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MENSAGEM DA PRESIDENTE

O Congresso Paulista de Obstetrícia e Ginecologia, carinhosamente
chamado de “Congresso SOGESP” já é conhecido de muitos. O
programa científico foi elaborado com muito cuidado e os professores
da mais alta qualidade científica estarão com você em uma
oportunidade única de troca de conhecimento. Os médicos residentes
e os acadêmicos de medicina também terão sessões especiais!
Neste ano nossa maior preocupação foi proporcionar a VOCÊ atividades
que possam qualificar cada vez mais a sua prática clínica diária.
Contaremos com:
• Várias atividades de valorização e defesa profissional
• Cursos práticos gratuitos de obstetrícia e ginecologia
• Curso prático gratuito para médicos residentes
• Discussão dos principais problemas da saúde da mulher
• Novas recomendações SOGESP
Além destas atividades teremos muitas oportunidades de ouvi-lo,
nas discussões das atividades científicas, nos fóruns de valorização
profissional, no estande SOGESP e pessoalmente.
Este congresso foi idealizado e executado para VOCÊ!
Não deixe de se inscrever no congresso e nos cursos práticos (as vagas
são limitadas).

*Sujeito a alterações

Esperamos você!
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ROSSANA PULCINELI VIEIRA FRANCISCO
Presidente da SOGESP

CURSO PRÉ-CONGRESSO

CPC 2 – Discutindo rastreamentos e protocolos
de atendimentos na atenção básica
em ginecologia
• Como o ginecologista geral deve abordar nódulos
não palpáveis e palpáveis?
• Como o ginecologista geral deve abordar a mulher
com incontinência urinária na atenção primária?
• Citologias alteradas: o que dá para resolver
na unidade básica de saúde e o que preciso
encaminhar?
• Como abordar o sangramento não programado em
contraceptivos hormonais?
• Como abordar o casal infértil na atenção básica?
• Como abordar o corrimento de repetição na
atenção básica?
• Como abordar a mulher com desejo sexual
hipoativo no consultório ou atenção básica?
• Como abordar sangramento na pós-menopausa?
CPC 3 – Prematuridade: intervenções para
diminuir sequelas
• Cerclagem: para quem e técnicas
• Cerclagem de emergência: como, quando e
resultados
• Colocação e retirada de pessário
• Progesterona: para quem e doses
• Como lidar com queixa de contração na gestação
sem TPP
• Tocolíticos
• Assistência ao parto prematuro
• A ética da prematuridade: limites de sobrevida
e sequelas
CPC 4 – Anticoncepção
• Com tantos contraceptivos orais disponíveis, como
escolher a pílula na prática?
• Regimes de uso contínuo, estendido e flexível: para
quem são mais adequados?
• Qual a magnitude do risco de câncer de mama com
os contraceptivos hormonais?
• Tromboembolismo venoso e depressão versus
pílulas combinadas: como abordar o assunto?
• LARC: quais as indicações e vantagens reais? Quais
os mitos nas contraindicações?

• Como aumentar a oferta dos LARC no consultório?
• LARC no serviço público e na saúde suplementar:
quais os desafios para maior abrangência?
• LARC no pós-parto imediato
CPC 5 – Gestação múltipla: um problema atual
para o obstetra
• Corionicidade: definição e importância
• Acompanhamento ultrassonográfico da
gestação gemelar
• Conduta nas anomalias discordantes
• Restrição seletiva do crescimento fetal e síndrome
de transfusão feto-feto
• Seguimento pré-natal e complicações maternas
• Predição e prevenção da prematuridade
• Inibição do trabalho de parto prematuro, corticóide
e neuroproteção
• Assistência ao parto
CPC 6 – Climatério
• Propedêutica básica no climatério
• Atrofia genital: opções terapêuticas
• Osteoporose: como diagnosticar e tratar?
• Doença cardiovascular no climatério
• TH: dose, vias de administração, regimes
terapêuticos e contraindicações
• Terapêutica androgênica no climatério
• TH após câncer ginecológico
• Terapêutica não hormonal nos sintomas vasomotores
CPC 7 – PTGI e Colposcopia/ Infecção genital
• Microbioma, infecções genitais e carcinogênese
• Vaginose, clamídia e ectopia: fatores de risco para
a NIC ?
• Colposcopia e vulvoscopia de consultório e
laboratório: o que mudou?
• Análise crítica dos testes moleculares HPV e
rastreamento do câncer de colo de útero
• Dúvidas na terminologia dos diagnósticos que
recebemos em consultório
• Conhecendo a infecção pelo HPV no TGI e
conduzindo as alterações citológicas
• Entendendo e tratando a lesão intraepitelial cervical
• Novas tecnologias para tratamento e recuperação
do TGI
CPC 8 – Rastreamento na gravidez
• Rastreamento cromossomopatias: Ultrassom e
bioquímico de 1º Trimestre na gestação única e múltipla
• NIPT na gestação única e múltipla
• Eco fetal: para quem e quando
• Ultrassom de segundo trimestre: para quem,
quando e o que permite
• Rastreamento de prematuridade
• Rastreamento de RCIU
• Rastreamento de pré-eclâmpsia
• Ultrassom obstétrico: para quem, quando e
o que permite

*Sujeito a alterações

CPC 1 – Diabetes e obesidade na gravidez
• Condução da gravidez, parto e puerpério de
paciente obesa
• Condução da paciente pós-bariátrica em relação à
gravidez: preconcepção, gravidez, parto e puerpério
• Orientação de paciente com diabetes prévio à gestação
• Diagnóstico de DMG: protocolo da SOGESP/
FEBRASGO/SBD
• Conduta após diagnóstico de DMG
• Tratamento medicamentoso: insulina e
antidiabéticos orais
• Quando indicar o parto e quais cuidados que devem
ser tomados no parto da diabética
• Repercussões maternas e do filho a longo prazo

PROGRAMA CIENTÍFICO PRELIMINAR DO
XXIII CONGRESSO PAULISTA DE OBSTETRÍCIA E GINECOLOGIA

23/08 • Quinta-feira
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CPC 9 – Ginecologia endócrina
no consultório
• Anovulação crônica: roteiro diagnóstico
• Dosagens hormonais: o que realmente
necessitamos solicitar?
• Amenorreia primária
• Hirsutismo: como tratar?
• SOP e síndrome metabólica
• Como abordar a preservação da fertilidade e
reserva ovariana em consultório
• Sangramento uterino anormal
• Insuficiência ovariana prematura
CPC 10 – Atualização na abordagem da hemorragia
puerperal: recomendações OPAS/OMS
• Relevância e desafios na abordagem à hemorragia
• Prevenção da hemorragia pós-parto
• Diagnóstico da HPP e estimativa da perda volêmica
• Tratamento farmacológico
• Balões de tamponamento intrauterino e traje antichoque não pneumático - TAN
• Abordagem cirúrgica
• Ressuscitação hemostática
• Sequenciamento da assistência em HPP

CPC 11 – Urgências ginecológicas
• Choque – Conceitos atuais
• Hemoderivados
• Antibioticoterapia
• Imagem
• Sangramento uterino
• Dor pélvica aguda
• Pós-operatório
• Abscesso pélvico
CPC 12 – Protocolos assistenciais: síndromes
hipertensivas no ciclo gravídico-puerperal
• Hipertensão / Mortalidade materna / Near miss
• Abordagem da hipertensão arterial crônica: prégestacional, pré-natal e puerpério
• Prevenção da pré-eclâmpsia: recomendações atuais
(doses, esquemas)
• Diagnóstico: pré-eclâmpsia / pré-eclâmpsia
sobreposta/HELLP
• Uso das drogas anti-hipertensivas: gestação e puerpério
• Conduta assistencial: eclâmpsia/síndrome HELLP
• Resolução da gestação: indicações maternas e fetais
• O futuro da mulher com pré-eclâmpsia

CURSO PRÁTICO DE OBSTETRÍCIA (MANHÃ / TARDE)
CPO 1 e CPO 2 – Curso Prático de Obstetrícia (Manhã / Tarde)
• Estação 1: Vitalidade Fetal Intraparto
• Estação 2: Distocia de Ombro
• Estação 3: Vácuo Extrator e Fórceps
• Estação 4: AMIU e DIU Pós-Parto
• Estação 5: Hemorragia Puerperal

DEBATE INFORMAL
DBI 1 – Cerclagem vs pessário vs progesterona
DBI 2 – Tratamento do prolapso genital acentuado
com e sem incontinência urinária associada
DBI 3 – Gestação múltipla - particularidades no
seguimento e na resolução
DBI 4 – Endometriose e dor
DBI 5 – Rotina pré-natal - exames laboratoriais e
periodicidade dos retornos

DBI 6 – Aspectos das disfunções sexuais femininas e
da transexualidade
DBI 7 – Exames subsidiários em ginecologia
DBI 8 – Cesariana a pedido nos setores público
e privado
DBI 9 – Dor mamária. Como abordar na prática
DBI 10 – Corticoterapia tardia
DBI 11 – Preservação da fertilidade social / oncológica
DBI 12 – Antidiabéticos orais na gestação

SESSÃO INTERATIVA
*Sujeito a alterações

SI 1 – Corrimentos em gestantes
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SI 2 – Rastreamento do câncer do colo uterino

TOP TEMA
TT 1 – Urgências e emergências hipertensivas
• Crise hipertensiva
• Iminência de eclâmpsia / eclâmpsia
• Síndrome HELLP
• Abordagem do puerpério imediato
• Complicações associadas

TT 2 – Uroginecologia de consultório
• Estudo urodinâmico: como fazer? Como interpretar?
• Bexiga hiperativa - parte 1: tratamento
medicamentoso atual
• Bexiga hiperativa: parte 2 - Refratária o que fazer?
• Laser e radiofrequência na atrofia genital e na
incontinência urinária
• Dor pélvica em uroginecologia: síndrome da
bexiga dolorosa

TT 7 – Tratamento das afecções ginecológicas no dia a dia
• Mioma
• Pólipo endometrial
• Endometriose
• Sangramento uterino anormal de causa não estrutural
• Amenorreia

TT 4 – Anticoncepção nas comorbidades
• Diabetes e hipertensão arterial
• Cefaléias
• Doença cardiovascular
• Doença tromboembólica
• Obesidade

TT 8 – Importância da assistência pré-natal
na atualidade
• Estratégia de sucesso no pré-natal para redução
de mortalidade
• Novo modelo de estratificação da assistência pré-natal
• Ultrassonografia no pré-natal: necessidades e
excessos
• Necessidade de redução da gravidez na
adolescência
• Rastreamento universal do colo do útero para
prevenção de morte por prematuridade

TT 5 – Estratégias para adequação da assistência e
preservação da vida no ciclo gravídico puerperal
• Panorama da mortalidade materna e estratégias para
identificação de near miss materno
• Por que a hipertensão continua sendo a principal
causa de morte materna e near miss no Brasil?
• Atualização na abordagem da sepse materna
• Aspectos práticos da assistência à hemorragia obstétrica
• Urgências obstétricas na UTI: a formação e o perfil do
obstetra intensivista e do intensivista obstétrico
TT 6 – Osteoporose - aspectos diagnósticos
e terapêuticos
• Papel do FRAX/Brasil na seleção de pacientes para
tratamento farmacológico
• Vitamina D: é necessário indicar no país do sol?
• Terapêutica hormonal e SERMS
• Bisfosfonatos
• Denosumab

TT 9 – Câncer de mama em 2018. O que o
ginecologista deve saber?
• Como identificar e orientar a paciente de alto risco
• Estado atual do tratamento cirúrgico do câncer de mama
• Câncer de mama no ciclo grávido-puerperal
• Espessamento endometrial e tamoxifeno. Conduta?
• Queixas climatéricas e câncer de mama. Como tratar?
TT 10 – Dilemas no exercício da tocoginecologia.
Aspectos éticos e médico-legais
• Plano de parto. Até onde podemos concordar?
• Transfusão de sangue em testemunhas de Jeová
• Diagnóstico pré-implantação. Até onde ir?
• Testamento vital. Quando e como?
• O que fazer quando as evidências mudam?

PROGRAMA CIENTÍFICO PRELIMINAR DO
XXIII CONGRESSO PAULISTA DE OBSTETRÍCIA E GINECOLOGIA

TT 3 – Vitalidade fetal na prática obstétrica
• Como avaliar a vitalidade na gestação de baixo risco
• Avaliação da vitalidade na RCF
• A importância da vitalidade no feto malformado
• Gestação gemelar - a corionicidade faz diferença?
• Particularidades da vitalidade fetal no intraparto

ABERTURA OFICIAL DO XXIII CONGRESSO PAULISTA DE OBSTETRÍCIA E GINECOLOGIA

24/08 • Sexta-feira
Atividade Conjunta 1

Atividade Conjunta 2

DBI 13 – Dúvidas no diagnóstico e manejo do
diabetes mellitus na gestação
TT 11 – Aspectos práticos do manejo de diabetes
mellitus durante a gestação
• Nutrição: individualizando a confecção de cardápio
• Atividade física: prescrição, modalidades e cuidados
• Perfil glicêmico: métodos, tecnologias e interpretação
• Administração de insulina: do armazenamento
à aplicação
• Orientações imprescindíveis: como reconhecer as
situações de risco

DBI 14 – Desafios do tratamento da redução do
interesse sexual
TT 12 – Update em infertilidade conjugal
• Propedêutica do casal infértil
• Inseminação intrauterina: indicação e conduta
• SOP: conduta na infertilidade
• Últimos avanços nas técnicas de
reprodução assistida
• Transplante de útero / útero de substituição

*Sujeito a alterações

ATIVIDADES CONJUNTAS DEBATE INFORMAL + TOP TEMA (DBI + TT)
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Atividade Conjunta 3

Atividade Conjunta 5

DBI 15 – Como atender o casal com aborto
de repetição?
TT 13 – Intervenções práticas para reduzir as
consequências do trabalho de parto pré-termo
• Progesterona e pessário
• Cerclagem eletiva e de emergência
• Tocólise
• Proteção fetal: corticoide e sulfato de magnésio
• Particularidades da via de parto na prematuridade

DBI 17 – DPP, placenta de inserção baixa e acretismo do diagnóstico ao planejamento do parto
TT 15 - Hemorragia no parto e pós-parto
• “Kit sobrevivência” para enfrentar a
hemorragia obstétrica
• Conduta medicamentosa e cirúrgica na atonia uterina
• Acretismo placentário: planejamento cirúrgico
• Acretismo placentário: tática operatória no
diagnóstico intraparto
• Laceração do canal de parto: periuretral, anal e fetal
- Como conduzir?

Atividade Conjunta 4
DBI 16 – Atualização em mioma uterino
TT 14 – Endometriose
• Quando suspeitar clinicamente e quando solicitar
exames de imagem especializados?
• Opções terapêuticas na paciente com dor pélvica
• O que oferecer para a paciente infértil?
• Como tratar o endometrioma ovariano?
• Endometriose e climatério: desafios e estratégias

Atividade Conjunta 6
DBI 18 – Terapêutica Hormonal (TH) nas
comorbidades em mulheres no climatério
TT 16 – Terapêutica Hormonal (TH) no climatério:
direto ao ponto
• Como fazer TH em pacientes com alto risco para
câncer de mama
• TH na síndrome metabólica
• Manejo do sangramento anormal em usuárias de TH
• Como escolher o regime terapêutico
• Androgênios. Administrar ou não?

ATIVIDADES CONJUNTAS DEBATE INFORMAL + RECOMENDAÇÕES SOGESP
+ RECOMENDAÇÕES SOGESP (DBI + RS + RS)
Atividade Conjunta 7
DBI 19 – Correlação entre lesões HPV induzidas e
infecções genitais

RS 1 – Existem evidências para o uso dos probióticos
na candidíase vaginal recorrente?
RS 2 – O que é mais efetivo no rastreamento do
câncer do colo uterino: citologia oncológica ou
testes moleculares para HPV?

*Sujeito a alterações

ATIVIDADES CONJUNTAS DEBATE INFORMAL + TOP TEMA (DBI + TT)
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Atividade Conjunta 8

Atividade Conjunta 9

DBI 20 – Sífilis na gravidez
TT 17 – Transmissão vertical das infecções
• Toxoplasmose
• Citomegalovírus
• Sífilis
• HIV
• Hepatites A, B E C

DBI 21 – Infecção urinária de repetição e infecção
urinária multirresistente. Como lidar?
TT 18 – Cirurgias para perda urinária: indicação,
vídeo e complicações
• SLING retropúbico
• SLING transobturatório
• SLING de aponeurose
• BURCH
• LATZKO para fístula vesicovaginal

ATIVIDADES CONJUNTAS DBI + SESSÃO INTERATIVA (DBI + SI)
Atividade Conjunta 10

Atividade Conjunta 11

DBI 22 – Acompanhamento do feto com malformação
SI 03 – Quando tenho uma gestante que tem um
feto com malformação: o que faço?

DBI 23 – Anticoncepção hormonal. Existe aumento do
risco de câncer de mama?
SI 04 – Dúvidas atuais em anticoncepção

Atividade Conjunta 12
DBI 24 – Qual o melhor anti-hipertensivo na gestação
e puerpério?

TT 19 – Assistência pré-natal na hipertensão
• Identificando a gestante hipertensa: abordagem inicial
• Aspectos preventivos na pré-eclâmpsia
• Aspectos terapêuticos não farmacológicos
• Aspectos terapêuticos farmacológicos
• Avaliação do crescimento e bem-estar fetal

CURSO PRÁTICO DE GINECOLOGIA (MANHÃ / TARDE)
CPG 1 e CPG 2 – Curso Prático de Ginecologia (Manhã / Tarde)
• Estação 1: CAF em Ginecologia
• Estação 2: LASER em Patologia no Trato Genital Inferior
• Estação 3: Aspectos Práticos da Rotura Perineal
• Estação 4: Introdução à Laparoscopia

FÓRUM
FO 0 – Julgamento simulado
• Responsabilidade médica na especialidade de
obstetrícia e ginecologia
• Denunciante
• Denunciado
• Discussão e resultado final do julgamento

FO 2 – Fórum SOGESP em defesa e valorização do
obstetra e ginecologista. Parte 2
• Assistência obstétrica na atualidade
• Responsabilidade interdisciplinar na assistência
obstétrica
• Violência contra o obstetra, é realidade?

FO 1 – Fórum SOGESP em defesa e valorização do
obstetra e ginecologista. Parte 1
• Abertura / conquistas da SOGESP e anseios da nova
gestão 2018/2019
• Aspectos legais dos procedimentos ginecológicos
• Laqueadura tubária, quando fazer? Do ponto de
vista ético e jurídico
• Violência sexual e objeção de consciência

Fórum Especial – “Ela decide. Seu presente, seu
futuro” Realização: Aliança pela saúde e direitos
sexuais e reprodutivos no Brasil e SOGESP
Objetivo:
• Apresentar a Aliança por direitos e pela saúde sexual
e reprodutiva no Brasil aos ginecologistas e obstetras
• Apresentar a Campanha “Ela Decide. Seu Presente
e Seu Futuro” aos jovens
• Gerar diálogo entre jovens e médicos(as) presentes

PROGRAMA CIENTÍFICO PRELIMINAR DO
XXIII CONGRESSO PAULISTA DE OBSTETRÍCIA E GINECOLOGIA

ATIVIDADES CONJUNTAS DBI + TOP TEMA (DBI + TT)

MELHORES TRABALHOS CIENTÍFICOS DE GINECOLOGIA
MTCG 1 – Apresentação dos melhores trabalhos científicos de ginecologia

MELHORES TRABALHOS CIENTÍFICOS DE OBSTETRÍCIA
MTCO 1 – Apresentação dos melhores trabalhos científicos de obstetrícia

RS 3 – Efeitos dos contraceptivos hormonais sobre
o peso
RS 4 – Quando prescrever drogas sensibilizadoras
à insulina no tratamento da síndrome dos
ovários policísticos?

RS 5 – Conduta na pré-concepção em relação
ao mioma
RS 6 – Tireopatias e gravidez. Pesquisar sempre ou no
grupo de risco? Como tratar

SESSÃO INTERATIVA
SI 5 – Hemorragia da primeira metade: como seguir
e tratar
SI 6 – Terapia hormonal no climatério
SI 7 – Diabetes e gravidez: diagnóstico e conduta

SI 8 – Infertilidade: limites da investigação para o
ginecologista geral
SI 9 – Colo curto e sludge: como tratar
SI 10 – Casos clínicos em ginecologia endócrina

*Sujeito a alterações

RECOMENDAÇÕES SOGESP
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TOP TEMA
TT 20 – Endometriose: o desafio da mulher moderna
• A doença na adolescência
• A revolução dos métodos de imagem
• A importância do conhecimento da anatomia para o
tratamento da doença
• Abordagem da mulher infértil
• Racional terapêutico da paciente com dor
TT 21 – Distúrbios de ginecologia endócrina:
o que fazer?
• Puberdade precoce: como tratar?
• Distúrbios do desenvolvimento sexual: como
investigar a ambiguidade genital
• Hiperprolactinemia: como tratar?
• Deficiência enzimática da suprarrenal e anovulação
crônica: como diagnosticar e tratar
• Sangramento uterino não estrutural crônico: como
investigar?
TT 22 – Cuidados pré-natais e prematuridade
• Avaliação clínica do risco de prematuridade
• Rastreamento laboratorial
• Rastreamento ultrassonográfico
• Prevenção da doença neonatal pelo SB
• Resultados neonatais
TT 23 – Câncer do colo do útero
• Câncer do colo do útero
• Como estadiar câncer do colo do útero.
• Adenocarcinoma in situ: diagnóstico e conduta
• Preservacao da fertilidade: quando e como
• Tratamento do câncer do colo localmente avançado
• Emergências em câncer de colo
TT 24 – Ações preventivas em PTGI
• Situação da vacinação do HPV no Brasil
• Prevenção de infecções nas mulheres homoafetivas
• Valor do preservativo masculino e feminino nas
infecções
• Auto coleta: realidade?
• Atuação do ginecologista no transgênero

*Sujeito a alterações

TT 25 – Arboviroses na gestação
• Zika vírus
• Dengue
• Febre amarela
• Outras arboviroses emergentes no Brasil: o que
devemos esperar
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TT 26 – Violência sexual
• Experiência na criação de um novo serviço de
acolhimento às vítimas de violência sexual
• Aspectos atuais do estupro de vulneráveis
• Entrega voluntária - uma nova alternativa
• Revitimização
• Ampliação da rede de acolhimento
TT 27 – Hemorragia na primeira metade da gravidez
• Roteiro para diagnóstico diferencial dos
sangramentos no primeiro trimestre da gestação
• Gestação não evolutiva: diagnóstico e tratamento
• Gravidez ectópica: tratamento clínico e cirúrgico

• Gravidez de localização desconhecida: diagnóstico
e conduta
• Gravidez em cicatriz de cesária
TT 28 – Dia a dia do consultório
• Dicas para começar bem o consultório
• Dicas para administração do consultório
• O tocoginecologista nas mídias sociais
• Como se prevenir de problemas jurídicos
• Dicas de decoração para o consultório
TT 29 – Aspectos atuais da sexualidade
• PREP- como devemos orientar?
• Como atender/orientar um casal homoafetivo?
• Reprodução humana em casais homoafetivos
• Cirurgia para redefinição sexual. Direitos e etapas
para o atendimento
• Sigilo profissional x risco em pacientes adolescentes
TT 30 – Androgenioterapia nas diferentes fases
da vida – indicações e repercussões
• Na síndrome da deficiência androgênica
• Na atleta recreacional: abuso terapêutico?
• Nos sintomas vasomotores e genitais do climatério
• Na hipoatividade do desejo sexual
• Efeitos adversos
TT 31 – Doenças benignas das mamas
• Mastalgia. Como e quando tratar?
• Fibroadenoma. Controle clínico ou cirurgia?
• Fluxo papilar. Quando e como investigar?
• Mastites. Diagnóstico diferencial e tratamento
• Cisto mamário. Como conduzir?
TT 32 – Prevenção e diagnóstico precoce das
principais complicações do pré-natal
• Anemia
• Pré-eclâmpsia
• Diabete Melitus gestacional
• Transmissão vertical de infecções maternas
• Prematuridade
TT 33 – Vulvovaginites, cervicites, endometrites e
salpingites: desafios no diagnóstico e conduta
• Vaginite inflamatória descamativa, alérgica, citolítica:
como proceder?
• Candidíase, vaginose bacteriana, tricomoníase: há
algo novo?
• Probióticos e imunoterápicos: ajudam?
• Cervicites: agentes sempre identificáveis?
• Endometrites e salpingites: afecções silenciosas?
TT 34 – Doença trofoblástica gestacional
• Diagnóstico clínico e ultrassonográfico da
mola hidatiforme
• Como proceder o esvaziamento molar:
orientações práticas
• Seguimento pós-molar e diagnóstico da neoplasia
trofoblástica gestacional
• Tratamento das complicações clínicas da mola
hidatiforme
• Centros de referência em doença trofoblástica
gestacional no Brasil: história e realidade

TT 36 – Amamentação: desafios para o obstetra
• Preparo adequado durante o pré-natal
• Amamentação na primeira hora de vida
• Ações a serem implantadas no alojamento conjunto
• Prevenção e tratamento das principais
intercorrências
• Suporte para o aleitamento materno exclusivo

25/08 • Sábado
FÓRUM
FO 3 – Fórum de Representantes Credenciados
FO 4 – Fórum de Ligas Acadêmicas

FO 5 – Fórum para os Residentes

WORKSHOP DE RESIDENTES (MANHÃ)
•
•
•
•
•

Estação 1: LARC (Mirena/Cobre/Implanon)
Estação 2: LASER em Patologia no Trato Genital Inferior
Estação 3: AMIU x DIU Pós-Parto
Estação 4: Vitalidade Fetal Intraparto
Estação 5: Hemorragia Puerperal

RECOMENDAÇÕES SOGESP
RS 7 – O sistema intrauterino de levonorgestrel pode
tratar a hiperplasia endometrial?
RS 8 – Diagnóstico e tratamento da depressão
na gravidez
RS 9 – Gripe / tosse na gravidez, como tratar
RS 10 – Tratamento da emese e hiperemese gravídica

PROGRAMA CIENTÍFICO PRELIMINAR DO
XXIII CONGRESSO PAULISTA DE OBSTETRÍCIA E GINECOLOGIA

TT 35 – Anticoncepção em situações especiais
• Diabetes e hipertensão arterial
• Risco de trombose e cirurgia de varizes
• Transição menopausal
• Pós-cirurgia bariátrica
• Doenças autoimunes

RS 11 – Como tratar os sintomas climatéricos quando
não é possível o uso de estrogênios?
RS 12 – Quando utilizar tratamento adjuvante antes
da histerectomia por mioma uterino?
RS 13 – Manejo do aborto evitável
RS 14 – Parto na RCIU – restrição de crescimento
intra-uterino

SESSÃO INTERATIVA
SI 14 – Mastologia para o ginecologista geral
SI 15 – Endometriose e dor pélvica
SI 16 – Intercorrências clínicas: alergias,
gastroenterocolites, gripe
SI 17 – Infecções genitais recorrentes

TOP TEMA
TT 37 – Infecções agudas no ciclo gravídico puerperal
• H1N1
• Infecção do trato urinário
• Colecistite
• Corioamnionite com bolsa íntegra
• Infecção puerperal hoje!

TT 38 – “Hot Topics” reprodução assistida
• Preservação da fertilidade feminina: aspectos atuais
• Terapia genética em reprodução assistida
• Complicações das técnicas de reprodução assistida
• Impacto do tratamento cirúrgico na infertilidade
feminina
• Análise crítica dos resultados em fertilização “in vitro”

*Sujeito a alterações

SI 11 – Violência sexual: aspectos assistenciais
e legais
SI 12 – Lidando com crianças e adolescentes no
consultório de ginecologia
SI 13 – Avaliação da vitalidade fetal anteparto:
quando, para quem e como
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TT 39 – Infecções genitais: o que há de novo?
• Interpretação dos testes diagnósticos para sífilis
• Teste genital positivo para micoplasma e
ureaplasma: o que fazer?
• Candidíase e vaginose bacteriana recorrentes
• Passo a passo na investigação dos corrimentos
recidivantes
• Imunidade e microbiota: pilares para o tratamento?
TT 40 – A polêmica do rastreamento do câncer de mama
• Rastreamento do câncer de mama em 2018
• Ultrassom de mamas. Quando solicitar?
• Novas tecnologias na propedêutica por imagem
• BIRADS alterado. Conduta e tipos de biópsia.
• Consequências jurídicas no atraso do diagnóstico
do câncer de mama
TT 41 –Trombofilias
• Como a trombofilia complica a gestação?
• Em quem e como pesquisar trombofilia de
forma racional
• Profilaxia e terapêutica da condição trombofílica
• Manejo obstétrico da paciente com trombofilia
• Segmento clínico da paciente com trombofilia além
da gestação
TT 42 – Síndrome dos ovários policísticos
• Influência da idade na evolução da doença
• Risco cardiovascular
• Propedêutica mínima
• Tratamento hormonal
• Tratamento não hormonal
TT 43 – Aspectos do dia-a-dia no pré-natal e puerpério
• Vacinação
• Uso de substâncias psicoativas
• Adequação do peso
• Suplementação vitamínica
• Exercício físico

*Sujeito a alterações

TT 44 – Estado da arte na anticoncepção
• Adolescência
• Câncer genital e mama
• Droga dependência
• Pós-parto imediato
• Métodos altamente eficazes: laqueadura ou LARC?
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TT 45 – Imprevistos no período expulsivo do trabalho
de parto: o que fazer?
• Distocia de ombros - incidência, diagnóstico e
prevençāo
• Distocia de ombros - manejo com a parturiente em
posiçāo de litotomia
• Distocia de ombros - manejo com a parturiente em
posição de quatro apoios
• Parto pélvico surpresa - manejo com a parturiente
em posição de litotomia
• Parto pélvico surpresa - manejo com a parturiente
em posição de quatro apoios
TT 46 – Diabetes Mellitus: da pré-concepção ao
puerpério
• Metas de controle pré-concepcional
• Diagnóstico do diabetes mellitus na gestação
• Manejo clínico e obstétrico durante a gestação

• Resolução da gestação: quando indicar e
como conduzir?
• Seguimento no pós-parto: intervenções e
repercussões em curto e longo prazos
TT 47 – Câncer de endométrio
• Como fazer o diagnostico?
• Avaliação pré-operatória: perfil molecular, imagens e
investigação genética
• Tratamento cirúrgico: quando a histerectomia é
suficiente? Quando fazer a linfadenectomia? Quais
as vias de acesso?
• Tratamento adjuvante
• Seguimento do câncer do endométrio
TT 48 – Situações de maior gravidade em obstetrícia:
aspectos práticos para assistência e gestão
em saúde
• Utilização dos indicadores de near miss e óbito
materno na qualificação dos serviços de saúde
• Escores prognósticos em obstetrícia
• Cardiopatia e gestação - triagem, identificação
e manejo
• Cetoacidose diabética na gestante
• Choque anafilático periparto - aspectos práticos do
manejo para redução de desfechos graves
TT 49 – Aspectos da abordagem das disfunções
sexuais femininas
• Mulher plurifuncional: o que muda na vida sexual?
• Com a menopausa, não penso mais em sexo:
como tratar?
• Dispareunia, vaginismo ou vulvodinia? Como
diagnosticar e tratar?
• Orgasmo sincrônico: mito ou verdade?
• Fitoterápicos no tratamento das disfunções sexuais
TT 50 – Aborto de repetição
• Empoderando a paciente sobre informação nos
dias atuais
• Genética: quando e como solicitar
• Malformações uterinas: o que fazer ?
• Mioma: quando e como abordar no
planejamento gestacional
• Cerclagem: indicações e métodos para
bons resultados
TT 51 – Prolapso genital
• Influência do tipo de parto na disfunção do
assoalho pélvico
• Episiotomia x OASIS (lesão obstétrica do
esfíncter anal)
• Tratamento cirúrgico do prolapso apical. Qual a
melhor técnica? Depende da paciente?
• Ainda há espaço para telas no tratamento do
prolapso genital?
• Prolapso genital sintomático em mulher com desejo
de gravidez
TT 52 – Hormonioterapia em situações especiais
• Amenorreia primária
• Insuficiência ovariana prematura
• Sangramento uterino não estrutural agudo
• Tensão pré-menstrual
• Portadoras do HPV - impacto dos esteroides sexuais

TT 55 – Integração da imagem/clínico cirúrgica em
pontos críticos
• Rastreamento de câncer de ovário
• Rastreamento de câncer do endométrio
• Endometriose
• Mioma: o mínimo necessário a ser reportado
• RM multiparamétrica nas doenças
ginecológicas malignas
TT 56 – Medicina fetal na prática diária
• O valor do rastreamento bioquímico associado ao
ultrassom de primeiro trimestre
• Quando indicar o rastreamento não invasivo: NIPT
• Indicações atuais da cirurgia fetal
• Sinais de alerta na gestação gemelar monocoriônica
• Oligoamnio e polihidramnio: como conduzir
TT 57 – Doenças vulvares: desafios na prática diária
• Úlceras vulvares
• Dor vulvar
• Prurido vulvar
• Tumores benignos
• Intervenções estéticas e funcionais da vulva e vagina
TT 58 – Rotura prematura pré-termo de membranas
• Diagnóstico clínico e complementar
• Corticoide e neuroproteção
• Rastreamento do risco infeccioso/ antibioticoterapia
• Avaliação da vitalidade, momento e via de parto
• Conduta na periviabillidade: aspectos clínicos
e legais
TT 59 – Câncer de ovário
• Câncer de ovário
• Diagnóstico diferencial das massas anexiais
• Tratamento do câncer de ovário inicial
• Indicações e contra-indicações de cirurgia
minimamente invasivas em câncer de ovário
• Tumores bordelines e de baixo grau: como
diagnosticar e tratar
• Tumores raros de ovário: como não errar

TT 61 – Tireoidopatias no ciclo gravídico puerperal
• Rastreamento das doenças tireoidianas: universal
ou seletivo?
• Propedêutica e tratamento do hipotireoidismo:
quando e como?
• Manejo clínico e obstétrico do hipertireoidismo:
ambulatorial e na urgência
• Seguimento puerperal das doenças tireoidianas
• Investigação e seguimento de repercussões
neonatais
TT 62 – O quê o ginecologista e obstetra precisa fazer
para evitar a morte materna?
• Sinalizadores de gravidade durante o pré-natal e
conduta na atenção primária
• Classificação de risco obstétrico e manejo no
pronto atendimento
• Escores de alerta precoce e cadeia intra-hospitalar
de ações
• Assistência à parada cardiorespiratória na gestante
• Aspectos ético-legais na assistência à urgência e
atitudes frente ao mau resultado
TT 63 – O que há de novo em ginecologia endócrina
• Hiperprolactinemia – tratamento
• Vitamina D como hormônio na menacme
• SOP e síndrome metabólica
• Transgênero, o que o ginecologista deve saber?
• Quando dosar o hormônio antimulleriano?

PROGRAMA CIENTÍFICO PRELIMINAR DO
XXIII CONGRESSO PAULISTA DE OBSTETRÍCIA E GINECOLOGIA

TT 54 – Aborto evitável: atos médicos
• Progesterona para todas?
• Quando optar por reprodução assistida na
abortadora de repetição
• Quando indicar a cerclagem em nulíparas
• Anticoagulantes, antiplaquetários e antiinflamatórios
são de fato anti-aborto?
• Prescrever repouso, omega3, iodo,
antiespasmódicos é ético?

TT 60 – Dilemas em patologia cervical
• Ectopia cervical: quando e como tratar?
• Como conduzir as anormalidades citológicas?
• Pesquisa do DNA HPV na prática clínica diária
• NIC 1: quando tratar?
• NIC 2/3: quando acompanhar?

TT 64 – Rastreamento de câncer
• Câncer do colo uterino
• Câncer de endométrio
• Câncer de ovário
• Câncer de mama
• Câncer de cólon
TT 65 – Assistência ao parto - novos paradigmas
• BANDLE dos TP/programa parto adequado
• Novos conceitos para diagnóstico das distocias
• Interpretaçāo do partograma
• Manejo nāo invasivo para resoluçāo das distocias
• Alívio da dor - métodos nāo farmacológicos
TT 66 – As resoluções do CREMESP/CFM e a prática
clínica da obstetrícia
• Destino da placenta
• Cesária a pedido
• Método CREDÉ, vacinas e vitaminas K
• Laqueadura em gestação de alto risco
• Transfusão de sangue e paciente testemunha
de Jeová

*Sujeito a alterações

TT 53 – Restrição do crescimento fetal
• É possível predizer a RCF?
• Critérios diagnósticos na RCF precoce e tardia
• Como conduzir a RCF precoce
• Quando resolver a RCF tardia? A centralização de
fluxo é importante?
• Via de parto na RCF
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TT 67 – Vigilância do bem estar fetal intra-parto e
possíveis manejos
• No primeiro período - cardiotocografia: quando e
como
• No período expulsivo
• Ressuscitação intra-útero
• Vácuo e fórceps
• Cesariana no período expulsivo
TT 68 – Atualização em cirurgia ginecológica
• Segurança pré-operatória: se você acha que sabe
está enganado
• Miomectomia: escolha da via
• Histerectomia vaginal: limites
• Robótica: mito ou realidade
• Patologia anexial: limites da laparoscopia

TT 69 – Precisamos falar sobre o puerpério
• Aspectos psicológicos
• Amamentação: direitos e desafios
• Composição corporal e metabolismo
• Tendências em contracepção- LARCS
• Sexualidade
TT 71 – Resolução da gestação nas síndromes
hipertensivas
• Indicações maternas
• Indicações fetais - Limites de viabilidade
• Cuidados clínicos: parto e puerpério
• Via de parto
• Caso clínico

PREMIAÇÃO DOS MELHORES TRABALHOS CIENTÍFICOS EM OBSTETRÍCIA E GINECOLOGIA
ENCERRAMENTO DO XXIII CONGRESSO PAULISTA DE OBSTETRÍCIA E GINECOLOGIA

INSCRIÇÕES E VALORES
 Inscrições antecipadas para o Congresso podem ser feitas até 10/08/2018, com preços
variando de acordo com a data de inscrição (confira a tabela abaixo). Após esta data, as
inscrições serão aceitas somente no local do evento.
 RESIDENTES associados da SOGESP, ACADÊMICOS DE MEDICINA, ASSOCIADOS
AGREGADOS e de OUTRAS FEDERADAS FEBRASGO poderão se inscrever mediante envio
prévio da declaração atualizada da instituição confirmando sua condição, através do Sistema
de Gestão Unificada da SOGESP (SGUn), pelo fax (11) 3889-6041 / 3889-6051 ou pelo e-mail
documentos@sogesp.org.br, imediatamente após inscrição no portal da SOGESP.
 Formas de pagamento: boleto bancário ou cartão de crédito (à vista).
 Não serão aceitos pedidos de devolução das importâncias pagas.
 INSCRIÇÕES DEVEM SER REALIZADAS ATRAVÉS DO PORTAL DA SOGESP:
www.sogesp.com.br
De 01/06/18
a 10/08/18

No local

Médico associado da SOGESP, Agregado ou de outra federada
da Febrasgo (anuidade quite)

R$ 610,00

R$ 920,00

Médico não associado da SOGESP ou outra federada da Febrasgo

R$ 1.810,00

R$ 2.770,00

Médico Residente associado da SOGESP ou Agregado (anuidade quite)

R$ 0

R$ 0

Médico Residente associado de outra federada da Febrasgo
(anuidade quite)

R$ 300,00

R$ 460,00

Médico Residente não associado da SOGESP ou de outra federada
da Febrasgo

R$ 900,00

R$ 1.390,00

Acadêmico de Medicina

R$ 300,00

R$ 460,00

Outros profissionais de Saúde

R$ 300,00

R$ 460,00

*Sujeito a alterações

CATEGORIAS
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CURSOS PRÁTICOS DE GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA SOGESP
Nesta edição teremos 03 dias de CURSOS PRÁTICOS GRATUITOS para os inscritos no Congresso.
Serão Cursos Práticos de Obstetrícia e Ginecologia repetidos em dois períodos (manhã e tarde)
e o Workshop para Residentes – Módulo especial com curso prático, que será no período da
manhã seguido do Fórum para Residentes.
Estes cursos serão ministrados pelos melhores especialistas de cada área.
Fique atento! As inscrições dos cursos estarão abertas em breve!

23/08 • Quinta-feira

24/08 • Sexta-feira

25/08 • Sábado

OBSTETRÍCIA

GINECOLOGIA

WORKSHOP DE RESIDENTES

Estação 1

Estação 1

Vitalidade Fetal Intraparto

CAF em Ginecologia

Estação 1
LARC (Mirena/Cobre/Implanon)

Estação 2

Estação 2

Distocia de Ombro

Laser em Patologia no

Estação 3

Trato Genital Inferior

Vácuo Extrator e Fórceps

Estação 3

Estação 4

Aspectos Práticos da

AMIU e DIU Pós-Parto

Rotura Perineal

Estação 5

Estação 4

Hemorragia Puerperal

Introdução à Laparoscopia

Estação 2
LASER em Patologia no Trato
Genital Inferior
Estação 3
AMIU x DIU Pós-Parto
Estação 4
Vitalidade Fetal Intraparto
Estação 5
Hemorragia Puerperal

As vagas são limitadas!

HOSPEDAGEM

www.levitatur.com.br
Informações sobre hospedagem (forma de pagamento, políticas de cancelamento,
documentação, passagens aéreas etc), entre em contato nos telefones abaixo:
• Telefones: (55 11) 2090-0970 • Fax: (55 11) 2090-1039
• Telefones emergenciais: (55 11) 99154-3480 / 11 99153-3286 / 11 99154-1096 / 11 99738-1945
• E-mails: eventos@levitatur.com.br
Emergencial: emergencial@levitatur.com.br

*Sujeito a alterações

• LEVITATUR VIAGENS E TURISMO

15

TRANSAMERICA EXPO CENTER
Av. Dr. Mário Villas Boas Rodrigues, 387 – Santo Amaro, São Paulo – SP – CEP: 04757-020

TRANSAMERICA
EXPO CENTER

Realização

Organização

