 90% dos casos em nossa clínica”.

A Dra. Rosiane se diz mais cética. Diante dos 
primeiros trabalhos, ela mudou de atitude. “Não ia 
continuar fazendo uma coisa sobre a qual pairavam 
tantas dúvidas”. Por outro lado, ela acrescenta, “é 
muito difícil você receber um casal com três aborta-
mentos e dizer que não existe nada para se fazer. Há 
casos até que a vacina pode ter um efeito placebo ao 
gerar uma esperança na receptora. Isso pode ser bom 
se considerar-se que os efeitos colaterais com o uso da 
imunoglobulina inespecífica não são perigosos”.
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Aqui no Brasil, existem alguns grupos que conti-
nuam fazendo. A Dra. Rosiane Mattar reconhece que o 
assunto é controverso, mas tem suas opiniões a respeito 
dele. Ela investiga principalmente a parte imunológica 
no abortamento, polimorfismos de diversos fatores e 
de citocinas e fator de crescimento endotelial. Segundo 
ela, o fator imunológico tem, sim, muito a ver com os 
abortamentos. “Mas talvez as suposições que fazemos a 
respeito do fator aloimunológico não estejam corretas”, 
arrisca a pesquisadora. “É possível que a hipótese dos 
fatores TH1 e TH2 talvez não esteja certa também. O 
próprio teste cross-match é questionável, porque de 
cada 100 casais, 98 tem resultado negativo, seja por 
citometria de fluxo, seja por microlinfotoxicidade”. 

Conclusão 
Para a obstetra Rosiane Mattar, o abortamento de 
repetição tem causa multifatorial e a aloimunidade é 
apenas um dos fatores, não 
necessariamente o mais impor-
tante. “Para minhas pacientes, 
parei de fazer a transfusão de 
linfócitos paternos, embora 
admita para algumas delas que, 
se tivesse no sufoco aos 40 
anos, talvez me submetesse 
ao tratamento imunológico. Sobretudo, se achassem 
células NK aumentadas e outros sinais a mais”. Isto 
é, se a pessoa realmente quiser fazer mesmo tendo 
consciência das dúvidas que recaem sobre o tema, ela 
deve fazer o tratamento. “Se for esse o caso, eu enca-
minho os pacientes, mas é importante que os casais não 
alimentem falsas esperanças”.   

Ainda assim, muitos contestam as pesquisas que 
desqualificam a vacina. “Eles não apresentam nenhum 
dado científico de melhora nos resultados, mas ques-
tionam as metanálises que desacreditam a transfusão 
de linfócitos paternos”. É uma situação um pouco 
complexa, porque não é possível afirmar sequer que 
a solução seria investir em mais pesquisas. “A Europa 
nem mais pesquisa faz nessa área. Lá realmente não 
se acredita nessa vacina. Por aqui, os que fazem o 
teste só vão parar de fazê-lo quando houver uma 
prova conclusiva da ineficácia dele”.

É o caso do imunologista Ricardo de Oliveira. “O pro-
blema é que esses trabalhos não levam em consideração 
o fato de que mais de 95% das mulheres com aborto de 
repetição têm três ou mais alterações que levam a essa 

7

97,5% das mulheres com 
abortos de repetição 

apresentam outras alterações 
além do fator aloimune
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A melhor amiga do cão
Entre um parto e outro, a médica Sonia Stach sempre 
arruma tempo para pentear os pêlos das paixões de sua 
vida: estas duas belíssimas collies

A ginecologista Sonia Stach e suas cadelas Annie 
(centro), de um ano, e Daphne, de 10: inspiração 
no seriado de TV “Lessie”

O primeiro parto da ginecologista e obstetra Sonia 
Stach foi de um cachorro, antes mesmo de ingressar 
na carreira médica. É que ela começou cedo a criar 
cães. Não qualquer um, mas especificamente os 
da raça collie. Sim, por causa dos seriados e filmes 
“Lessie”. “Tinha nove anos e queria um bichinho de 
estimação... Por que não juntar a fome com a vontade 
de comer?”, admite a fã da mais famosa cadela do 
mundo. Passadas três décadas e incontáveis animais, 
a médica ainda se deleita ao pentear os longos pêlos 
de suas inseparáveis companheiras ao menos uma 
vez por semana. 

“Já criei oito collies ao mesmo tempo, mas hoje 
tenho apenas dois, ou melhor, duas”, diz a Dra. Sonia, 
referindo-se à Daphne, de 10 anos, e à Annie, de um, 
ambas com um belo pedigree. A médica explica que há 

uma grande diferença entre ter e criar cachorros. Se-
gundo ela, o criador busca o aperfeiçoamento da raça 
promovendo cruzamentos muito bem planejados, 
visando ao nascimento de um “cão ideal”. No caso 
do collie, a perfeição está associada principalmente 
aos pêlos do animal, aos olhos, à postura, à fidelidade 
dele ao dono e à mansidão. 

O collie é um cachorro de porte médio, belo e 
elegante. O que diferencia a raça de origem escocesa 
das demais é justamente a exuberância da pelagem, 
além da tranquilidade do animal, que late raras vezes. 
“Sempre participei de exposições e competições. 
A minha pequena jé é campeã da classe filhote”, 
orgulha-se. “Demorei seis meses para conseguir 
comprá-la, mas valeu a pena”.   

Além de atenção, os cães da mesma raça da Lessie 
precisam de espaço. Exímios pastores de ovelhas no 
passado, os collies gostam de passear. O canil também 
é vital, principalmente para a retirada do pedigree. 
“Ele precisa de registro oficial com nome, endereço 
e veterinário responsável”, explica Sonia. “Há 30 
anos, os animais da raça collie eram importados, mas 
atualmente o País exporta muitos deles para Europa 
e Estados Unidos”. 

A ginecologista Sonia Stach, que já perdeu as 
contas de quantos partos fez, gosta de dizer que es-
colheu essa especialidade porque gosta da sensação 
de vida proprocionada por ela. Lembra também que 
trabalhou no setor de infertilidade do hospital onde 
fez residência. “É apaixonante observar a natureza 
em ação, principalmente quando se fala na geração 
de uma vida”. 
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Teses

Avaliação do perfil epidemiológico e clínico de portadoras de 
endometriose pélvica e identificação dos principais fatores de risco 
relacionados à doença obtidos através de questionário interativo
AutorA: rosA MAriA NeMe, sob orieNtAção do Prof. dr. MAurício siMões Abrão, dissertAção de Pós-doutorAdo APreseNtAdA à fAculdAde de 
MediciNA dA uNiversidAde de são PAulo (fMusP) eM 10 de MArço de 2005

A endometriose representa uma das doenças mais prevalentes em ginecologia e afeta cerca de 10% a 15% 
das mulheres em idade reprodutiva. Apesar do grande aumento da ocorrência dessa doença, pouco se sabe 
sobre sua epidemiologia, principalmente em razão da dificuldade metodológica por tratar-se de patologia de 
definição e etiologia desconhecidas. A prevalência estimada varia de 4% entre mulheres assintomáticas a cerca 
de 50% entre adolescentes com dismenorréia incapacitante. Fatores de risco pessoais foram descritos, como 
idade, estado socioeconômico, estado civil, fatores menstruais, como duração e intervalo dos ciclos, e idade 
da menarca. Sintomas como dismenorréia, dor acíclica, dispareunia de profundidade, alterações urinárias e 
intestinais cíclicas e infertilidade também são associados à doença. O objetivo deste presente estudo foi de-
terminar uma forma de predizer o diagnóstico cirúrgico com base no perfil epidemiológico e nos sintomas 
da endometriose, por meio da utilização de um programa interativo para esse cálculo. Para tal, analisaram-se 
mulheres com diagnóstico histológico da doença e pacientes sem diagnóstico, pertencentes ao Ambulatório 
de Ginecologia Preventiva do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo 
(grupo-controle), analisadas por esse programa interativo, constituindo amostra de 1.872 pacientes estudadas. 
A avaliação estatística foi realizada pelos testes do qui-quadrado, t de Student e regressão logística multifato-
rial. Encontraram-se como fatores de risco significativos idade, raça, grau de instrução, estado civil, inter-
valo de ciclo menstrual, presença de dismenorréia, alterações urinárias cíclicas, tipo de infertilidade, além de 
sintomas mais específicos como disúria, proctorragia e diarréia, dados que foram aplicados pelo programa 
informatizado. Concluiu-se que tal modelo apresenta grande valor para a análise da razão de chances de ocor-
rência de endometriose na população geral. Análises prospectivas tornam-se imperativas a fim de testarmos 
tal modelo para estabelecermos o diagnóstico da doença.
 

Função ovariana em pacientes portadoras de leiomioma uterino 
submetidas a embolização das artérias uterinas
Autor: MArcos de loreNzo MessiNA, sob orieNtAção dA drA. ceci MeNdes cArvAlho loPes, dissertAção de Pós-doutorAdo APreseNtAdA à 
fAculdAde de MediciNA dA uNiversidAde de são PAulo (fMusP) eM 10 de juNho de 2004 

Foram estudadas 60 mulheres com diagnóstico ultra-sonográfico de leiomioma uterino submetidas à em-
bolização das artérias uterinas (EAU) com partículas de polivinil-álcool (PVA). Realizou-se dosagem hor-
monal seriada de FSH, LH e E2 antes do procedimento e 1, 3, 6, 12, 18 e 24 meses pós-EAU. As pacientes 
foram divididas em dois grupos conforme faixa etária. Nas pacientes com idade de 30 a 44 anos (grupo I) 
não foi encontrada variação significativa na dosagem de FSH, LH, E2 antes da EAU, bem como aos 3 e 12 
meses pós-EAU. Nas pacientes com idade igual ou acima de 45 anos (grupo II), foi encontrado acréscimo 
significativo de FSH e LH e diminuição do E2 nos momentos 3 e 12 meses pós-EAU. O grupo II apresentou 
valores de FSH e LH significativamente maiores e E2 menores que o grupo I na maior parte dos momentos 
de avaliação. Insuficiência ovariana ocorreu em 19 (31%) das pacientes submetidas a EAV; em 15 das 19 
(79%), a falência hormonal ocorreu de modo definitivo e 92% destas pacientes apresentavam idade supe-
rior a 45 anos. Na análise estatística, adotou-se nível de significância p< 0,05. A conclusão do estudo é que 
a EAU compromete a função ovariana especialmente em mulheres com idade superior a 45 anos.
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O advogado das 
mulheres
Com exatos 50 anos de carreira, José Aristodemo 
Pinotti diz que o ginecologista tem de ser para suas 
pacientes o que o pediatra é para as crianças

É difícil encontrar uma faceta capaz de traduzir a 
personalidade de José Aristodemo Pinotti. Aos 73 
anos de idade e esbanjando vitalidade, este paulis-
tano neto de italiano não pára. É médico, professor 
e político. Também é pai, marido e avô. Mas talvez 
sua imagem esteja inexoravelmente associada a outra 
marca de sua trajetória: a de advogado. É isso mes-
mo. Embora jamais tenha cursado uma faculdade de 
Direito, Pinotti acredita que ficará lembrado como 
o “advogado das mulheres”.  

“A medicina passou a fazer mais sentido em minha 
vida quando descobri que poderia usá-la para tirar a 
mulher, pelo menos na área da saúde, desse processo 
de dominação e discriminação”, esclarece Pinotti. 
O resultado mais evidente dessa predileção é o Hos-
pital da Mulher da Universidade Estadual de Campinas 
(Unicamp), considerado o melhor da América Latina. 
“Ele implantou o primeiro programa de atenção integral 
à saúde da mulher e baixou a mortalidade do câncer 
ginecológico na região para níveis inferiores aos dos 
Estados Unidos. É um conceito hoje consagrado, mas 
que nasceu da percepção de que o ginecologista tem de 
ser para a mulher o que o pediatra é para a criança”. 

Além de clínico, Pinotti também enfatiza seu en-
cantamento pela cirurgia. Nascido em uma família 
pródiga em médicos – o primo Henrique Válter 
Pinotti, inclusive, foi um dos que operou Tancredo 
Neves –, ele herdou a vocação manual. “Desde o 
primeiro ano da faculdade instrumentava para meu tio 
(Plinio Bove) e outro primo (Miguel Bove)”, recorda. 

Dr. José Aristodemo Pinotti 
Professor emérito do Departamento de Obstetrícia e Ginecologia da 
Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (FMUSP)
Deputado federal pelo Democratas (DEM)
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“A cirurgia é um momento mágico, o médico entra 
no corpo de uma pessoa para devolver-lhe a vida. 
Também é arte, já que nunca uma operação é igual à 
outra. Até porque depende de um processo contínuo 
de observar, diagnosticar, decidir e fazer. Sem falar 
dos olhares dos assistentes, que também ajudam a 
insuflar o ego”.

José Aristodemo vê relações entre a aptidão cirúr-
gica e seus ancestrais agricultores e artesões. “O ita-
liano tem essa manualidade que falta ao anglo-saxão”, 
compara. Ele sabe disso porque viveu na Itália, onde 
teve a oportunidade de conhecer a cidade natal de seu 
avô: Magnacavallo. “Lá até o prefeito tem o sobrenome 
Pinotti. É uma experiência muito boa. Um reencontro 
com as origens. Estabeleci um diálogo com meu avô 
que nunca havia tido, até pelo tratamento que a cultura 
italiana recebeu no Brasil durante o pós-guerra e a 
morte dele quando eu ainda era pequeno”. 

O avô de Pinotti chegou ao Brasil no fim do século 
XIX e foi um empreendedor. Assim como o neto 
quase um século depois. No início dos anos 1980, o 
então professor titular e chefe do Departamento de 
Ginecologia e Obstetrícia alça um vôo mais longo e 
assume a reitoria da Unicamp. “Tinha-me formado em 
1958, feito residência, doutoramento, pós-doutora-
mento na Europa e voltado em 1965, ano em que me 
casei e mudei para Campinas após um convite do Dr. 
Bussamara Neme”, relembra Pinotti. “Era um jovem 
cheio de idéias e com muita liberdade para construir 
o curso de ginecologia em uma universidade nova”. 
Assim, em pouco menos de 20 anos, o jovem médico 
passou para catedrático, diretor e reitor.  

Além da criação do Instituto da Mulher, Pinotti teve 
a oportunidade como reitor de se aproximar da Facul-
dade de Educação da Unicamp, onde nasceria outro de 
seus legados: o Programa de Formação Integral para a 
Criança. “Ao lado do professor Ubiratan d´Ambrósio, 
maior filósofo vivo brasileiro na minha opinião, im-
plantei um sistema em que os alunos passam o dia na 
escola, de manhã estudam as matérias convencionais e, 
à tarde, vão ter contato com música, arte, jardinagem, 
passeios, filosofia, design e outros”. 

Essa experiência abriu caminho para uma nova jane-
la na vida de Pinotti. As ações na reitoria fizeram com 
que o então governador de São Paulo André Franco 
Montoro Filho o convidasse para ser seu secretário da 
Educação. “Relutei em aceitar, mas acabei encarando o 
novo desafio”, conta. “Na verdade, fui chamado para 

implantar o programa de ensino em tempo integral no 
Estado e disse que só aceitaria com ampla liberdade 
de ação”. Até hoje Pinotti acha que esta é a melhor 
solução para o ensino do País e garante que seu pro-
grama melhorou a evasão e a repetência escolar, além 
de favorecer a saúde, o relacionamento, o aproveita-
mento e o comportamento do aluno carente. 

Daí em diante Pinotti não mais parou. Enveredou 
de vez para a política, sem perder os laços com a 
medicina. Tentou levar sem sucesso o Instituto da 
Mulher para São Paulo, que acabou virando Instituto 
do Câncer. “Ele tem excelentes ferramentas para tra-
tar da neoplasia, mas não tem eficácia na prevenção. 
Uma mulher doente é uma família doente”, sustenta. 
Com o tempo, migrou para o legislativo, onde está 
até hoje como deputado federal. 

E foi em Brasília (DF), inclusive, que ele teve uma 
participação decisiva na discussão sobre as células-
tronco embrionárias no Supremo Tribunal Federal (STF). 
“Sou obviamente a favor dessas pesquisas, mas o 
artigo da lei de biossegurança que autoriza o uso das 
células-tronco embrionárias está totalmente despro-
vido de qualquer parâmetro. Por isso criei um projeto 
de lei que normatiza a utilização dessas células e esse 
trabalho serviu de base para alguns debates entre os 
ministros do STF”, diz o deputado. Resta agora saber 
se o Congresso vai aprovar o projeto. 

Os números acadêmicos ilustram a preocupação 
de Pinotti com pesquisa. São 53 livros científicos, 135 
capítulos de livros, 444 artigos científicos publicados 
em periódicos nacionais e 137 em periódicos inter-
nacionais, 430 resumos de trabalhos publicados em 
anais de congressos, 34 monografias e 348 artigos e 
prefácios em outras revistas de área médica, além de 
dois livros de poemas e centenas de artigos de jornais. 
“O ginecologista precisa fazer uma ponte permanente 
entre a pesquisa e o leito”, sustenta o médico. 

Ele cita como exemplo a própria fertilização assisti-
da. “O Dr. Milton Nakamura, pioneiro nessa área, era 
meu assistente e amigo. Aprendi a fazer laparoscopia 
com ele. As pesquisas que começaram lá atrás hoje 
nos ajudam a compreender melhor a origem da vida”, 
acredita Pinotti. “Também podem ser bastante úteis no 
planejamento familiar, mas acho que tem de ser para 
todos, incluindo as classes menos favorecidas, como já 
foi um dia no Hospital Pérola Byington. Agora, estamos 
tentando levar esse conceito para o Hospital Vila Nova 
Cachoeirinha, também em São Paulo”. 



AgoSto 

Jornada de Minas gerais 2008 
Data: 1 e 2 de agosto  
Local: Sociedade Médica de Uberlândia  
Realização: Clínica Fecunda Reprodução Humana 
Tel.: (34) 4326-6248 

7º Simpósio Ítalo-Brasileiro de Endoscopia ginecológica / 
7ª Jornada Sul-Americana de Histeroscopia 
Data: 8 e 9 de agosto  
Local: Bourbon Convention Ibirapuera – São Paulo (SP) 
Tel.: (11) 2272-4301 
secretaria@italobrasil.com.br 

Seminário Especializado “Uroginecologia”
Data: 29 e 30 de agosto 
Local: Sociedade de Ginecologia de Brasília  
Realização: SGOB 
Tel.: 55(61)3245-3681 
sgob@ambr.com.br 
www.sgob.com.br 

SEtEMBRo
33º Congresso Mineiro de ginecologia obstetrícia / 
14ª Congresso de g. o. da Região Sudeste da Febrasgo /
3º Congresso Internacional de g. o. de Minas 
Data: 3 a 6 de setembro  
Local: Expominas - Juiz de Fora (MG) 
Realização: Sogimig 
Tel.: (31) 3222-6599  
www.sogimig.org.br/cmgo2008/

VII Congresso Brasileiro de DSt 
Data: 7 a 10 de setembro  
Local: Goiânia (GO) 
Realização: SGGO 
Tel.: (62) 3285-4586 
sggo@aganet.com.br e sggo@sggo.com.br 
www.sggo.com.br 

VII Congresso Brasileiro da SBDSt /
III Congresso Brasileiro de aids 
Data: 7 a 10 de setembro  
Local: Centro de Convenções de Goiânia 
Realização: EventosALL 
Tel.: (62) 3091-3950 
dst2008@eventoall.com.br 
http://www.dst2008.com.br 

2nd AAgL Internacional Congress on Minimally 
Invasive gynecology /
V Congresso Brasileiro da Sobenge
Data: 11 a 14 de setembro
Local: Hotel Maksoud, São Paulo (SP)
Realização: Sociedade Brasileira de Endoscopia Ginecológica e 
Endometriose (Sobenge)
secretaria@sobenge.com.br

17º Congresso Baiano de ginecologia e obstetrícia / 
5ª Jornada Bahia-Sergipe de ginecologia e obstetrícia 
Data: 24 a 27 de setembro 
Local: Salvador (BA) 
Realização: Sogiba 
Tel.: (71) 3331-7393  
sogiba@sogiba.com.br

Seminário Especializado: obstetrícia 
Data: 26 e 27 de setembro 
Local: Brasília (DF) 
Realização: Sociedade de Ginecologia e Obstetrícia de Brasília (SGOB) 
Tel.: (61) 3245-3681 
sgob@ambr.com.br 
www.sgob.com.br 

oUtUBRo
Latinoamericano de Esterilidad y Fertilidad 
Data: 1 a 4 de outubro  
Local: Quito, Equador 
Realização: Flasef 
Tel.: 2468-068 / 2251-355 
cemefes@uio.satnet.net 
www.flasef.org

XIX Congreso Latino-Americano de obstetricia y 
ginecología - Flasog 2008 
Data: 27 a 31 de outubro 
Local: Mendoza - Argentina 
Realização: Flasog 
www.flasog.org

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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