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Sucesso Absoluto no
3º Baile Anual do Ginecologista

F

oi um sucesso o 3º Baile Anual do
Ginecologista, que reuniu cerca de 200
pessoas, dia 22 de novembro, no Salão de
Festas da ACM. O músico Kiko Lemos
preparou um repertório especial para o
evento, que levantou ainda mais o astral de
quem prestigiou a promoção da SOGISC. A
mais importante festa dos ginecologistas
catarinenses teve ainda sorteio de brindes
durante o jantar preparado com bom gosto e
beleza pelo Styllu's Buffet. O clima de
descontração e congraçamento possibilitou
uma excelente oportunidade de compartilhar
com colegas os resultados importantes por
mais um ano de trabalho e dedicação em prol
da especialidade e da medicina em Santa
Catarina. A Diretoria da SOGISC agradece a
participação de todos.

Ao som do músico Kiko
Lemos, o jantar dançante
lotou a pista de dança, num
ambiente de descontração e
congraçamento

Cerca de 200 pessoas participaram do Baile Anual, na sede da ACM, em Florianópolis

Grupos de ginecologistas e
acompanhantes prestigiaram o
evento, realizado pelo terceiro ano
consecutivo pela entidade que representa a especialidade em Santa Catarina

Durante a noite foram
realizados sorteios de
brindes, coordenados pelo
Presidente da SOGISC,
Dr. Alberto Trapani Júnior

Feliz 2003 !

A SOGISC deseja a todos os seus associados e familiares um Feliz Ano de 2003,
repleto de novas realizações e projetos, ampliando e mantendo as conquistas já
obtidas na caminhada rumo à verdadeira felicidade.
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Ato Médico

necessidade de regulamentação do ato médico é urgente.
É inadiável a definição de funções da equipe multidisciplinar na assistência materno-infantil, principalmente
no pré-natal e na assistência ao parto.
Existe um movimento importante, para
que o parto de "baixo risco" não seja considerado um ato
médico. Evidências científicas bem conduzidas têm demonstrado que isto é um equívoco, pois há uma piora nos resultados perinatais quando o ato do nascimento ocorre fora do
ambiente hospitalar ou da assistência do médico.
É lógico que o processo de harmonização do parto é
irreversível. Devemos trabalhar por questões essenciais
como: o direito de um acompanhante para a paciente, um
ambiente diferenciado em nossas maternidades, a analgesia
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sempre disponível e uma estratégia eficiente para a redução
das cesarianas.
Contudo, não existe nada mais desumano do que
um resultado pós-natal desfavorável.
Pretendemos, em breve, propor uma reunião conjunta
com o CREMESC (Conselho Regional de Medicina do
Estado de Santa Catarina) para discutirmos uma solução em
busca do balizamento do ato médico na obstetrícia.
Gostaria de receber uma posição de todos os colegas do
estado sobre este assunto, para que a SOGISC seja representativa em sua voz. Usem nosso site: www.sogisc.org.br
Dr. Alberto Trapani Júnior
Presidente

"O Fim do Câncer de Colo Uterino"
- Um sonho quase real O câncer de colo uterino é ainda uma
doença que atinge milhares de mulheres em
todo mundo, responsável pela segunda causa
de óbito por câncer. Infelizmente o Brasil é o
país recordista mundial em incidência desta
neoplasia (50-83 casos: 100.000 mulheres).
Estima-se que teremos 17.600 novos casos e
4.000 mortes por esta doença em 2002
(INCA, 2002).
Há quase 20 anos descobriu-se a
correlação do HPV e as lesões pré-cancerosas
e câncer do colo uterino (Zur Hausen, 1983).
O rastreamento com a colpocitologia
oncótica parece beneficiar uma pequena
fração de mulheres, uma vez que é pouco
realizada em nosso meio (SC: apenas 20%) e
apresenta resultados falsos negativos em
torno de 10-15%. Infelizmente ainda, 4050% das mulheres com carcinoma cervical
são rastreadas por este exame.
Uma vez diagnosticada a infecção pelo
HPV, o índice de falha terapêutica ou recidiva
da doença é inaceitavelmente alto, em média
de 25-50%.
Estes resultados desanimadores
fizeram com que os pesquisadores estudassem uma solução mais eficiente para o
problema, ou seja, a prevenção. Em
comparação com outras doenças virais
foram pesquisadas várias vacinas, cujos
resultados recentes são bastante animadores. Koutsky e cols publicaram recentemente (NEJM 2002;347(21):1645-51) os
resultados de uma vacina experimental que
reduziu a incidência de infecção pelo HPV
16 em 100% das mulheres vacinadas, ao

passo que as não vacinadas desenvolveram
3,8% de infecção por ano.
Atualmente está sendo desenvolvida uma
pesquisa com uma vacina anti-HPV quadrivalente (HPVs tipo 6, 11, 16 e 18) em todo o
mundo e vários centros no Brasil. Semelhante à
vacina da Hepatite B, trata-se de uma vacina
que contém PARTÍCULAS SINTÉTICAS do
vírus (VLPs) que simulam o HPV e geram uma
resposta imunológica no organismo. NÃO
EXISTE POSSIBILIDADE DA PACIENTE
SER INFECTADA PELO HPV, UMA VEZ
QUE A VACINA NÃO CONTÉM O
VÍRUS. Esta vacina visa prevenir as verrugas
genitais (90% causadas pelos HPV 6 e 11) e as
lesões pré e cancerosas do colo uterino (70%
causadas pelos HPV 16 e 18). O Hospital
Universitário (UFSC) está desenvolvendo esta
pesquisa em nosso meio, através da seguinte
equipe: Professores Edison Fedrizzi (Investigador), Miriam K. T. Mello (Coordenadora),
Luiz Fernando Sommacal, Josué Lopes de
Souza e Clarisse Fontana (Co-Investigadores).
Mulheres de 16 a 23 anos de idade, que
não planejam engravidar nos próximos oito
meses e desejam participar do Estudo podem
entrar em contato com a Equipe do
"PROJETO HPV" pelos telefones (48) 3319104/233-6798 ou diretamente no andar
térreo do HU.
OBSERVAÇÃO: Esta Pesquisa foi
analisada e aprovada pelo Comitê de Ética em
Pesquisa com Seres Humanos (CEP) da
UFSC, Comissão Nacional de Ética em
Pesquisa (CONEP) e Agência Nacional de
Vigilância Sanitária (ANVISA).

Expediente
JORNAL DA SOGISC
Diretoria Executiva

SOGISC realiza o I Congresso Catarinense
de Obstetrícia e Ginecologia
A SOGISC já está trabalhando para a realização
do I Congresso Catarinense de Obstetrícia e
Ginecologia, marcado para os dias 29 a 31 de maio de
2003, na sede da Associação Catarinense de Medicina,
em Florianópolis, e desde já convida todos os especialistas a participarem deste importante evento, que visa
o aprimoramento profissional através das novidades
apresentadas na área e dos relevantes temas a serem
tratados.
A Comissão Científica está se esforçando para
realizar uma programação atual, objetiva e com
facilidades para integração entre os participantes e
palestrantes, que se reunirão em duas salas simultaneamente.
No primeiro dia da programação será realizado
um curso básico de Ginecologia e Obstetrícia, tendo
como público alvo os profissionais do Programa de
Saúde da Família (PSF). Já nos dias 30 e 31 de maio
haverá uma programação no auditório principal da
sede da ACM, que acontecerá paralelamente à realização de quatro cursos na sala B. Estes cursos, com vagas
limitadas, terão duração aproximada de três horas.

Temas dos Cursos:
• Urgências em Obstetrícia
• Vídeolaparo e
Histeroscopia
• Colposcopia
• Cosmiatria em
Climatério e Obstetrícia
Uma parte importante do
evento será a apresentação dos
trabalhos científicos, que tem
como meta maior estimular a
produção e a publicação desse
tipo de trabalho no estado. Nesse
sentido, a Comissão Científica já
elaborou as normas para a
apresentação dos temas (Página
04 deste Boletim Informativo) e
vai ser a responsável por
selecionar os quatro melhores de cada área (Ginecologia
e Obstetrícia), que serão apresentados oralmente e
concorrerão à premiação no final do Congresso.

Presidente:
Dr. Alberto Trapani Júnior
Vice-Presidente:
Dr. Manuel Pereira Pinto Filho

I Congresso Catarinense de Obstetrícia e Ginecologia

Secretária:
Drª. Leisa Beatriz Grando
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Regras para
Trabalhos Científicos
I Congresso Catarinense de
Obstetrícia e Ginecologia
1. REGULAMENTO GERAL
Poderão ser inscritos trabalhos científicos (exceção aos
trabalhos de revisão) realizados por profissionais da área,
observando-se as seguintes condições:
1.1. As inscrições devem ser feitas impreterivelmente até
28 de março de 2003
1.2. Caso seja selecionado, o autor principal e o apresentador
devem obrigatoriamente estar inscritos no "I CONGRESSO
CATARINENSE DE OBSTETRÍCIA E
GINECOLOGIA".
1.3. Os Trabalhos serão apresentados na forma de:
POSTER: medindo 1m x 1,20cm. O autor principal
deverá permanecer junto ao painel durante o horário
oficial de apresentação.
ORAL: sendo 10 (dez) minutos para apresentação e 5 (cinco) minutos para discussão.
1.4. Os resumos deverão ser enviados como anexo (documento do Word) para o e-mail
oceanoeventos@oceanoeventos.com.br, para avaliação dos membros da Comissão Cientifica, devidamente identificado
com o título do trabalho em negrito, seguido pelo nome dos autores e do nome do apresentador sublinhado. Identificar
também a área (Obstetrícia ou Ginecologia) a que pertence. Anexar endereço com telefone e e-mail para contato.
1.5. Somente serão aceitos trabalhos que cumprirem os itens acima, assim como a existência de erros de digitação,
linguagem ou gramática, serão motivos para o resumo ser recusado. Os trabalhos não serão devolvidos para correção.

2. INSTRUÇÕES PARA CONFECÇÃO DOS RESUMOS
2.1. Limite de uma página de papel tipo A4 (210 x 297 mm), margens superior, inferior, direita e esquerda com 4,0cm.
2.2. Fonte tipo "Times New Roman", tamanho 12, com espaçamento simples e alinhamento justificado.
2.3. O cabeçalho deve conter o título, em letras maiúsculas e em negrito, seguido pelo nome dos autores. Para cada autor,
colocar o primeiro nome completo, as iniciais dos nomes intermediários e sobrenome completo, sublinhar o nome do
apresentador, seguidos pelo nome da instituição, cidade e estado onde o trabalho foi realizado.
2.4. O fluxo de texto deve obedecer as seguintes normas: após o cabeçalho, dar um espaço e iniciar o resumo, que
deverá conter: Introdução, Objetivo, Material e Métodos, Resultados e Conclusões. Estes itens deverão ser escritos,
abrindo o parágrafo.

3. SELEÇÃO E APRESENTAÇÃO DOS TRABALHOS
3.1. Os trabalhos encaminhados serão avaliados pela Comissão Cientifica.
3.2. O resultado da seleção será divulgado a partir do dia 15 de abril de 2003, o autor principal e o apresentador devem
então providenciar sua inscrição no prazo máximo de 10 (dez) dias.
3.3. O local e o horário da apresentação dos trabalhos, serão comunicados através de endereço eletrônico do(s) autor(es),
e divulgados na Home-Page do evento: www.sogisc.org.br - a partir do dia 02 de maio de 2003.
3.4. Será conferido um certificado para cada trabalho apresentado no "I CONGRESSO CATARINENSE DE
OBSTETRÍCIA E GINECOLOGIA ", obedecendo a ordem dos autores na inscrição.
3.5. Ao melhor trabalho de cada área (Obstetrícia ou Ginecologia) haverá premiação.
Os casos que não se enquadram neste regulamento serão
resolvidos pela Comissão Científica.

