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á estamos prontos para o maior fórum da apresentar e discutir temas da trabalho de Temas Livres em obstetrícia, e 
especialidade: o I CONGRESSO atualidade, que fazem parte do dia a do Prêmio Dr. Murilo Pacheco da Motta J
CATARINENSE DE OBSTE- dia dos ginecologistas e obstetras, ao melhor trabalho de Ginecologia.

TRÍCIA E GINECOLOGIA, promoção bem como as novidades do setor. A SOGISC conta com a presença e 
da SOGISC que acontecerá nos próximos Um dos pontos altos da programa- participação de todos os especialistas 
dias 29, 30 e 31 de maio, na sede da Associa- ção será o reconhecimento e o que atuam no estado. 
ção Catarinense de Medicina, em Florianó- estímulo à produção científica, com a 

Organize-se e venha conferir de perto polis. O evento vai reunir algumas das entrega do inédito Prêmio Dr. 
as novidades na sua área de atuação! maiores autoridades do país na área, para Zulmar Lins Neves, ao melhor 

Participe do I Congresso Catarinense
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Participe do I Congresso Catarinense
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Os especialistas da região  Sul do Estado ganharam, a partir do dia 25 de abril, uma entidade própria, a 
SOGISCA - Sociedade de Obstetrícia e Ginecologia do Sul Catarinense. Filiada à SOGISC, a nova entidade 
tem sede em Criciúma e já congrega cerca de 40 especialistas, sendo 20 com TEGO (Título de Especialista 
em Ginecologia e Obstetrícia), tendo como meta principal a criação de uma UTI Neonatal para a região. 
"Atualmente apenas a cidade de Tubarão contém esse tipo de atendimento, que é 
insuficiente para as necessidades. Somente o município de Criciúma e arredores 
conta com uma população de aproximadamente 400 mil habitantes e a 
SOGISCA abrange uma área ainda maior", esclarece o Presidente da Sociedade, 
Dr. Vilson Luiz Maciel. A razão primária para a fundação da SOGISCA, 
segundo o Presidente, foi a necessidade de maior integração entre 
os colegas, tanto no aspecto científico como social. "Além disso, 
com a Sociedade teremos mais força política para reivindicar 
melhorias à classe, melhores condições de trabalho, maior poder de 
barganha e de aprimoramento técnico científico".

Entre as primeiras atividades da SOGISCA destaca-se a 
participação em evento realizado pela Schering do Brasil, 
no Crisul Hotel, em Criciúma, com palestra ministrada pelo 
Presidente da SOGISC, Dr. Alberto Trapani Junior 

Criada a Sociedade de Obstetrícia e
Ginecologia do Sul Catarinense

 Presidente: Vilson Luiz Maciel
Vice-Presidente: Sandra Manentti
Secretário: Lauro José Marques Nogueira
Tesoureira: Beatriz Milanese
Diretor Científico Geral: Gilson Henrique Strobel
Diretor Científico em Ginecologia: Sarita Cardoso
Diretor Científico em Obstetrícia: Carlos Pinheiro
Diretor de Eventos Sociais: Fabiana Barp Crema Bernardi
Diretor de Defesa de Classe: Joelson Carmono Lemos
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editorialeditorial
Programação Simplificada do CongressoProgramação Simplificada do Congresso

O ano de 2003 iniciou com muito Especialidades, Presidentes das Regionais, Em julho, vai acontecer o Curso de 
trabalho. A Diretoria da SOGISC tem além da Comissão Executiva estabelecida. Revisão em Obstetrícia e Ginecologia, 
se dedicado bastante para a gênese do 1º Seu desenvolvimento foi mantido por que tem como objetivo básico o preparo 
Congresso Catarinense de Obstetrícia e constantes reuniões, um ótimo fluxo para a prova de título de especialista, 
Ginecologia. umbilical de idéias, uma excelente receptivi- além de oferecer uma boa oportunidade 

Sua fecundação aconteceu no ano dade dos laboratórios e instituições e o de atualização.
passado, após a fusão dos anseios da indispensável apoio da Oceano Eventos. Mais uma vez gostaríamos de 
última Diretoria com as inspirações dos A maturidade está prevista para o dia ressaltar a importância de sua opinião e 
colegas das Regionais. O processo de 29 de maio próximo.  idéias, para o crescimento de nossa 
criação teve como seio de nidação a Aguardamos a sua presença, pois Sociedade, contando, desde já, com sua 
receptividade de todo o estado. você será parte fundamental neste parto. presença nos eventos promovidos.

Toda a embriogênese deste evento A inscrição antecipada é importan-
foi democrática, contando com a te, tanto para simplificar sua chegada ao Alberto Trapani Júnior 
participação dos ex-Presidentes, evento, quanto para a reserva de vaga Presidente 
representantes dos Comitês de Sub- nos cursos.

Nasce o Congresso 
Catarinense da Especialidade
Nasce o Congresso 
Catarinense da Especialidade

Curso I - UROGINECOLOGIA maior procura. A primeira edição do Congresso 
Tem como objetivo apresentar uma visão atual Catarinense contará com a participação da Dra. 
do tema, que tem apresentado mudanças Heloísa Helena Ramos Fonseca, representante 
significativas, tanto da visão da fisiologia, de Santa Catarina, e da Dra. Denise Steiner, de 
quanto na conduta. A base do curso será  o Dr. São Paulo, considerada o maior nome nacional da 
Octacílio Figueiredo Netto, que além do dermatologia nesta área.
conhecimento e prática do assunto, coordena 

Curso V - TUTORIAL DE AMIU
um dos cursos de formação mais procurados do 

A Aspiração Manual Intra-Uterina é uma 
país nesta área, em Londrina/PR.

técnica que vem sendo cada vez mais praticada 
Curso II - ENDOSCOPIA em todo o mundo. Utiliza equipamento simples 
GINECOLÓGICA e pode ser realizada até mesmo no consultório.  
Tanto a histeroscopia quanto a laparoscopia são Vem reduzir muito a permanência das pacientes 
técnicas que inquestionavelmente mudaram o com aborto retido ou incompleto nos hospitais 
perfil da especialidade. Com este curso, a e geralmente dispensa o uso de anestesia geral 
SOGISC pretende fornecer noções das ou regional. Bastante útil também na avaliação 
indicações e limitações do método, como endometrial. O curso pretende, além da 
também trazer informações e experiências transmissão da técnica, estabelecer contatos 
atualizadas para os praticantes. para transmitir o método aos serviços.

Curso III - COLPOSCOPIA Curso VI - OBSTETRÍCIA E 
Cada vez mais colegas têm se dedicado à GINECOLOGIA PARA O PSF
patologia do trato genital inferior, cuja O curso, como sugere o nome, pretende realizar 
colposcopia é o instrumento básico. Por isso, uma revisão dos temas básicos da especialidade, 
neste evento a Sociedade procurou organizar um voltados à prática da saúde pública e aos 
programa objetivo e prático, abordando desde a médicos não especialistas.
escolha do melhor equipamento até os modelos 

Curso VII - MIOMAS
de laudo. Já estão confirmadas as presenças de 

Este curso, programado para o dia 29, no 
colegas experientes de vários pontos do Estado, 

período da manhã, não consta do último folder, 
como também da Dra. Isa Maria de Mello, 

pois foi definido recentemente. Trata-se de um 
Presidente da Sociedade Brasileira de Patologia 

programa de atualização em mioma uterino, 
do Trato Genital Inferior e Colposcopia, que virá 

realizado nacionalmente com o apoio da 
enriquecer o programa científico.

FEBRASGO. A presença do Dr. Nilo Bozzini , 
Curso IV - COSMIATRIA bem como do Dr. José Antônio Marques, 
A Cosmiatria aplicada à Ginecologia e ambos de São Paulo, já estão confirmadas. O 
Obstetrícia é um tema cada vez mais cobrado por conteúdo, bastante atual, procura abordar, com 
pacientes no consultório em todo o País. Isto novas perspectivas, as diversas técnicas de 
ficou muito claro no último Congresso Brasileiro tratamento do mioma. Gratuito aos inscritos no 
da especialidade, quando este foi o curso com Congresso. Imperdível.

Sinópse dos Cursos Oferecidos no EventoSinópse dos Cursos Oferecidos no Evento

29 de maio - Quinta-feira
Sala A Sala C

30 de maio - Sexta-feira

31 de maio - Sábado

31 de maio - Sábado/21h - Jantar Dançante de Encerramento
com Solenidade de Premiação aos melhores trabalhos (incluso na inscrição)

Curso VI - Obstetrícia para PSF - 8h
• SIS-Pré-Natal   
• Rotina Básica
• Orientações Indispensáveis
• Conduta nas queixas mais comuns
• Ultra-Sonografia
 Intervalo
• Infecção Urinária e Vaginal na Gravidez
• Medicamentos e Vacinação na Gravidez
• HIV, Lues, Toxoplasmose e Hepatite
• Manejo Básico da Hipertensão e Diabetes
• Puerpério
Curso VI - Ginecologia para PSF - 14h
• Consulta  de rotina (Adolescência e Menacme)  
• Consulta de rotina (Climatério e Pós Menopausa)
• Anticoncepção
• TRH - Indicações, Contra Indicações e Esquemas  
• Dor Pélvica Aguda e Crônica  
Intervalo
• Vulvovaginites 
• DST  
• Patologia Mamária Benigna
• Dismenorréia e Tensão Pré-Mestrual   
• Sangramento Vaginal Anormal

Curso VII - Miomas
• Tratamento Medicamentoso e Cirúrgico Convencional
   Novas Perspectivas.

• Tratamento Endoscópico do Mioma Uterino
   Novas Perspectivas.

Curso V - Tutorial AMIU (Aspiração Manual Intra-Uterina)
• Abertura
• Objetivos do Tutorial
• Aspiração Manual Intra-Uterina
• Preparo e Avaliação da Paciente
• Controle da dor
Intervalo
• Instrumentos de AMIU
• Prática do Procedimento

Mesa: Terapia de Reposição Hormonal 
• O Que Mudou?
• Alternativas à TRH Clássica
• Situações Especiais
Intervalo
Painel: Assistência ao Parto
• Conduta Baseada em Evidências
• Parto não Hospitalar ou não Conduzido Pelo Médico - Análise Crítica
Conferência: Responsabilidade Médica e Estratégias Defensivas
Simpósio Satélite: Novos Avanços em Contracepção
Palestra: Sop e Resistência Insulínica - 13h30
Palestra: Avaliação da Vitalidade Fetal
Palestra: Terapia Celular / Stem Cells
Intervalo
Painel: Vulvovaginites
• Candidíase Recorrente
• Vaginose Bacteriana
Conferência: HPV - Visão Atual

- 8h30
 

Curso III - Colposcopia
• Colposcópio e Sistema de Captura de Imagem, Como Escolher?
• Terminologia, Técnica e Laudo
• Colo Normal
• Zona de Transformação  Anormal
Intervalo
• Diagnóstico Difícil em Colposcopia
• Colposcopia na Gestação
• Vulvoscopia e Vaginoscopia
Curso IV - Cosmiatria
• Acne e Alopécia na Mulher Adulta
• Causas do Envelhecimento Cutâneo
• Procedimentos no Envelhecimento Cutâneo
• Cuidados na Gravidez
• Cosmiatria na Gravidez

Abertura Oficial - 8h
Mesa: Prematuridade
• Rastreamento e Diagnóstico Precoce do TPP
• Prevenção e Conduta no TPP
• Amniorexis Prematura
Intervalo
Palestra: Controvérsias no Tratamento da TPM

Conferência: Histerectomia Vaginal na Ausência de Prolapso 
       Apresentação de Vídeo

Simpósio Satélite: Tópicos Modernos na Abordagem da 
Endometriose Pélvica

Mesa: Gestação de Alto Risco - 13h50
• Hipertensão
• Retardo de Crescimento Intra-Útero
• Trombofilia
• Perfil Venoso Fetal 
Intervalo
Painel: Contracepção
• Contracepção Hormonal Oral
• Injetáveis, Transdérmicos e Endoceptivos
Conferência: Medicina Fetal
Temas Livres de Ginecologia

Curso I - Uroginecologia - 8h30
• Anatomia
• Diagnóstico
• Fisiopatologia
Intervalo
• Bexiga Hiperativa
• Tratamento Cirúrgico

Curso II- Videolaparoscopia
• Abordagem Moderna da Endometriose Profunda
• Histerectomia
• Abordagem da Patologia Ovariana e Anexial

Videohisteroscopia
• Câncer de Endométrio
• Hiperplasia e Pólipo Endometrial

Temas Livres de Obstetrícia

Maiores informações sobre o Congresso, consulte nosso site: www.sogisc.org.br
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A prova do TEGO está marcada para o dia 
27 de julho.  Este ano teremos o curso de 
revisão de Obstetrícia e Ginecologia, 
previsto para os 3 finais de semana que 
antecedem a prova. Será na sede da ACM, 
em Florianópolis, e terá sua programação 
reformulada e atualizada em relação aos 
anos anteriores.  Em breve serão 
divulgados os detalhes, tanto por folder, 
quanto em nosso site: www.sogisc.org.br

Chapecó estreou, no último dia 05 de abril, o 
Programa de Educação Continuada da 
SOGISC 2003, paralelamente ao 2º Encontro 
Integrado das Regionais do Planalto, Meio 
Oeste e Oeste do Estado. Na ocasião, foi 
discutida, de forma prática e objetiva, a 
questão da Infertilidade, junto com temas 
polêmicos e importantes da Obstetrícia. Na 
parte da manhã os assuntos em pauta foram: 
Avaliação do Casal Infértil, Manejo de Baixa 
Complexidade em Infertilidade; Sexualidade 
do Casal Infértil e o Futuro da Infertilidade. 
Na parte da tarde foram discutidos os temas: 
Monitorização da vitalidade Fetal; Trabalho 
de Parto Prematuro; Amniorexis Prematura, 
Uso do Misoprostol em Obstetrícia, 
Gravidez e Diabetes.

O transplante de medula óssea (TMO) tem sido largamente 
utilizado para tratar um razoável espectro de doenças malignas e 
genéticas, tais como leucemias, desordens do sistema imune e  
sistema sangüíneo e em resgate da função hematopoética após 
quimioterapia e radioterapia de altas doses. Limitações ao uso de 
TMO incluem dificuldade em encontrar doadores compatíveis e a 
gravidade dos efeitos relacionados ao tratamento.

As células tronco (stem cells) caracterizam-se por possuírem 
auto renovação ilimitada, baixa taxa de replicação e capacidade de 
gerar todos os diferentes tipos celulares do organismo (células tronco 
totipotentes). Na medula óssea estão as células tronco hematopoéticas 
que formam o sangue e o sistema imune. As stem cells 
hematopoéticas são, assim, responsáveis pela produção contínua de 
todas as células sangüíneas circulantes em resposta a modulações do 
estado fisiológico ou a agentes patogênicos do meio externo. Sabemos 
que durante a gestação o sangue de cordão umbilical torna-se rica 
fonte de células tronco do próprio bebê. 

Estes trabalhos tornaram viável, ao final da década de 90, o uso 
das células tronco do sangue de cordão umbilical em substituição 
àquelas obtidas diretamente da medula óssea em modelos 
terapêuticos onde é indicado o transplante de medula óssea. 
Pesquisas ainda mais recentes verificaram que na medula óssea e no 
sangue de cordão umbilical estão presentes não somente as células 
tronco hematopoéticas, mas também as células tronco totipotentes, 
capazes de gerar potencialmente todos os tecidos do organismo.

Vários estudos indicam o potencial uso destas células em 
terapias para doenças degenerativas como Parkinson, doença de 
Alzheimer, bem como  tratamentos adjuvantes em traumas da 
medula espinhal e coronariopatias.

O momento do parto é a oportunidade única de colher o 
sangue de cordão umbilical, não oferecendo qualquer risco para a 
mãe ou para o concepto. Este sangue pode então ser processado  e 
criopreservado indefinidamente.

O desenvolvimento crescente verificado nas técnicas de terapia  
celular aponta para um futuro de novas descobertas para o uso de 
células tronco ( stem cells ), relacionadas à pronta disponibilidade do 
sangue estocado. Um aspecto interessante que se observa diz 
respeito ao emprego potencial destas células de cordão umbilical em 
detrimento aos procedimentos de clonagem embrionária, tão 
discutidos atualmente e eticamente questionáveis.

Curso de Revisão 
em Ginecologia e 

Obstetrícia

Atenção Básica 
ao Casal Infértil e 

Temas Controversos 
em Obstetrícia

Chapecó reuniu especialistas no Programa de 
Educação Continuada, que aconteceu paralelamente 
ao 2º Encontro Integrado das Regionais do Planalto, 
Meio Oeste e Oeste do Estado

Terapia Celular 
e Células-Tronco
Terapia Celular 

e Células-Tronco
Sílvia Paula de Azevedo
Farmacêutica Bioquímica
Serviço de Transplante de Medula Óssea do HU - UFRJ

Mário Júlio Franco
Médico Obstetra do HU - UFSC
Mestre em Medicina - UFRJ
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