
editorial

Raras são as vantagens advindas do envelhecer.  Uma delas é ter participado de eventos 

que fizeram a história. No início da década de 1970, há 40 anos, tive o privilégio de me 

incorporar ao corpo médico da Clínica Ginecológica da Faculdade de Medicina de São 

Paulo, dirigida pelo Prof. Carlos Alberto Salvatore. Comecei a dar os primeiros passos na 

investigação e tratamento de casais estéreis, tendo como orientador o Dr. Franz Mueller, 

dotado de grande cultura nessa área específica da Reprodução Humana. Além disso, fui 

convidado pelo Dr. Milton Nakamura para integrar as atividades do Centro de Planejamento 

Familiar de São Paulo, tido como referência em nosso país no diagnóstico e tratamento da 

esterilidade conjugal, em virtude da sistematização de trabalho importada da Keio Univer-

sity (Japão). Confesso que a experiência adquirida no atendimento a casais com condições 

socioeconômicas e culturais precárias na Universidade, aliada à convivência com casais 

providos de nível social privilegiado na clínica privada, foi muito importante para moldar 

minha postura médica nos anos vindouros.

O ensino da Reprodução Humana era precário à época, pois as universidades apresentavam 

uma fração muito discreta dessa área de interesse no currículo de graduação médica. Havia 

apenas três departamentos com as disciplinas de Ginecologia, Obstetrícia e Reprodução 

Humana em todo o país: na Universidade Federal da Bahia, na Federal de Juiz de Fora 

e na Federal do Paraná. Nas demais instituições universitárias, os assuntos pertinentes à 

esterilidade, ao planejamento familiar e à endoscopia eram desenvolvidos em setores do 

Departamento de Ginecologia e Obstetrícia. Graças às atividades individuais de alguns 

profissionais devotados, algumas pesquisas começavam a emergir no Brasil, merecendo 

publicações em revistas renomadas. Refiro-me a Elsimar Coutinho e Hugo Maia, que re-

alizaram vários trabalhos sobre a fisiologia tubária na Maternidade Climério de Oliveira, 

tornando-se, ao longo dos anos seguintes, referência bibliográfica na maioria dos ensaios 

sobre o tema. Coutinho também fez pesquisas sobre a medroxiprogesterona, revelando sua 

utilidade como anticoncepcional injetável de depósito, bem como observações sobre o uso 

de dispositivos intrauterinos. Deve-se ressaltar que essas pesquisas sobre anticoncepção 

foram combatidas veementemente pelas entidades religiosas e pela ala socialista do país, 

que vislumbravam um futuro glorioso com o crescimento demográfico. O tempo iria de-

monstrar o lamentável equivoco! Amauri T. Andrade, Juiz de Fora (MG), organizou um 

laboratório modelar de Biologia Reprodutiva na disciplina de Reprodução Humana, que 

se tornou fonte expressiva de trabalhos experimentais.
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O cenário no início dos anos 1970, no que tange à reprodução humana, esboçava 

uma mudança que viria a se confirmar nos anos seguintes, em consonância com a 

revolução cultural que aconteceria no mundo. A partir daí, tornei-me testemunha 

ocular dos grandes avanços tecnológicos que iriam criar novos paradigmas, aproxi-

mando-nos do admirável mundo novo, idealizado por Aldous Huxley.

Mas o germe da reprodução humana no Brasil eclodiu em 26 de dezembro de 

1947, quando foi fundada a Sociedade Brasileira de Esterilidade (SBE) na cidade 

maravilhosa. Em uma reunião científica na sede da Sociedade de Medicina e Cirurgia 

do Rio de janeiro, 147 médicos, em sua maioria, cariocas, foram signatários da ata 

que deu inicio à nova associação médica, cujo objetivo primordial era “ocupar-se das 

questões científicas e sociais referentes à esterilidade,  à prevenção e sequela de abortos, 

à anticoncepção e à assistência à maternidade sob todos os aspectos”.  O primeiro 

estatuto foi aprovado em 30 de abril de 1948, ou seja, quatro meses depois, tendo 

também como propósito “estimular o estudo da esterilidade entre os especialistas 

nacionais e incentivar a criação de clínicas nos hospitais e serviços médicos do país”. 

A diretoria foi presidida pelo Prof. Arnaldo de Moraes, tendo como secretário geral 

Arthur Campos da Paz Filho, que viria a assumir a presidência em 1970.

Em 1974, o Rio de Janeiro tornou-se palco do maior evento científico de reprodução 

humana realizado no país. Campos da Paz conseguiu reunir, no Hotel Copacabana 

Palace, os 50 especialistas mais expressivos do mundo, oriundos da Europa, Ásia, 

América do Norte e América Latina. Foi um congresso inesquecível! Durante o 

evento, a SBE mudou o seu estatuto e passou a ser denominada Sociedade Brasileira 

de Reprodução Humana (SBRH). A partir daí, ganhou representatividade nacional e 

esboçou a possibilidade de migrar do Rio de Janeiro para outros Estados. Em 1975, 

Milton Nakamura assumiu a presidência, e a sede da SBRH foi transferida para São 

Paulo, nas dependências do Centro de Planejamento Familiar de São Paulo, à Praça 

Osvaldo Cruz, 138. Participei intensamente de todas as atividades da Associação 

e tive a oportunidade de conhecer os mais eminentes especialistas do Brasil, em 

virtude da mobilidade da SBRH em incentivar e propiciar cursos teórico-práticos 

em várias capitais do país.

Na segunda metade da década de 1970, houve um grande desenvolvimento da 

anticoncepção cirúrgica por via laparoscópica e, consequentemente, da microci-

rurgia  para recanalizar as tubas e o canal deferente. Formaram-se várias institui-

ções privadas ou agregadas a universidades, captadoras de recursos financeiros do 

exterior para desenvolver programas de planejamento familiar, oferecendo todos 

os métodos anticoncepcionais para os casais. Evidentemente, o objetivo maior era 

realizar laqueadura tubária e vasectomia, após rigorosa seleção. A Universidade 

Johns Hopkins (EUA) desenvolveu estágios de treinamento em laparoscopia 

cirúrgica e microcirurgia tubária, programa denominado JHPIEGO. Aprovei-

tando a oportunidade, em 1979 participei de um treinamento com duração de 

três semanas sob a orientação do Dr. John A. Rock, que, juntamente com Victor 

Gomel (Canadá) e Robert Winston (Reino Unido), foram os maiores expoentes 

em microcirurgia tubária da época.

No retorno ao Brasil, implantei a metodologia no Hospital das Clínicas da 

Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (USP), com o incentivo do 

Prof. Carlos Alberto Salvatore, e revertemos a fertilidade de inúmeras mulheres que 

haviam sido laqueadas. Vicente Mario Izzo, Waldemar Diniz Pereira de Carvalho, 
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Rosires Pereira de Andrade e Nilson Donadio também se destacaram, entre nós, 

como divulgadores da técnica. O último realizou vários tutoriais teórico-práticos na 

Santa Casa de Misericórdia de São Paulo, bem como nos congressos da SBRH e da 

Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia (FEBRASGO).

Na década de 1980 houve uma atividade intensa em reprodução humana. Milton 

Nakamura, influenciado pelo êxito de Steptoe e Edwards, com o nascimento do 

primeiro bebê de proveta na Inglaterra, em 1978, iniciou uma corrida obstinada 

para conseguir a mesma proeza no país. Após vários contatos com Steptoe, exímio 

laparoscopista, decidiu conectar-se com uma equipe australiana, comandada por 

Carl Wood, da Universidade Melbourne (Austrália). Após selecionar 10 mulheres 

portadoras de lesão tubária, realizou uma série de fertilizações in vitro no Hospital 

Santa Catarina, em São Paulo, com cobertura midiática da Rede Globo. Milton 

Nakamura, via laparoscópica, realizou a coleta dos óvulos, enquanto Alan Trouson 

e Luca Giannaroli (atualmente, dois grandes expoentes) procederam a monitoriza-

ção da estimulação ovariana (citrato de clomifênio) e a fertilização extracorpórea. 

Lamentavelmente, o que poderia ter sido um evento sensacional transformou-se 

em um infortúnio, pois ocorreu a morte de uma das pacientes, consequência de 

um acidente anestésico. Esse desastre teve grande repercussão negativa e paralisou, 

durante dois anos, todas as iniciativas para a continuidade do programa. Após esse 

período, Nakamura reiniciou, em 1983, com o mesmo grupo de Melbourne, mais 

duas séries – dessa vez, sem a cobertura da imprensa –, e, no início de 1984, con-

seguiu a primeira gravidez, que resultou no nascimento de Anna Paula Caldeira, 

em São José dos Pinhais (Paraná), em outubro do mesmo ano. A façanha só veio a 

público por ocasião do parto, e foi muito festejada. Simultaneamente, Nilson Do-

nadio relatou em congressos médicos que havia obtido o nascimento de um bebê, 

alguns meses antes, tendo sido mantido em sigilo em decorrência de imposição ética 

da Congregação da Santa Casa de São Paulo. Até hoje, Donadio reivindica para si 

o mérito de ter conseguido o primeiro êxito, mas a divulgação do evento foi feita 

por Nakamura, que conquistou a prioridade histórica.

O crescimento demográfico no país era preocupante, pois os investimentos gover-

namentais eram insuficientes para gerar empregos para um número cada vez maior 

de brasileiros que necessitavam trabalhar. Como consequência, o governo tornou-se 

mais tolerante com a atuação de algumas entidades não-governamentais, sem fins 

lucrativos, que promoviam o planejamento familiar, como a BEMFAM (Sociedade 

Civil Bem Estar Familiar do Brasil), a ABEPF (Associação Brasileira das Entidades 

de Planejamento Familiar),  o CEPAIMC (Centro de Pesquisa e Assistência Integral 

à Mulher e à Criança), o CEPARH (Centro de Pesquisa e Assistência em Reprodução 

Humana).  Essas entidades recebiam subsídios da International Planning Parenthood 

Federation, Pathfinder Foundation, Rockfeller Foundation etc. Por essa razão, eram se-

veramente combatidas pela igreja e por forças políticas reacionárias, que viam sua 

atuação como uma maneira disfarçada de controle de natalidade.

Acompanhei as atividades da ABEPF desde o seu início, em 1981, e posso 

testemunhar a importância que essas entidades tiveram para deter a explosão de-

mográfica que se desenhava para o Brasil. Muitos colegas se destacaram nessa luta, 

como Helio Aguinaga, Elsimar Coutinho, José Carlos Pinheiro, Milton Nakamura, 

João Fernando Góis, Kit Abdala, Luiz Angelo Albuquerque, Ronald Bossemeyer, 

J. Weyson Barros Leal, Waldemar Diniz Pereira de Carvalho e outros, a quem peço 
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perdão se não foram citados. Em paralelo, havia também a anticoncepção cirúrgica 

masculina, sendo a vasectomia incentivada em todo o território nacional. A clínica 

PROPATER obteve grande destaque, sendo referência como recordista de vasecto-

mia na América Latina. Vale salientar que as cirurgias eram indicadas com rigorosa 

seleção, e sempre eram oferecidos outros métodos de anticoncepção.

As universidades públicas despertaram e passaram a dar importância às atividades 

de Reprodução Humana, fortalecendo os setores específicos ou criando disciplinas no 

Departamento de Ginecologia e Obstetrícia. A Universidade do Ceará, comandada 

pelo Prof. Galba Araújo, oferecia um programa de assistência materno-infantil com 

ênfase no planejamento familiar, que se constituiu em um modelo exemplar para o 

país. A USP oferecia atividade assistencial robusta na área de planejamento familiar, 

disponibilizando todos os métodos existentes, desde os de barreira até a anticoncep-

ção cirúrgica, com rigorosa seleção médica e social. A Escola Paulista de Medicina, 

atualmente UNIFESP, também oferecia programa semelhante, caracterizando o 

compromisso das universidades em evitar um excesso populacional.

À época, houve uma migração de pesquisadores na América Latina, vítimas de 

perseguição política nos países de origem, que foram acolhidos em algumas uni-

versidades brasileiras, particularmente na Universidade de Campinas (UNICAMP), 

graças ao espírito visionário de José A. Pinotti, que ocupava o cargo de reitor e 

professor titular do Departamento de Ginecologia e Obstetrícia. Muitos nomes se 

destacaram, como Aníbal Faundes, Ellen Hardy, Luiz Bahamondes, Hugo Sabatino  

e outros, fundamentais para o desenvolvimento do CAISM, instituição modelar na 

assistência da saúde da mulher.

As universidades brasileiras não dispunham de recursos para investir em Repro-

dução Assistida, restringindo-se ao esforço pessoal de arautos movidos por grande 

entusiasmo e determinação. Assim, Nilson Donadio havia implantado na Faculdade 

de Medicina da Santa Casa de São Paulo, em 1982, o primeiro laboratório de Repro-

dução Humana da América do Sul. Aroldo Fernando Camargos, em 1988, ao retornar 

do pós-doutorado na Universidade de Londres, criou o Laboratório de Reprodução 

Humana do Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) 

com a finalidade de tornar-se um centro de pesquisa vinculado ao CNPq e prestador 

de  assistência a casais inférteis desprovidos de recursos financeiros.

Na virada da década 1980/1990 surgiram vários centros de Reprodução Assistida 

em São Paulo, Curitiba, Salvador, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, Porto Alegre e 

Recife, de modo que, no início da década de 1990, tínhamos ultrapassado a marca de 

10 clínicas. Tudo era muito difícil, pois não tínhamos biólogos treinados, os meios de 

cultura celular eram elaborados por nós, ou importados em condições precárias, e os 

equipamentos eram muito caros. Não obstante os obstáculos, tivemos resultados ani-

madores, propulsores de mais investimentos em recursos humanos e tecnológicos.

O número de Centros de Medicina Reprodutiva (CMR) foi crescendo grada-

tivamente no Brasil e na América Latina, motivando a criação de uma entidade 

cuja finalidade era compilar os resultados de todos as clínicas da região. Fernando 

Zegers-Hochschild organizou em Viña Del Mar (Chile), em 1995, uma reunião com 

a maioria dos CMR, dando inicio à Rede Latino-Americana de Reprodução Assistida 

(REDLARA).  Atualmente, 141 clínicas brasileiras estão cadastradas, embora o nú-

mero seja maior, e reportam os seus resultados anualmente a essa entidade, que tem 

prestado trabalho inestimável na integração dos CMR. A competição e rivalidade 
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entre os grupos de atuação no nosso país talvez tenha sido a razão para que nunca 

tenhamos conseguido elaborar um relatório nacional sobre os resultados de repro-

dução assistida. Em 1996, surgiu a Sociedade Brasileira de Reprodução Assistida 

(SBRA), fundada por José Gonçalves Franco Jr., que realizou seu primeiro congresso 

no Guarujá (SP) sob a sua presidência. Mais recentemente, a Agência Nacional de 

Vigilância Sanitária (ANVISA) tornou obrigatória a elaboração de relatório anual 

reportando as atividades de laboratório de embriões (SisEmbrio), com o propósito 

de fiscalizar a atuação dos CMR e produzir compilação de dados nacionais.

A Reprodução Assistida teve um desenvolvimento fantástico na área da saúde, 

graças ao desenvolvimento tecnológico e ao talento criativo de vários profissionais 

devotados à resolução da infertilidade. Assim, surgiu a injeção intracitoplasmática 

de espermatozoide (ICSI), em 1993, na Bélgica, técnica de micromanipulação que 

revolucionou o tratamento da infertilidade masculina. O uso da técnica ampliou 

o espectro de indicações, sendo realizada rotineiramente na maioria dos CMR. 

Outros avanços foram surgindo em relação aos medicamentos para a estimulação 

controlada dos ovários, destacando a introdução dos hormônios liberadores de 

gonadotrofinas (GnRH) agonista, em 1986, e antagonista, 10 anos depois, fun-

damentais para o bloqueio do LH. As gonadotrofinas urinárias foram purificadas 

e a Engenharia Genética propiciou a produção de recombinantes utilizando ovário 

de hamster chinês.  Ao final da década de 1990, era possível utilizar as três go-

nadotrofinas recombinantes: FSH, LH e HCG. Os procedimentos de laboratório 

foram se desenvolvendo gradualmente. O congelamento de embriões foi apri-

morado com a evolução dos meios de criopreservação, agregando um incremento 

na taxa da gravidez por ciclo. A cultura de tecidos (fibroblasto, fragmento de 

endométrio etc.) propiciou a evolução dos pré-embriões até blastocisto (quinto 

dia), abrindo perspectiva para aumentar a taxa de implantação. A eclosão assistida 

(assisted hatching) mediante o uso de feixe de laser ou digestão enzimática da zona 

pelúcida, foi outra técnica promissora, e é atualmente utilizada somente em casos 

selecionados. Os geneticistas se associaram aos embriologistas para desenvolver o 

diagnóstico genético pré-implantacional, com o intuito de identificar anomalias 

estruturais dos cromossomos. Cada novidade nos obrigava a fazer investimentos 

de equipamento e recursos humanos para incorporá-las à rotina.

Em 1997, Ian Wilmut (Reino Unido) publicou o resultado da primeira clonagem 

no mundo, com o nascimento da ovelha Dolly, em 1996, oriunda de uma célula de 

glândula mamária. Foi o evento mais sensacionalista na mídia, o que gerou uma 

onda especulativa sem precedentes, a qual se desenvolveu por muitos anos. No 

Brasil, o primeiro sucesso foi o nascimento da bezerra Vitória, fruto de pesquisa-

dores da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA). Vários grupos 

de Medicina Reprodutiva passaram a se movimentar no mundo tentando clonar o 

homem; porém, a igreja e os comitês de ética das entidades científicas se opuseram 

firmemente a essa temerária incursão.

Na virada do milênio e no decorrer dos seus 10 primeiros anos, a Reprodução 

Assistida consolidou-se no país. Muitas outras clínicas foram inauguradas em várias 

capitais e no interior dos Estados da União, porém, a falta de planejamento e a es-

cassez de biólogos e embriologistas motivou o encerramento de muitos CMR, por 

não atenderem a expectativa de resultados. Nessa década, tivemos poucos avanços, 

destacando-se a criopreservação de óvulos com a técnica de vitrificação, que vem 
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demonstrando resultados satisfatórios de gravidez. Três associações médicas têm 

se destacado no ensino de Reprodução Humana por meio de cursos e congressos: 

a SBRH, a FEBRASGO e a SBRA, mais focada na fertilização extracorpórea. A 

REDLARA continua compilando os resultados e tem realizado talleres na América 

Latina com a participação da maioria das clínicas do Brasil. A ANVISA, mediante 

o relatório SisEmbrio, ensaia a possibilidade de ser o órgão nacional compilador de 

dados estatísticos de todos os CMR cadastrados.

Atualmente, estamos caminhando no sentido de aprimorar as técnicas, visando 

melhores resultados e assegurando menor risco às mulheres que se submetem à 

Reprodução Assistida, como a hiperestimulação ovariana, a gestação múltipla etc. 

A sociedade tem preocupação crescente com a incorporação de conquistas sociais 

que possibilitem que os seres humanos, independentemente de credos, condição 

econômica ou opção sexual, alcancem a felicidade.


