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A SOGISC já está trabalhando para realizar, no primeiro semestre de 2003, o I Congresso 
Catarinense de Ginecologia e Obstetrícia, que terá Florianópolis como sede. O objetivo é 
propiciar aos especialistas maior conhecimento científico, divulgar as novidades na área e 
discutir temas importantes do dia a dia do médico. Agende-se e venha participar conosco 

deste importante evento, que será realizado a cada 2 anos em Santa Catarina.

2003! 
Ano do 1º Congresso Catarinense 

de  Ginecologia e Obstetrícia
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SOGISC ganhou, a partir do dia 15 de maio, seu endereço 
eletrônico próprio, o www.sogisc.org.br. Com isso, o 
domínio passa a ser da Sociedade, que até então veiculava 

suas informações via ACM. No entanto, vale esclarecer que 
o associado ainda pode acessar o endereço antigo 
www.acm.org.br/sogisc para navegar conosco. 

Estamos esperando por você.

Opine. Colabore. 

Sua participação é importante!

sogisc.org.brsogisc.org.br

Desde o mês de maio, os associados da SOGISC estão recebendo uma 
cópia dos seus dados cadastrados junto à entidade, com o objetivo de conhecer 
e atualizar as informações necessárias. A correção de dados é fundamental para 
que possamos manter em dia nosso cadastro, que tem entre suas funções 
possibilitar o repasse de notícias e orientações sobre a especialidade e a 
Sociedade. 

A SOGISC já está trabalhando com um novo sistema de dados que, de 
forma gradativa, estará atualizando as informações de cada sócio da entidade. 
Nesse sentido, solicitamos o empenho de todos os colegas para que entrem em 
contato conosco por telefone, fax, e-mail ou correio, a fim de corrigir eventuais 
alterações cadastrais.

A Diretoria da SOGISC reforça a importância da participação de todos os 
colegas nos Comitês de Subespecialidades e informa o desdobramento do Comitê de 
Oncologia Genital e Patologia do Trato Genital Inferior:

• Oncologia Genital
Presidente: Dr. Charles Jean Berger (Blumenau)
Secretário: Dr. Gastão Schwarz Jr. (Joinville)

• Patologia do Trato Genital Inferior
Presidente: Dr. Édison Natal de Fedrizzi (Florianópolis)
Secretário: Dr. Luiz Fernando Sommacal (Florianópolis)

Novos Comitês de Subespecialidades

A

Recadastramento de Associados

Edital de Convocação 
para Eleições

Edital de Convocação 
para Eleições

O Presidente da Sociedade de Obstetrícia e Ginecologia de 
Santa Catarina, no uso de suas atribuições e de acordo com o 
Artigo 11, Parágrafo 3, Inciso I do seu Estatuto Social,

CONVOCA

todos os sócios a votarem para eleição da nova Diretoria da 
SOGISC,  no dia 29 de agosto de 2002.

Dr. Dorival Antonio Vitorello

Presidente

Médicos ginecologistas reuniram-se, oportunidade de reciclar conhecimentos na 
área. "A Seleção dos palestrantes foi a entre os dias 21 a 23 de março de 2002, no 

"I melhor possível contando com vários Hotel Tannenhof  de Joinville, na 
JORNADA JOINVILENSE DE experts em PTGIC. Outro ponto forte e que 
PATOLOGIA DO TRATO GENITAL nos deixou muito satisfeitos foi o interesse 
INFERIOR E COLPOSCOPIA". Este dos participantes, principalmente nas 
ciclo de palestras teve como objetivo discussões e debates", analisou o Dr. Luiz 
principal debater a saúde feminina buscando Fernando Sommacal, Presidente do Capítulo 
uma maior interação e conhecimento do Catarinense da Sociedade Brasileira de 
assunto por parte de estudantes, residentes e PTGIC.
ginecologistas do estado. O evento coincidiu O número de participantes superou 
com o Programa "Viva Mulher", de todas as expectativas otimistas. "Por se tratar 
incentivo ao exame preventivo do câncer de um assunto específico da ginecologia 
cérvico-uterino, promovido pelo Ministério achávamos que o número de participantes 
da Saúde. chegaria a margem de 100 inscritos, no 

A Jornada foi uma iniciativa da SJGO -  entanto, tivemos 171 inscritos de vários 
Sociedade Joinvilense de Ginecologia e recantos do Estado e também de fora de 
Obstetrícia, da SOGISC - Sociedade de Santa Catarina. O balanço foi extremamente 
Obstetrícia e Ginecologia de Santa Catarina positivo, pois o assunto é apaixonante e de 
e da SBPTGIC - Sociedade Brasileira de interesse do dia-a-dia do ginecologista. 
Patologia do Trato Genital Inferior e Alcançamos os nossos objetivos, oferecendo 
Colposcopia, sendo os patrocinadores: um programa completo que interessou não 
SCHERING DO BRASIL, WYETH, só ao colposcopista iniciante como também 
SINTOFARMA, MARJAN, KOLPLAST, para aquele que a pratica há mais tempo", 
MEDLEY, SJM, UNIMED, USIMED, comentou o Dr. Carlos Alberto H. dos 
AC H É ,  O RG A N O N,  L I V R A R I A  Santos - Coordenador do evento, destacando 
ISIDORO E BLEYMED. ainda que durante a Jornada foi criada a 

Contando com uma programação Sucursal Joinvilense do Capítulo Catarinense 
abrangente e de alto nível, o evento recebeu da SBPTGIC, uma liga de estudos reunindo 
muitos elogios, principalmente por profissionais afins, tendo como  primeiro 

Presidente o Dr. José Eduardo Gauza.proporc ionar  aos  par t ic ipantes  a  

Joinville Reúne Especialistas
para Debater a Saúde Feminina

Nos próximos dias 4 e 5 de 
julho, o Hospital Universitário 
promoverá, com o apoio da 
SOGISC, o seu I Encontro de 
Endoscopia Ginecológica. O 
evento, que vai comemorar a 
inauguração do novo Centro de 
Endoscopia do Hospital, contará 
com a presença do médico de 
renome internacional: Dr. Carlo 
Tantini, da Università degli Studi di 
Firenze, Florença/Italia.

 O encontro terá conteúdo 
prático e teórico, com realização de 
c i r u r g i a s  h i s t e r o s c ó p i c a s  
demonstrativas pelo Dr. Tantini, 
além de conferências e mesas 
redondas sobre assuntos de 
interesse dos especialistas. O 
objetivo, além do promover 
conhecimento científ ico,  é 
t ambém de  poss ib i l i t a r  a  
confraternização entre a classe.

Interessados em participar 
devem ligar para  (48) 331-9104 ou 
(48) 9983-0457, e falar com a Dra. 
Le i sa  Beat r iz  Grando,  da  
Comissão Organizadora.

I Encontro 
de Endoscopia 
Ginecológica 

do HU

A Osteogenesis Imperfecta (OI) é uma doença que tem 
como principal sintoma a fragilidade óssea, a qual leva a fraturas 
múltiplas que podem acontecer ainda na vida intra-uterina. 
Estas fraturas podem acontecer também durante o parto, que 
com freqüência é pélvico, resultando em fratura de fêmur, 
bilateralmente. Assim, não é incomum que o primeiro 
profissional a ter contato com a fragilidade óssea, patológica, 
desta criança, seja o obstetra. A OI é uma doença genética que 
em muitos casos tem grande chance de recorrência. O obstetra, 
então, está em situação especial para orientar esta família. 

A boa e recente novidade é que em 19 de dezembro de 
2001, através da Portaria nº 2305, o Ministério da Saúde 
aprovou o tratamento com pamidronato dissódico, no âmbito 
do Sistema Único de Saúde - SUS - , para pacientes com OI. O 
pamidronato dissódico é uma droga pertencente ao grupo dos 
bifosfonatos de segunda geração, utilizado no tratamento de 
síndromes osteoporóticas. O tratamento com pamidronato 
dissódico leva ao aumento da massa óssea, possibilitando a 
diminuição da dor crônica, a redução global do nível de 
incapacidade física e a redução da atividade da doença. Para 
saber mais sobre a OI e os avanços no tratamento no Brasil, 
visite o site www.aguaforte.com/oi , da ABOI - Associação 
Brasileira de Osteogenesis Imperfecta.

Dra. Maria Verônica Muñoz Rojas

Você sabia que...
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ale relembrar o sucesso do 2º Baile Anual da Sociedade 
de Obstetrícia e Ginecologia de Santa Catarina, que reuniu 

os colegas num clima de confraternização total. O evento 
aconteceu dia 1º de dezembro, no Salão de Festas da ACM - 
Associação Catarinense de Medicina, em Florianópolis, 
marcando simultaneamente o encerramento das atividades 
científicas de 2001 e o Dia do Ginecologista. 

O grupo musical Lince & Bando deu o tom festivo e com 
um repertório bastante variado fez os participantes dançarem 
até a madrugada do dia seguinte. Outro ponto alto da noite foi 
o sorteio de brindes doados pelos Laboratórios Macro & 
Micro, Santa Luzia, Dr. Felipe M. Xavier e Unidos, pelas 
Clínicas Saint Patrick e CIMOSC, Farmácia Dermus, 
Amplestur e Unimed. A festa teve o apoio da Shering do Brasil. 

A Diretoria da SOGISC agradece a presença de todos que 
tornaram a ocasião muito especial.

Confraternização da 
Especialidade

Confraternização da 
Especialidade

Ultra-sonografia

Dr. Alex Christann Wawrzeniak

Dr. Gilberto Dalmora

Dr. Joni Paulo Redmann

Dr. Juan Garcia Reyes

Laparoscopia

Dra. Andréa Maia Monteiro

Dra. Elisiane Heusi dos Santos

Histeroscopia

Dra. Andréa Maria Monteiro

Ginecologia e Obstetrícia 

TEGO

Dr. Alfredo Nagel

Dra. Cláudia Luci dos Santos Inhaia

Dr. Dagoberto Oliveira

Dr. Fábio Alexandre Messer

Dr. Fábio Massayuki Hamada

Dr. Gilson Henrique Strobel

Dr. Jean Beno Schreiner Lucht

Dra. Karla Cristine da Silva Conceição

Dr. Lauro Bellina de Bittencourt Júnior

Dr. Lauro José Marques Nogueira

Dra. Lourdes Benerine Detoni Piccoli

Dra. Luciane Poletto Antunes

Dr. Luiz Carlos Schaedler

Dra. Margarete Bristot

Dra. Marise de Oliveira Gonçalves Lopes

Dr. Ricardo Maia Sameays

Dr. Rodrigo Dias Nunes

Dra. Simone de Oliveira Backes

Dr. Vilson Luiz Maciel

Relação dos 
Médicos Aprovados 

no Concurso da
 FEBRASGO

Relação dos 
Médicos Aprovados 

no Concurso da
 FEBRASGO

Dança, descontração, sorteio de brindes e 
congraçamento foram as marcas 
registradas do 2º Baile Anual da SOGISC, 
na sede da ACM, em Florianópolis

V

artigo

rubéola é uma das principais central, deficiência auditiva, defeitos mente vacinadas ou que engravidaram 
doença s  exan t emá t i c a s,  oculares e cardiopatias. No Brasil, nos nos primeiros 30 dias após a vacinação, 
universalmente distribuída, que últimos cinco anos, foram notificados não sendo indicado o aborto terapêu-

foi considerada uma infecção relativa- e confirmados 200 casos de SRC, tico ou investigação fetal nestes casos. 
mente benigna até a descoberta da sua sendo 19 casos em Santa Catarina. Entretanto, o acompanhamento 
teratogenicidade na metade deste Com o intuito de erradicar a SRC destas gestantes e recém-nascidos é 
século. Na gestação, a infecção ocorrerá a campanha de vacinação fundamental, assim como a sua 
materna está associada a abortamento, contra a rubéola entre os dias 15 de 

notificação nos postos de vacinação. 
óbito perinatal e recém-nascidos junho e 5 de julho do presente ano. 

Nestes casos, deve-se coletar amostra 
infectados com ou sem malformações Nesta campanha deverão ser vacina-

sangüínea para sorologia nos primei-
congênitas. O risco e a gravidade do das todas as mulheres, não gestantes, 

ros 30 dias após a vacinação. Se IgG 
comprometimento fetal dependem da entre 12 e 39 anos de idade, indepen-

(+) e IgM (-), a paciente já era imune e idade gestacional em que ocorreu a dente do seu status vacinal ou 
não necessita de acompanhamento. Se infecção, sendo até 90% quando esta sorológico. Recomenda-se evitar a 
IgM e IgG (-), deve-se repetir em 15 for confirmada nas primeiras 8 gestação após ter recebido a vacina-
dias para ver se houve soroconversão. semanas de gestação, caindo para um ção, por um período de 30 dias. 
Caso não haja, a mulher deverá ser terço entre a nona e a décima sexta Por tratar-se de uma vacina com 
revacinada no puerpério. Se IgM (+) e semanas e é rara posteriormente. vírus vivo atenuado houve uma 
IgG (+) ou (-), as gestantes são Os recém nascidos com a preocupação quanto à possibilidade de 
consideradas susceptíveis ao vírus Síndrome da Rubéola Congênita transmissão fetal da rubéola em 
vacinal e os recém-nascidos devem ser (SRC) podem apresentar baixo peso gestantes vacinadas. No entanto, até a 
acompanhados conforme protocolo ao nascer, hepatoesplenomegalia, presente data não foi descrito nenhum 

malformações do sistema nervoso caso de SRC em gestantes inadvertida- próprio do Ministério    da Saúde.

Erradicação da Síndrome da 
Rubéola Congênita

Erradicação da Síndrome da 
Rubéola Congênita

Dra. Sheila K. Silveira

A

A Sociedade de Obstetrícia e Retornando a Florianópolis 
exerceu suas funções no Hospital Geral Ginecologia de Santa Catarina 
Gover nador  Ce l so  Ramos,  na  (SOGISC) comunica com pesar o 
Maternidade Carlos Corrêa, no falecimento de seu ex-Presidente Dr. 
a m b u l a t ó r i o  d o  I N A M P S,  n a  Luiz Miguel Parente, ocorrido no dia 
Maternidade Carmela Dutra e na 20 de  maio/2002. 
Universidade Federal de Santa Catarina, 

O Dr. Luiz Miguel Parente como professor adjunto.
nasceu em 01.04.1932 em São José, Nestas duas últimas entidades, o 
Santa Catarina. Graduou-se em Professor Luiz Miguel contribuiu 
medicina na Universidade Federal do sobremaneira na formação de inúmeros 
Paraná, em 1962. Afeito à área de ginecologistas e obstetras de nosso 
ginecologia e obstetrícia procurou estado. No período de 1979 a 1981 foi 

Presidente do então Departamento de aprimorar seus conhecimentos na 
Tocoginecologia da ACM, hoje Casa Maternal São Paulo, da Escola 
SOGISC. Paulista de Medicina, num período 

em que ainda não havia residência Dr. Luiz Miguel Parente morreu 
médica. cercado pelo carinho dos seus familiares.

Luto na Medicina Catarinense

A Diretoria da 
SOGISC informa 
que a festa do 
Obstetra e 
Ginecologista neste 
ano de 2002 será no 
dia 22 de novembro.

Desde já estão todos 
convidados.
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No dia 01 de dezembro de 2001 a Diretoria da 
SOGISC e os representantes das Regionais Médicas de 
todo o Estado de Santa Catarina reuniram-se para 
fazer uma avaliação dos trabalhos realizados durante o 
ano, apresentando as propostas e modificações para 
este ano de 2002. Na oportunidade, quatro decisões 
mereceram destaque e registro junto aos associados da 
Sociedade:

1. Criação de 4 grupos regionais: 
a) Itajaí-Camboriú/Joinville 
b) Florianópolis 
c) Lages/Joaçaba/Chapecó 

3. Realização do curso de revisão em ginecologia e obstetrícia d) Tubarão/Criciúma
(antigo curso preparatório para o  TEGO) a cada dois anos.

2. Organização de quatro encontros científicos anuais 
4. Instituição do Congresso Catarinense de Ginecologia e - um em cada região - que serão alternados dentro 

Obstetrícia, que será bienal, com temas livres e sua sede dos grupos. Para este ano foram sorteados os 
alternada entre as regionais. A primeira edição do evento municípios de Lages, Florianópolis, Tubarão e 
está prevista para o primeiro semestre de 2003. Balneário Camboriú.

Novidades na Programação
 Científica da SOGISC 

Novidades na Programação
 Científica da SOGISC 

• Dias 04 e 05 de Julho • Dias 04 e 05 de Outubro 
1º  Encontro de Endoscopia Encontro de Educação Continuada
Ginecológica do Hospital - Anticoncepção
Universitário - Patologia do Trato Genital 
Florianópolis - SC Inferior

Tubarão - SC
• Dias 26 e 27 de Julho 

• Dias 11 e 12 de Outubro Encontro de Educação Continuada
- Anticoncepção Encontro de Educação Continuada
- Manejo das Principais causas da - Procedimentos para induzir a 

Mortalidade Materna menorréia
Lages - SC Florianópolis - SC

• Dias 30 e 31 de Agosto • Dias 08 e 09 de Novembro 
Encontro de Educação Continuada Encontro de Educação Continuada
- Ginecologia Endócrina - Climatério
- Medicina fetal - Gestação de Alto Risco
Florianópolis - SC Balneário Camboriú

Eventos Previstos para 2002

OBS.: Estão sendo planejados encontros menores em Florianópolis e nas Regionais e 
posteriormente serão comunicadas suas datas, locais e temas.
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