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SOGISC encerra o milênio com
trabalho e destaque

O

ano de 2000 foi marcante para a Ginecologia e
Obstetrícia de Santa Catarina, graças às grandes
realizações na área científica. Já no primeiro semestre foi
realizado com sucesso absoluto o 10º Congresso Sul Brasileiro
de Ginecologia e Obstetrícia, em Florianópolis, de 11 a 13 de
maio, constituindo-se no maior evento da especialidade até então,
reunindo 1.198 congressistas de todo o país e mais de 100
professores, sendo 70% destes procedentes de Santa Catarina, o
que denota uma valorização dos talentos locais. Sob a presidência
do Dr. Dorival Vitorello, a SOGISC destacou-se pelo exemplo de
organização, recebendo muitos elogios de colegas de outros
estados que estiveram presentes ao Congresso, que pode ser
considerado o verdadeiro fórum da saúde da mulher na região Sul.
Também em 2000 a Sociedade ganhou um novo logotipo.
Além disso, o Jornal da SOGISC conquistou nova aparência,
mais moderna e bonita. Também foi iniciado o processo de
recadastramento, que terá continuidade ao longo de 2001, e
foram criados os Comitês Especializados, procurando parceria
das sociedades já existentes, com a finalidade de estudar os
problemas atinentes às subespecialidades e assessorar a Diretoria
nos eventos científicos.

Em maio a Sociedade abriu mais um canal de comunicação
com o associado ao colocar no ar o seu site:
www.acm.org.br/sogisc. Assim, a entidade tem levado aos sócios
e à população catarinense serviços e informações importantes na
área da Ginecologia e Obstetrícia.
Ainda em 2000 a SOGISC deu início ao Programa de
Educação Continuada. Em parceria com as Regionais, foram
organizados sete encontros de atualização científica:
• Chapecó (março), com o tema "Manejo das principais
causas de morte materna"
• Itajaí (julho) "Diagnóstico em ginecologia"
• Joaçaba (agosto) "Parto e puerpério"
• Florianópolis (setembro) "Reprodução humana"
• Lages (outubro) "Patologia do trato genital inferior"
• Joinville (outubro) "Ginecologia endócrina"
• Laguna (dezembro) "Mastologia"
Já em agosto aconteceu o terceiro Curso Preparatório
para o TEGO. Foi uma maratona em que a SOGISC contou com
a importante ajuda de 30 professores. A avaliação foi bastante
positiva e, mais uma vez, obteve-se um bom índice de aprovação.

Homenagens Especiais
Nove médicos foram homenageados pela SOGISC com o Diploma de Mérito Associativo na noite de 24 de novembro de
2000, quando aconteceu o 1º Baile da Sociedade de Obstetrícia e Ginecologia de Santa Catarina. O salão de festa da Associação
Catarinense de Medicina ficou lotado com personalidades da área médica, que prestigiaram a homenagem feita aos
ex-presidentes da entidade, os médicos Renato Henrique Ferreira e Costa, Zulmar Lins Neves, Walmor Zomer Garcia, Luiz
Miguel Parente, Luiz Carlos Lins, Wallace Ferreira Lobo, Jorge Abi Saab Neto, Sandra Mara Rinaldi e Ricardo Nascimento.
O jantar dançante, em comemoração também ao Dia do Ginecologista, contou com a animação da Banda Superfly.

Dr. Dorival Vitorello, atual Presidente da SOGISC, ao lado dos
ex- Presidentes, homenageados na festa de aniversário da Sociedade

Membros da atual Diretoria festejaram também o Dia do Ginecologista
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Programa de Educação Continuada - 2001

Editorial
Aprendizado para 2001
Iniciamos 2001 com a mesma motivação e o mesmo espírito que nos norteou no decorrer do ano anterior.
É claro que 2000 foi um ano especial, visto que fundamos todas as secções regionais a que nos tínhamos proposto,
fazendo com que a partir de então todo o estado esteja integrado. Igualmente criamos todas as subcomissões
especializadas que necessitamos para um bom funcionamento de nossa Sociedade.
Também aprendemos muito com o ano que passou, aprendizado este que nos permitirá corrigir uma série de
erros que ocorreram, a começar pela parte científica que foi reformulada (veja a programação científica na página 3).
Pretendemos ainda ser mais rígidos na cobrança da participação dos presidentes das subcomissões
especializadas, assim como pretendemos impor um rigor maior no controle da situação societária de nossos
associados, evitando que pessoas que não cumprem com suas obrigações usufruam dos benefícios da
mesma forma que as que cumprem.
Para tanto, e com o propósito de facilitar a vida de nosso associado, firmamos contrato com a
Unicred, que fará cobrança da anuidade através de boleto bancário.
No mais, esperamos que a participação do associado seja mais expressiva neste ano 2001.

23 e 24 de março - Chapecó

Endocrinologia Ginecológica

06 e 07 de abril - Florianópolis

Climatério

20 de abril - Tubarão

Parto e Puerpério

01 e 02 de junho - Florianópolis

Obstetrícia

22 de junho - Joaçaba (Piratuba)

Climatério

28, 29 e 30 de junho - Joinville

IX Jornada Joinvillense de Ginecologia e
II Jornada Catarinense de Gestação de
Alto Risco

04 e 05 de agosto - Florianópolis

Laparoscopia/Histeroscopia/
Cirurgias Via Vaginal
Mastologia

24 de agosto - Lages
21 e 22 de setembro - Blumenau
05 e 06 de outubro - Florianópolis

26 de outubro - Itajaí/Bal. Camboriú Colposcopia/Patologia do Trato Genital Inferior
Obs.: Agosto - Florianópolis - Curso Pré-TEGO
3 finais de semana - sexta/sábado/domingo

A Diretoria

Endocrinologia Ginecológica
Expediente

Anuidade

JORNAL DA SOGISC

P

Pagamentos efetuados até 30/03/01
De 01/04 a 30/06/01
De 01/07 a 31/12/01

23 e 24 de março de 2001
Chapecó - Hotel Bertaso
Sexta - 23/03/2001

ara facilitar a vida dos colegas associados à SOGISG e à FEBRASGO, a
Sociedade firmou convênio com a Unicred, o que permitirá que o pagamento
da anuidade seja efetuado através de boleto bancário. Os valores das taxas
para o ano de 2001 já foram definidos:
R$ 96,00
R$ 105,00
R$ 115,20

ATENÇÃO: de acordo com o Estatuto, para associar-se à SOGISC é necessário que
o médico esteja em dia com a Associação Catarinense de Medicina e, da mesma
forma, para associar-se à FEBRASGO, os colegas devem estar quites com a
Sociedade. Portanto, não deixe de se integrar a quem está interessado no seu sucesso
profissional.

Diretoria Executiva
Presidente:
Dr. Dorival Antonio Vitorello
Vice-Presidente:
Dr. Carlito Moreira Filho
Secretário:
Dr. Ubiratan Cunha Barbosa
Tesoureiro:
Dr. Jorge Alberto de Mattos
Diretor Científico Geral:
Dr. Alberto Trapani Junior
Diretor Científico de Obstetrícia:
Drª. Scheila K. Silveira
Diretor Científico de Ginecologia:
Drª. Raquel Aguiar da Silva
Diretor de Defesa de Classe:
Drª. Maria Salete M. Vieira

Dr. Internauta: visite nosso site

A

Manejo das Principais Causas de
Mortalidade Materna
Sexualidade

SOGISC coloca à disposição do associado e da comunidade em geral o site
www.acm.org.br/sogisc, onde podem ser encontradas informações sobre a
Sociedade, cursos de atualização, fóruns, chat e muitos outros assuntos de
interesse da classe. E como o nosso objetivo é melhorar sempre para poder oferecer o
que há de mais moderno, atual e interessante, contamos com as suas críticas e
sugestões. Colabore, visite-nos. Sua participação é fundamental. Estamos lhe
aguardando.

Edição
Texto Final
Assessoria de Comunicação
Jornalistas Responsáveis
Lena Obst e Denise Christians
Colaboração
Lúcia Py Lüchmann
Arte Final e Impressão
M. Darwin Editor Gráfico
Tiragem
1000 Exemplares

20h - 20h10 - Abertura
20h10 - 21h - Conferência: Hiperprolactinemia
Presidente: Drª. Rita Pezzali - SC
Conferencista: Dr. Evaldo dos Santos - SP
21lh - 21h50 - Conferência: Sind. Hiperandrogênicas
Presidente: Dra. Raquel Gomes Aguiar da Silva - SC
Conferencista: Dra. Polimara Spritzer - RS
22h - Coquetel

Sábado - 24/03/2001
08h30 - 09h20 - Conferência: Amenorréia
Presidente: Dr. Gerson Weissheiner - SC
Conferencista: Dr. Evaldo dos Santos - SP
09h20 - 10h10 - Conferência: SOP - Aspectos Atuais
Presidente: Dra. Evanildes Guerreiro - SC
Conferencista: Drª. Polimara Spritzer - RS
10h10 - 10h30 - Coffe breack
10h30 - 11h20 - Conferência: Puberdade Precoce e Tardia
Presidente: Drª. Jussara Locatelli - SC
Conferencista: Drª. Polimara Spritzer - RS
11h20 - 12h10 - Conferência: Sangramento Uterino Disfuncional
Presidente: Dr. Leonardo B. Guedes
Conferencista: Dr. Evaldo dos Santos - SP

Inscrições para o
Concurso TEGO
A partir de 16 de abril já estarão abertas as
inscrições para o Concurso do Título de Especialista
em Ginecologia e Obstetrícia - TEGO/2001. Os
interessados terão até o dia 31 de maio para efetuar
as inscrições nas Federadas da FEBRASGO. A taxa
para não sócios é de R$ 480,00 e os associados têm
desconto de 50%, pagando R$ 240,00. O Secretário
Executivo da FEBRASGO destaca que não serão
aceitos cheques ou depósitos bancários que
contenham simultaneamente anuidades e inscrições
para o TEGO 2001, que deverão ser pagos
separadamente.
A SOGISC já está preparando o Curso Pré
TEGO. Será realizado em agosto, em três finais de
semana (sexta, sábado e domingo). Agende-se e
participe.

Aprovados por Federada
em ordem alfabética no TEGO/2000:
Amaury do Amaral Teixeira
Andréa Campos Borges
Andréa Maia Monteiro
Artenise Braga Pfeifer
Carlos Alberto Wunderlich
Carlos Roberto Felipe
Carmen E. Boesche Guimarães
Célio Ferreira da Silva
Deniter Cleber Vargas Barbosa
Karin Aparecida Jaeger
Rodrigo Santos Ramos
Sandra Mara Costa Pinto Guimarães
Vendelino Francisco da Rocha
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Normatização do Atendimento de Saúde Imediato à Mulher Vítima de Violência Sexual
A
paciente vítima de violência sexual poderá procurar
o Serviço de Saúde através de duas maneiras:

Observações:
• Diluir 5 ml suspensão = 400.000 U
1 ml suspensão = 80.000 U
1 ml susp.+79 ml AD => 80 ml = 80.000 (dil. 1:79)
Logo: 1 ml = 1.000 U
• Intervalo entre as doses: 15 minutos
• Tempo decorrido de dessensibilização: 3h45min.
• Cada dose da droga deve ser diluída em mais ou menos 30 ml de
água e administrada VO.
Quando não for possível realizar a dessensibilização, utilizar
estearato de eritromicina 500 mg via oral de 6 em 6 horas,
durante 14 dias. Neste caso considerar o feto como não tratado.

1. Encaminhada da Delegacia de Proteção à Mulher, à
Criança e ao Adolescente:
Neste caso, a paciente já terá realizado o registro do Boletim de
Ocorrência Policial (BOP) e o IML já deverá ter sido acionado
pela própria Delegacia para comparecer na Unidade de Saúde.
Portanto, os itens C, D e E (a seguir) deverão ser realizados
pelo IML.
2. Procurar o Serviço de Saúde como primeiro atendimento:
Neste caso, compete ao Serviço de Saúde:
• Acolhimento adequado da vítima por todos os profissionais
envolvidos, evitando atitudes que possam levar à
revitimização.
• Não higienizar, nem remover roupas ou secreções antes da
coleta de material para identificação do agressor, a não ser
que haja ameaça à vida.
• Abrir prontuário de atendimento ou fazer registro em livro
próprio para este fim, onde cada paciente deverá receber um
número de registro.
a) Quando a paciente tiver idade igual ou superior a 18 anos,
orientar sobre a importância de realizar o BOP, na Delegacia
de Proteção à Mulher, pois este é um direito de cidadania e
evita a impunidade do agressor, embora não exista exigência
legal para sua realização. Caso a paciente deseje efetuar o
registro, deve acionar a 6ª Delegacia de polícia (fone: 2285304), que comparecerá à unidade de Saúde com o perito do
IML, para atendimento em conjunto à mulher vitimizada. Se a
paciente não desejar realizar o registro, deverá ser respeitada,
sem prejuízo ao atendimento integral de saúde ou aos
encaminhamentos que se fizerem necessários. Na paciente
com idade inferior a 18 anos, o registro do BOP é obrigatório,
assim como é compulsória a notificação ao Conselho Tutelar
(Ilha: 228-6989 e Continente:244-5691).
b) Preenchimento obrigatório, em todos os casos e de maneira
completa, da "Ficha de Atendimento à Vítima de Violência
Sexual". Esta ficha servirá de fonte de informação para um
laudo indireto do IML ou para um perito indicado, em caso de
ação judicial.
c) Realização de exame ginecológico cuidadoso e com registro
rigoroso das lesões encontradas (usar verso da "Ficha de
Atendimento à Vítima de Violência Sexual") sem utilizar
qualquer substância que possa prejudicar a coleta de material
para identificação do agressor. É prudente convocar um
segundo médico para assessorar no exame. Se possível e, se a
paciente concordar, fotografar as lesões existentes.

d) Coletar material para identificação do agressor e para
pesquisa de espermatozóides, fosfatase ácida prostática e
antígeno prostático específico:
O material para identificação do agressor, obtém-se da coleta
de conteúdo vaginal através de Swab ou da espátula de Ayres,
que deve ser fixado em papel filtro poroso (tipo filtro de café),
deixado secar em ar ambiente e ser armazenado em envelope
comum, identificado com o nome da paciente, data da
violência sexual e da coleta (não guardar em geladeira e saco
plástico), que deverá ser anexado fechado (colado ou
grampeado) à "Ficha de Atendimento à Vítima de Violência

Sexual".
Para pesquisa de espermatozóides, fosfatase ácida e antígeno
prostático específico, utilizar o material fornecido pelo
Instituto de Análises Laboratoriais (IAL) da Polícia TécnicoCientífica e realizar a coleta de acordo com os procedimentos
indicados no Kit de coleta e envio de material.
e) Solicitar exames laboratoriais de rotina: Hepatite B, Sífilis,
Teste de Gravidez. Oferecer e incentivar a realização do teste
anti-HIV.
Colher de 3,5 a 5,0 ml de sangue venoso em cada tubo de
ensaio (em número de 02) fornecido pelo Instituto de Análises
Laboratoriais (IAL), que realizará os exames de rotina. O
material deverá ser imediatamente encaminhado ao IAL (veja
item "j"), ou armazenado em geladeira até o seu envio,
juntamente com a "Solicitação de Exames" preenchida.
f) Realizar profilaxia das DST/Aids.
Para todas as pacientes:
Sífilis
PNC G Benzatina - 2.400.000 UI IM dose única. Para pacientes
não grávidas e alérgicas à penicilina, prescreve-se tetracilina
500mg via oral de 6 em 6 horas, durante 14 dias. Para pacientes
grávidas e alérgicas à penicilina, proceder a dessensibilização
oral com penicilina V, conforme protocolo abaixo:
Protocolo de dessensibilização com Penicilina-V suspensão
(Pen-Ve-Oral). Após reconstituição cada 5ml contém
400.000 U Penicilina Potássica (MMWR, 1998).
Dose
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

UI/ml
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
10.000
10.000
10.000
80.000
80.000
80.000
80.000

ml Unidades Dose acum.
0,1
100
100
0,2
200
300
0,4
400
700
0,8
800
1.500
1,6
1.600
3.100
3,2
3.200
6.300
6,4
6.400
12.700
1,2
12.000
24.700
2,4
24.000
48.700
4,8
48.000
96.700
1
80.000
176.700
2
160.000
336.700
4
320.000
656.700
8
640.000 1.296.700

Diluição
1ml 1:79

10ml 1:79

1ml susp

DST Bacterianas
Azitromicina 1g VO dose única + Ofloxacina 400mg VO dose
única (evitar em menores de 18 anos) ou Azitromicina 1g VO
dose única + Cefixima 400mg VO dose única. No caso da
paciente ser gestante ou nutriz: amoxicilina 500 VO de 8/8h, por
7 dias + cefixima 400mg VO, dose única.
Trichomoníase
Metronidazol ou Tinidazol ou Secnidazol: 2g VO dose única. Em
nutriz, suspender o aleitamento por 24 horas. Em gestantes no
primeiro trimestre, utilizar Clotrimazol ou Miconazol creme por
sete dias.
Hepatite B
Nos casos em que o serviço tiver condições, sugere-se a
imunoprofilaxia com imunoglobulina hiperimune para hepatite
B (HIBG) na dose de 0,06 ml/kg de peso IM. Na
indisponibilidade, sugere-se a utilização da imunoglobulina
humana. Associar ao uso da vacina anti-hepatite B intramuscular na dose de 20g (1ml) para adultos e 10g (0,5ml) para
crianças menores de 12 anos. A gravidez e a lactação não são
contra-indicações para o seu uso. A paciente deverá ser
encaminhada, preferencialmente, nas primeiras 12 horas, com
requisição de imunobiológicos especias anexa preenchida, para
receber esta medicação no Centro de Referência de
Imunobiológicos Especiais.
Maiores de 15 anos: Hospital Nereu Ramos
(plantão 24 horas)
Fone: 228-5333 R- 220 ou 208
Vírus HIV
Para pacientes que:
• foram violentadas por vários agressores;
• que sofreram coito anal;
• apresentaram lesões com lacerações ou cortes nos genitais,
provenientes de violência sexual praticada por desconhecido;
• foram violentadas por agressor sabidamente portador do vírus
da AIDS, usuário de drogas injetáveis ou ex-presidiário;
• estiverem extremamente ansiosas.
Para este grupo de pacientes e nos casos em que o tratamento
possa ser iniciado até 72 horas após o estupro e que desejem
aderir ao tratamento, deverá ser adotado por 4 semanas o
seguinte esquema:
Zidovudine (AZT) - 200 mg (2 compr.) VO 3 vezes ao dia (8/8h)
Lamivudine (3 TC) - 150 mg (1 compr.) VO 2 vezes ao dia
(12/12h)
Nelfinavir - 750 mg (3 compr.) VO 3 vezes ao dia (8/8h).

A paciente maior de 15 anos deverá ser encaminhada com o
Formulário de Solicitação de Medicamentos Anti-retrovirais
anexo preenchido, para receber estes medicamentos no Hospital
Nereu Ramos a qualquer hora do dia e da noite, onde também
fará a imunoprofilaxia da Hepatite B, conforme orientado
anteriormente. Fone: 228-5333.

g) Vacinação anti-tetânica, quando houver ferimentos pérfurocortantes ou contato com terra.
h) Muitas mulheres anseiam por higienização da genitália.
Nestes casos, pode-se prescrever a utilização de creme
vaginal, contendo associação de tricomonicida e fungicida.
i) Realizar prevenção da gestação, quando puder ser iniciada
no máximo até 72 horas após ter ocorrido o estupro e nas
pacientes que não estejam usando métodos anticoncepcionais
de alta eficácia com anticoncepcional oral, injetável, DIU ou
ITT. Recomenda-se o "Método de Yuspe", que consiste na
tomada de anticoncepcional oral combinado na dose total de
200 mcg de etinil-estradiol mais 100mcg de levonorgestrel
divididos em 2 tomadas com intervalo de 12 horas, através de
um dos seguintes esquemas:
• Anticoncepcionais combinados de alta dosagem contendo
levonorgestrel. Exemplos: Anfertil, Evanor, Primovlar ou
Neovlar: 2 comprimidos seguidos de mais 2 comprimidos 12
horas após.
• Anticoncepcionais combinados de baixa dosagem contendo
levonorgestrel. Exemplos: Nordette, Microvlar...: 4
comprimidos seguidos de mais 4 comprimidos, 12 horas
após.
• Em caso de contra-indicação ao uso de estrógenos:
Levonorgestrel 750mcg/ comprimido (Postinor 2) - 1
comprimido seguido de outro comprimido, 12 horas após.
Em caso de indisponibilidade ao Postinor 2 pode-se utilizar o
Nortrel (0,30mcg/ comprimido) na dose de 25 comprimidos
seguidos de mais 25 comprimidos 12 horas após.
Se houver vômitos até uma hora após a ingestão dos
comprimidos, repetir a dose após alimentar-se precedido do uso
de um antiemético.
j) Acionar o IML em horário comercial (fone: 244-2166), para
vir buscar o envelope contendo o material de secreção vaginal
e o sangue para as sorologias. Até a vinda do IML, o material
deverá ser acondicionado em geladeira. Encaminhar a "Ficha
de Atendimento à Vítima de Violência Sexual" para o Banco
de Dados, conforme endereço na "Lista de Endereços para
Encaminhamentos".
l) Encaminhar a paciente para o serviço ambulatorial, para
continuidade do atendimento médico (uma semana após
atendimento no Hospital) e início do atendimento jurídico e
psicossocial, se assim o desejar, mediante preenchimento do
Termo de Encaminhamento (deverá ser preenchido um termo
para cada encaminhamento) e conforme endereço na "Lista de
Endereços para Encaminhamentos".
m) Orientar para retornar ao Serviço em caso de atraso
menstrual.
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Comitês de Especialidades
Abertos à Participação
Para estreitar as relações e manter os sócios da SOGISC sempre bem atualizados com relação aos
Comitês, estamos divulgando a listagem dos Presidentes e Secretários dos Comitês
Especializados. Convidamos os interessados em participarem como membros a fazer contato
conosco através do e-mail: sogisc@acm.org.br ou pelo telefone (48) 231-0300, com Tânea.

• Endoscopia Ginecológica
Presidente: Raquel H.B. da Silveira
e-mail: rhbs@matrix.com.br
Secretária: Leisa Beatriz Grando

• Endocrinologia Ginecológica e Climatério

ANÚNCIO
FEMIANE
(montar)

Presidente: Luiz Carlos Lins
e-mail: cllins@terra.com.br
Secretária: Clarice Salete Fontana

• Mastologia
Presidente: Geraldo Antônio Cassol
e-mail: gecassol@terra.com.br
Secretária: Ana Rosa de Oliveira Dellagiustina
e-mail: anarosa@intercorp.com.br

• Oncologia Genital e
Patologia do Trato Genital Inferior
Presidente: Edison Natal Fedrizzi
e-mail: fedrizzi@mbox1.ufsc.br
Secretário: Luiz Fernando Somacal

• Gestação de Alto Risco
Presidente: Jorge Abi Saab Neto
e-mail: saab@matrix.com.br
Secretário: Otto Henrique May Feuerschuette

• Reprodução Humana
Presidente: Ricardo Nascimento
e-mail: rimar@matrix.com.br
Secretário: Fernando César Sanches

• Mortalidade Materna
Presidente: Dorival Antônio Vitorello
e-mail: vitorello@netco.com.br
Secretária: Scheila Koettker Silveira

• Uroginecologia
Presidente: Raquel Aguiar Silva
e-mail: drraquel@matrix.com.br
Secretário: Paulo Fernando Brum Rojas

• Sexologia
Presidente: Alberto Trapani Jr.
Secretária: Maria Inês Gasperini

• Assistência e Humanização do Parto
Presidente: Marcos Leite dos Santos
Secretária: Maria Salete M. Vieira
e-mail: msalete@hu.ufsc.br

• Medicina Fetal
Presidente: Luiz Miguel M. Parente
e-mail: luizm@fastlane.com.br
Secretário: Luiz Flávio de Andrade Gonçalves
e-mail: lufla@yahoo.com

Eventos e Conclaves

C

®

onforme decisão tomada na Assembléia Geral
das Federadas - AGF, realizada em 6 de julho de
2000, em Manaus, cada federada recebeu
orientações sobre em quais situações e condições
poderá apoiar um conclave não promovido por ela. No
entanto, o que estamos destacando no momento é que
para ocupar cargos na Comissão Executiva de um
Congresso é necessário que a Federada respeite o
artigo 29 do capitulo 4 do Regimento de Conclaves, que
diz textualmente o seguinte:
"A indicação para ocupar cargos na
Comissão Executiva de um Congresso será

prerrogativa exclusiva de sócios quites e portadores do
TEGO (ou títulos de especialistas equivalentes).
Parágrafo 1º - Tal exigência é também mantida para a
indicação de Relatores, Correlatores, participantes de
mesas redondas, simpósios, discussões informais,
cursos, conferências e também para o primeiro autor
de qualquer contribuição ou trabalho a ser
apresentado nos congressos.
Parágrafo 2º - Fazem exceção os de notório saber em
ciências ou profissões outras que não a Medicina,
bem como os colegas internacionais".

ANÚNCIO
CLIANE
(montar)
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