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EXPEDIENTE

XVII Congresso
Sul-Brasileiro
de Ginecologia
e Obstetrícia

PRESIDENTE
Dr. Flávio da Costa Vieira
DIRETORIA ADMINISTRATIVA
Dra. Maria Celeste Osório Wender
DIRETORIA DE FINANÇAS
Dr. Breno José Acauan Filho
DIRETORIA CIENTÍFICA
Dra. Mirela Foresti Jiménez

Entre 1 a 3 de maio de 2014 ocorrerá
a XVII edição do Congresso SulBrasileiro de Ginecologia e Obstetrícia.
Desta vez, o evento acontecerá na
Fiergs, em Porto Alegre, organizado
pela SOGIRGS. Estamos preparando,
com muito esmero, uma programação
científica de alta qualidade. Já estão
confirmados
alguns
convidados
internacionais:
ERIC LEBLANC, MD
Lille, FRANÇA
Chef du Departement de
Cancerologie Gybecolo
gique, Université Lille
Nord de France/ Head of department
of Gynecological Oncology Centre
Oscar Lambret-Lille/ President of
SFOG (French society of gynecologic
oncology) / Member of SFCP ( French
Society of Pelvic Surgery)/ Member
of ESGO (European society of gyne
oncology) /ONCO-NORD PAS DE
CALAIS (Regional oncology network).
G WILLY DAVILA, MD
FLÓRIDA/ EUA
Chairman,
Department
of Gynecology/ Section
of Urogynecology and
Reconstructive Pelvic Surgery, Cleveland
Clinic Florida

RAFAEL CORTÉS
CHARRY
CARÁCAS/ VENEZUELA
Jefe del Departamento de
Obstetricia y Ginecología,
Hospital Universitario de Caracas Universidad Central de Venezuela,
Officer para Suramerica de la Sociedad
Internacional para el Estudio de la
Enfermedad Trofoblástica Gestacional
(ISSTD) 2005-2013
RICARDO PALMA-DIAS
MELBOURNE/ AUSTRÁLIA
Chefe da Unidade de
Medicina fetal do Royal
Women´s Hospital, Uni
versity of Melbourne – Austrália.

Também estamos preparando
uma intensa agenda social, bastante
atraente, para receber os colegas de
nosso Estado e dos vizinhos Santa
Catarina e Paraná. Queremos ao
mesmo tento propiciar atualização
científica e momentos de grande con
fraternização entre velhos e novos
amigos. Fique atento, as inscrições já
estão abertas e logo divulgaremos o
programa científico completo.
Não deixe de participar!
Um abraço a todos,

JOHN BARTON, MD
KENTUCKY/ EUA
Baptist Health Lexington Perinatal Diagnostic Center
- Lexington, Kentucky
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NOTAS

Eleições SOGIRGS

THIAGO CRUZ / UFRGS

Iniciou no dia 26 de agosto, e prolonga-se
até 26 de setembro, o processo de eleição para
a nova diretoria SOGIRGS, para o triênio 20142016. A Sociedade está enviando por correio
as cédulas para votação. Sua participação é
importante. Não deixe de votar!

55º Congresso
O 55º Congresso Brasileiro de Gineco
logia e Obstetrícia ocorrerá em Salvador, entre
13 e 16 de novembro de 2013, no Centro de
Convenções da Bahia. Participe!

Em 29 de maio deste ano, o associado e ex-presidente da SOGIRGS,
Prof. Dr. José Geraldo Lopes Ramos, assumiu como diretor da Faculdade
de Medicina (Famed) da UFRGS. Seus maiores desafios, nos próximos
4 anos, serão colocar a FAMED no ranking das melhores faculdades de
medicina do país, realizar a internacionalização da Faculdade e construir
novos cenários de ensino para os futuros médicos.
arquivo sogirgs

José Eugênio Rache (29/05/1936 – 11/04/2013)
A indesejada das gentes levou
o “Geninho” no dia 11 de abril.
Nascido em Caxias do Sul, por
circunstâncias eventuais, era de
fato um porto-alegrense genuíno.
Desde tenra infância morador do
Moinhos de Vento, vizinho do Grêmio
Náutico União, foi nesse clube, que
frequentava diariamente, que plantou
suas raízes multiesportivas. Vôlei,
basquete e, principalmente, natação.
Chegou a deter o recorde estadual dos
cem metros, nado livre, na categoria
juvenil-sênior. Mais adiante, o futebol
e, na maturidade, o tênis.
Excelente aluno, entrou na Medi
cina (UFRGS) COM DEZESSETE
ANOS E FORMOU-SE EM 1959.
Na quinta série, foi admitido como
“interno” na Maternidade Mario
Totta, o que definiu sua opção pela
tocoginecologia. Recém formado,

foi convidado a trabalhar na clínica
do Prof. Nilo Luz, com quem dividiu
consultório por alguns anos.
Em 1964 esteve no grupo inicial
de jovens docentes que, comandados
pelo Prof. Pedro Luiz Costa, iniciaram
a disciplina de Obstetrícia da nova
Faculdade Católica de Medicina.
Embora afastado, voluntariamente, por
alguns anos da disciplina, a ela retornou
e lá ficou até a aposentadoria em 2006.
Voluntariamente, continuou ligado ao
ensino até dezembro de 2012.
Extremamente
comunicativo,
granjeava simpatias generalizadas
de quantos o conheciam. Exerceu
cargos diretivos no ex-INAMPS. Foi
plantonista obstétrico na Beneficência
Portuguesa e posteriormente passou
para o serviço de Ginecologia do
Hospital Presidente Vargas, onde
também exerceu chefia.

Por suas mãos nasceram muitos
dos cavalheiros e damas pertecentes
à elite da sociedade porto-alegrense.
Pertecente à velha guarda do
União e, há “séculos”, conselheiro
do Esporte Clube Internacional, sua
maior paixão e assunto de todas as
suas conversas matuninas.
Na SOGIRGS, exerceu cargos na
direção no final dos anos noventa e
início do século XXI.
Dos seus três filhos, Felipe, Adriana
e Laura, as duas últimas seguiram
seus passos na especialidade.
Deixa
muito
saudade,
o
“Geninho”...
Antonio Celso K. Ayub
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X VII CONGRESSO

XVII Congresso
Sul-Rio-grandense
foi um sucesso
O XVII Congresso Sul-Rio-gran
dense de Ginecologia e Obstetrícia
ocorreu nos dias 19 e 20 de abril deste
ano em Gramado, incluindo a presença
de profissionais de atuação regional,
nacional e internacional.
O professor Pedro T. Ramirez, diretor
da Divisão de Cirurgia Minimamente
Invasiva do Departamento de Gineco
logia Oncológica do MD Anderson
Cancer Center, abordou temas atuais
e inovadores dentro da Ginecologia
Oncológica, principalmente a possibili
dade de emprego da cirurgia robótica,
demonstrando que através do Robô
podemos fazer as mesmas dissecções
pélvicas que a mão humana realiza nas
laparotomias.
Também abordou de forma com
pleta o tema da cirurgia oncológica
radical preservadora da fertilidade em
pacientes com câncer de colo uterino.
Por fim, fez uma atualização no esta
diamento cirúrgico do câncer de endo
métrio, enfatizando a importância de se
realizar a cirurgia correta e adequada a cada
estágio para não ocorrer subestadiamento
e, com isso, prejuízo do tratamento da
paciente com comprometimento dos
índices de cura.
No segundo dia do evento, recebe
mos o professor Stefan Verlohren, da
Clínica de Virchow da Universidade
de Berlim. Ele discorreu sobre o
uso da Relação sflit/PlGF na PréEclâmpsia. Fazendo parte da equipe de
investigação do professor Karumanchi,
tivemos uma atualização deste tópico
com o principal grupo de pesquisa
deste tópico em obstetrícia.
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Em uma gestação normal, a manu
tenção do tônus muscular, da filtração
glomerular e da anticoagulação se
deve, entre outros fatores, a um balanço
entre o sFlit-1 (fms-like tyrosine kinase
– 1), vaso constritor, e PlGF (placental
gorwth factor), vasodilatador. Na préeclâmpsia, na presença de dano na
célula endotelial, ocorre a hipertensão,
proteinúria, edema cerebral e alteração
da coagulação devido a um desbalanço
na relação sflit/PlGF.
O professor Stefan nos demonstrou
que um desequilíbrio entre o VESGF
circulante e os fatores anti-VEGF (sFlt1, sEng) favoreceria a antiangiogênese,
produzindo vascularização inadequada
da placenta e demais danos isquêmicos
em órgãos maternos. A pré-eclâmpsia
tem apresentado altos níveis de SFlt-1
e baixos níveis de PIGF. Como a sFlt-1
é uma proteína grande e o PlGF, uma

proteína pequena, isso talvez seja devido
a uma excreção glomerular patogênica.
Na presença de hipóxia placentar, a
placenta ainda produz sFlt-1.
Em uma avaliação em 616 gestan
tes com pré-eclâmpsia, o professor
Stefan demonstrou que a razão sflit/
PlGF pode antecipar em 2 semanas o
diagnóstico de pré-eclâmpsia. Ainda,
86% das pacientes com pré-eclâmpsia
apresentaram uma razão sflit/PlGF aci
ma de 85 (Angiogenic factors and the
risk of adverse outcomes in women
with suspected preeclampsia. Rana
S, Powe CE, Salahuddin S, Verlohren
S, Perschel FH, Levine RJ, Lim KH,
Wenger JB, Thadhani R, Karumanchi
SA. Circulation 2012 ;125:911-9).
O estudo destes fatores angiogê
nicos abre uma nova perspectiva para o
entendimento da pré-eclâmpsia, espe
cialmente quanto ao seu diagnóstico e

Disfunção endotelial da Pré-eclâmpsia
sFlt-1

PlGF

PlGF
sFlt-1

• GESTAÇÃO NORMAL

• PRÉ-ECLAMPSIA

– Manutenção
– Tônus muscular
– Filtração glomerular
– Barreira hemato-encefálica
– Anticoagulação

• Dano na célula endotelial
– Hipertensão
– Proteinúria
– Edema cerebral
– Alteração da coagulação

sFlt-1 = fms-like tyrosine kinase – 1

PlGF = placental growth factor

XVII CONGRESSO

Prof. Stefan Verlohren (esq.) ao
lado do Prof. Sérgio Martins Costa

Prof. Pedro Ramirez (esq.) ao lado
do Dr. Ricardo dos Reis (centro) e do
presidente da SOGIRGS, Dr. Flávio da
Costa Vieira (dir.)

acompanhamento. Ficou demonstrado,
ainda, uma possibilidade de tratamento
da pré-eclâmpsia através da diminuição
do sFlit-1 circulante através de técnica
de aférese, onde existe a perspectiva
do prolongamento da gestação préeclâmptica em até 23 dias (Pilot study of
extracorporeal removal of soluble fmslike tyrosine kinase 1 in preeclampsia.
Thadhani R, Kisner T, Hagmann H,
Bossung V, Noack S, Schaarschmidt W,
Jank A, Kribs A, Cornely OA, Kreyssig C,
Hemphill L, Rigby AC, Khedkar S, Lindner
TH, Mallmann P, Stepan H, Karumanchi

SA, Benzing T. Circulation. 2011 Aug
23;124:940-50). (Colaboração: Dr. José
Geraldo Lopes Ramos)
O congresso oportunizou ainda o
lançamento do livro escrito pelo Prof.
Dr. Gustavo Gomes da Silveira e editado
pela SOGIRGS. O livro ilustrado conta,
de maneira brilhante, a trajetória da
Sociedade, de 1948 a 2013.
O evento foi considerado um
sucesso absoluto por todos os pre
sentes. Além da temática do maior
interesse e da excelência das apresen

tações, abriu espaço para temas livres,
sempre importantes para a exposição
da produção científica de vários auto
res e serviços. Em meio a tudo, viabi
lizou mais uma vez encontros e reen
contros de colegas e amigos, afinal
a confraternização e a alegria são
ingredientes que temperam sempre as
iniciativas da nossa sociedade.
Preparem-se: a XVIII edição já es
tá em produção e a presença de cada
colega valoriza sempre as iniciativas da
SOGIRGS.

sessão de
Prof. Dr. Gustavo Gomes da Silveira autografa o livro de
sua autoria, que conta a tragetória da SOGIRGS
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E M PAUTA

SOGIRGS aumenta presença digital
com novo site e fanpage
Fotos Reprodução

O novo site da Sogirgs já está no
ar e tem recebido inúmeros acessos
da comunidade científica e também
do público leigo. Contamos, desde
junho deste ano, com a Dableo
Marketing e Comunicação, de
responsabilidade da jornalista
Claudia Stivelman, que participou
da reorganização do site e que
colabora com a Sogirgs mantendo o
site sempre atualizado e realizando
a assessoria de imprensa.
informativo – A Diretoria
da SOGIRGS está avaliando a
possibilidade de não mais enviar
edição impressa do boletim aos
associados. Essa decisão é
fundamentada nas estatísticas
consistentes de acessos a
áreas virtuais da Sociedade.
Como substituto deste veículo,
implantamos uma efetiva e perió
dica atualização do site www.
sogirgs.org.br e da fanpage www.
facebook.com/SOGIRGS.
Estes canais estão abertos
para o associado se relacionar
com a Sociedade de forma mais
eficaz e dinâmica. Para as ações
pró-ativas da SOGIRGS, estão
sendo enviados e-mails com
informações relevantes. Para que
estas ações possam ter maior
abrangência, é importante que todo
o associado atualize seus dados
junto à SOGIRGS, com endereços
eletrônicos liberados para receber
nossos informes.
Este relacionamento é de fun
damental importância para que
possamos manter a nossa atuação
sempre consolidada junto à comu
nidade de sócios.
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Site da entidade foi todo reestruturado

SOGIRGS também ganhou uma fanpage na rede social Facebook

AGENDA

Agenda SOGIRGS – 2º Semestre
Confira os cursos que acontecem ainda em 2013
DIA 28 DE SETEMBRO
PEC REGIÃO CENTRAL - SANTA MARIA
Local: Park Hotel Morotin – Camobi
ASSUNTOS ABORDADOS:
• Sangramento uterino anormal – Investigação e tratamento
• Sangramento disfuncional
• Miomatose
• Vácuo extração: evidência e experiência
• Mapeamento de DNA fetal usando amostra de sangue materno
• Diagnóstico pré-natal da displasia esquelética
• Obstetrícia no consultório
• Gestação ectópica: Diagnóstico e tratamento
• Infecção do Trato Urinário na Gestação
• Profilaxia da infecção por estreptococos Beta hemolítico
• Consenso SOBRAC-SBM – TH e câncer de mama
DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO
PATOLOGIA DO TRATO GENITAL INFERIOR
Atividade conjunta com a Associação Brasileira de Patologia do Trato Genital Inferior e Colposcopia
Local: Auditório Amrigs (POA/RS)
Convidados Nacionais: Dr. Luis Carlos Zeferino (Campinas/SP), Dr. Ricardo dos Reis (Barretos/SP),
Drª. Rita Zanine (Curitiba/PR) e Drª. Sophie Derchain (Campinas/SP)
ASSUNTOS ABORDADOS:
• Novos conceitos na história natural do HPV
• Teste de HPV: Indicações e situação atual
• Manejo em patologia cervical
• Colposcopia insatisfatória: o que fazer?
• Conduta nas citologias ASC-US, ASC-H, AGC: manejo na prática clínica e diretrizes do Ministério da Saúde
• Manejo das atipias e lesões glandulares
• Vacina HPV: Considerações atuais, implementação, população alvo e controvérsias
• Manejo das lesões recorrentes
• Acompanhamento pós-tratamento de NIV
• Fatores de risco para persistência do HPV Oncogênico e métodos prognósticos para lesões itra-epiteliais do colo uterino
• Manejo das margens comprometidas e da recorrência das neoplasias intra-epiteliais de colo uterino
• A situação atual do câncer de colo uterino no Brasil – O que pode mudar após a vacinação?
• Conização eletrocirúrgica: Tendência atual
• Câncer de colo uterino: Estratégias de prevenção e rastreamento – Por que não rastrear antes dos 25 anos?
DIA 27 DE NOVEMBRO
CONFERÊNCIA
POSSE DA NOVA DIRETORIA – GESTÃO 2014 - 2016
Local: Auditório Amrigs (POA/RS)
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