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Evento será realizado em 2010 no Centro de Convenções de Goiânia

Para garantir o sucesso e um melhor 
aproveitamento do XXIV Congresso 
Brasileiro de Reprodução Humana, que 
será realizado de 24 a 27 de novembro de 
2010, em Goiânia, a Comissão organizadora 
começou a trabalhar cedo. A divulgação 
começou em novembro de 2008, 
durante o XXIII Congresso Brasileiro de 
Reprodução Humana, ocorrido no Centro 
de Convenções do Shopping Frei Caneca, 
em São Paulo. Na oportunidade, já foram 
feitos contatos com a Indústria Farmacêutica 
e firmas especializadas para apresentação do 
projeto de comercialização. Em dezembro do 
mesmo ano, reuniões semanais favoreceram 
a confirmação dos profissionais convidados 
para as atividades e a definição de inúmeras 
questões organizacionais.

Para este ano, há ainda muito trabalho. 
A comissão organizadora agendou reuniões 
com o Governo do Estado de Goiás, com 
a Prefeitura de Goiânia, a Secretaria 
Municipal de Turismo, a Agência Goiana 
de Turismo, a Federação de Convention & 
Visitors Bureau do Estado de Goiás, além 
da Associação Brasileira da Indústria de 
Hotéis de Goiás. As reuniões devem gerar 

apoios e parcerias das entidades.
Para a divulgação, serão montados 

estandes do Congresso em eventos 
nacionais, onde os participantes já poderão 
se inscrever. A comercialização de áreas 
para montagem de stands durante o 
Congresso também começará este ano, 

assim como a venda de patrocínios. Os 
contratos com as empresas expositoras 
e patrocinadoras deverão ser fechados 
ainda em 2009. A primeira versão da 
programação será divulgada na internet e 
em material impresso, com a programação 
pré-definida. Durante todo o ano, a 
organização do evento dará continuidade 
às ações para garantir o sucesso do 
Congresso em 2010.

O Centro de Convenções de Goiânia, 
onde será realizado o XXIV Congresso 
Brasileiro de Reprodução Humana, 
está reservado desde o ano passado. A 
definição do local possibilitou todo o 
desenvolvimento do Congresso, desde a 
capacidade de participantes à definição de 
horas-aula de acordo com a quantidade de 
salas disponíveis no local. Com o espaço 
definido, já foi realizada a finalização 
da planta baixa definitiva da área de 
exposição, o projeto de comercialização 
e o material de divulgação (postal, jornais, 
cartazes, botons, camisetas e bonés). A 
organização adiantada do evento é um 
dos pontos principais para garantir o bom 
funcionamento de todas as ações.

Os avanços nas áreas de contracepção, climatério e fertilidade 
serão a base das discussões durante a 8ª Jornada de Reprodução 
Humana da SBRH-Goiás, que acontece no dia 16 de maio, na 
sede da Associação Médica de Goiás (AMG). As inscrições já 
estão abertas e não tem custo para os sócios da SGGO. Este 
ano a SBRH terá 50 vagas para médicos, biomédicos, biólogos e 
profissionais não sócios, interessados em ver como funciona um 
laboratório de reprodução humana. Há uma pequena taxa para 
estes profissionais, que inclui almoço. Os interessados deverão 
procurar o Rodrigo na sede da SGGO, pessoalmente ou via 

8ª Jornada da SBRH-Goiás será em maio
telefone: 3285.4607.

De acordo com o coordenador da jornada, Mário Silva 
Approbato, baixas doses e novas progesteronas são os temas 
de contracepção a serem abordados. Os efeitos da queda de 
dosagem dos hormônios na saúde da mulher serão debatidos 
dentro do assunto climatério. “A novidade mesmo está na área 
de infertilidade, pois pela primeira vez vamos discutir os aspectos 
práticos de laboratório em reprodução humana. E, claro, os 
últimos avanços em tratamento e abordagem de endometriose”, 
assinala Approbato. 
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Com 2700 médicos associados, a SBRH é 
a segunda maior sociedade de ginecologistas 
do Brasil em número de sócios, perdendo 
apenas para a Febrasgo. “As diretorias e 
presidentes que nos antecederam fizeram um 
trabalho magnífico e não mediram esforços 
para a melhoria de nossa Sociedade. Nós, 
integrantes dessa nova diretoria, assumimos 
com um intuito inovador e metas arrojadas”, 
garante Waldemar Naves do Amaral, novo 
presidente da SBRH.

Dentre as metas propostas pela nova 
diretoria, está a de atingir o número total de 
5000 sócios antes do Congresso Brasileiro 
de Reprodução Humana, que será realizado 
no mês de novembro de 2010, em Goiânia. 
“Acreditamos que aumentando o número 
de associados fortaleceremos a SBRH e 
faremos eventos científicos maiores e mais 
consistentes, o que é bom para os associados 

e para as pacientes de uma forma geral”, defende Vilmon de 
Freitas, tesoureiro geral da SBRH.

De acordo com Waldemar Naves do Amaral, a SBRH tem o 
papel de congregar os médicos que atuam na avaliação e tratamento 
do casal sem filhos e nas áreas de contracepção, planejamento 
familiar, sexualidade, videolaparoscopia, videohisterescopia, 
medicina fetal e genética. “Estamos analisando e criando cada 
vez mais propostas para beneficiar todos esses grupos e atrair 
novos sócios”, avisa. 

Segundo a nova diretoria, serão publicados dois livros, o 
primeiro sobre a história da reprodução humana no Brasil, 
cujo objetivo é resgatar a memória e os marcos importantes da 
especialidade no país, e o segundo, um tratado sobre reprodução 
humana. “Fortaleceremos também as nossas publicações científicas 
para atrair um número maior de especialistas interessados em 
publicar seus trabalhos”, assinala Vilmon de Freitas. 

De acordo com o médico Luiz Augusto A. Batista, tesoureiro 
adjunto da SBRH, para se tornar sócio o médico não necessitará 
pagar qualquer taxa ou anuidade no ato, necessitando apenas 
realizar um cadastro, o que possibilitará o recebimento de 
informações sobre as atividades científicas da SBRH por email 

waldemar naves do amaral | presidente da sBrH
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Dentre as metas propostas, está a de atingir o número total de 5000 sócios

Tesoureiro adjunTo 
luiz augusTo BaTisTa: 
“Queremos mostrar que ser 

um sócio quite da sBrH é 
um grande investimento para 

o médico”

Tesoureiro 
vilmon de 
FreiTas: 
“aumentando 
o número de 
associados 
fortaleceremos 
a sBrH”

e do boletim da SBRH  pelo correio. Ao pagar a anuidade, 
hoje em torno de R$ 180,00, o médico se tornará um sócio 
quite e terá, por exemplo, substanciais descontos nos eventos 
regionais patrocinados pela SBRH e no Congresso Brasileiro de 
Reprodução Humana. “Queremos mostrar que ser um sócio 
quite da SBRH é um grande investimento para o médico”, 
esclarece Luiz Augusto.  

revolução digiTal
Antenada com as novas tendências na área tecnológica, a 

diretoria da SBRH pretende promover uma verdadeira revolução 
no site da entidade, transformando-o em um verdadeiro e 
eficiente canal de comunicação com o associado.Veja a seguir 
os principais mudanças propostas: 

- No site da SBRH o sócio quite terá uma senha pessoal de 
acesso e poderá realizar vários cursos online, ministrados por 
especialistas e certificados pela SBRH. No site haverá ainda uma 
sessão “como eu faço?” em que vários especialistas responderão 
situações do cotidiano na área de Reprodução Humana. Os sócios 
quites poderão dar sugestões sobre temas a serem abordados.

- Será criada uma sessão “tire minha dúvida” em que, de 
forma personalizada, o sócio quite poderá tirar suas dúvidas, 
recebendo respostas por email, criando assim um FAQ 
(frequence ask questions), arquivando as perguntas respondidas 
para que outros sócios quites possam ter acesso. 

- Através do site, o sócio quite poderá acessar a revista 
Reprodução e Climatério da SBRH na íntegra. Está em fase 
de negociação o acesso às revistas internacionais na área de 
Reprodução Humana como: Human Reproduction, Fertility 
and Sterility. 

- No site, haverá uma divulgação por região/cidade de quais 
sócios quites atuam na área de Reprodução Humana com dados 
para contato que poderão ser acessados por pacientes.

O estado de desenvolvimento de um povo e o seu futuro 
podem ser entendidos a partir do conhecimento de sua formação 
básica de coletividade, sob pelo menos quatro conceitos: 1) o 
princípio que norteia; 2) tipo de governo; 3) regras da economia 
entre os indivíduos e 4) cidadania livre. 

Neste momento de crise que assombra todos os países deste 
planeta, deve se consolidar com sucesso aquele modelo onde o princípio 
que norteia seja a “ciência”, o tipo de governo seja a democracia 
(governo do povo, pelo povo e para o povo), as regras econômicas sejam 
pelo “livre comércio”, sem liberalismo descontrolado e a cidadania seja 
exercida na sua plenitude através da “liberdade de expressão”.

Assumindo a direção da SBRH para o biênio 2008-2010, queremos 
favorecer o controle financeiro, estimular a produção das delegacias 
estaduais através dos eventos de aprendizado e reciclagem na área 

SóCIoS: PRIoRIdade PaRa a SBRH
a SBRH tem a função, como entidade médica, de ser o guarda-chuva que dá 

proteção, sustentação e favorece o crescimento de seus membros como um todo

reprodutiva, fazer crescer a defesa profissional, promover a proteção ao 
associado e realizar um grande congresso teórico-prático de reprodução 
humana em Goiânia nos dias 24 a 27 de novembro de 2010.

A SBRH tem a função, como entidade médica, de ser o guarda-
chuva que dá proteção, sustentação e favorece o crescimento de seus 
membros como um todo. Nesse aspecto, quem dirige entidade deve 
“servir à farda” para atingir estes preceitos básicos, e jamais o contrário. 

Assim, temos trabalhado permanentemente na SBRH, 
valorizando a ciência como norte, fazendo democracia (onde o 
nosso povo, que é o nosso associado seja sempre o beneficiado) e 
executando o controle financeiro absoluto. 

Desta forma, desejamos e faremos todo o possível para termos 
crescentes os sócios da SBRH na forma mais ativa de participação, 
pois assim o nosso produto final estará sempre positivo. 
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(62) 3224-3737 |
www.ContatoComuniCaCao.Com.br

ExpEdiEntE

PuBlICação Com a 
qualIdade:

DirEtoria ExECutiva
PReSIdente
Waldemar naves do amaral
1 ° VICe-PReSIdente 
Álvaro Petracco
2 ° VICe-PReSIdente
Ivis alberto lorenço B. de andrade
SeCRetÁRIa-eXeCutIVo
artur dzik
SeCRetÁRIa-adJunto 

Jornal Da SoCiEDaDE braSilEira DE rEProDuÇÃo Humana

ComiSSÃo EDitorial
PReSIdente
luciano de melo Pompei
memBRoS
Felipe Cavagna
leopoldo tso
Renato Fraietta
Gilberto da Costa Freitas

Claudio Barros leal Ribeiro
teSouReIRo GeRal
Vilmon de Freitas
teSouReIRo adJunto
luiz augusto antonio Batista
dIRetoRa CIentíFICo
dirceu Henrique mendes Pereira
dIRetoRa do ConSelHo de deleGadoS
João Pedro Junqueira Caetano

Professor waldemar naves do amaral (go), maristela vargas 
Peixoto (presidente da sogomaT), rita de Cássia Tavares 
(diretora científica da sogomaT), maria auxiliadora Budib 
(tesoureira da sogomaT), suely de souza resende (delegada 
da sBrH-ms) e doralice neves Fiorentino (membro do 
Conselho Consultivo da sogomaT)

I Jornada de Ginecologia e obstetrícia de três lagoas e Região 

médicos e autoridades na abertura oficial da i jornada de 
ginecologia e obstetrícia de Três lagoas e região

No mês de março, a SOGOMAT-SUL e SBRH-MS 
promoveram I Jornada de Ginecologia e Obstetrícia de Três 
Lagoas e Região. Presidido pelo médico Edmar José Cassemiro 
e coordenado por Flávio Ércio Coelho Vasconcelos, o evento 
foi realizado no auditório do Hotel OT, em Três Lagoas (MS), 

e reuniu palestrantes conceituados como Waldemar Naves 
Amaral (GO), Edson Borges (SP), Marcelo D´Ambrósio (SP). 
Os participantes puderam se atualizar em assuntos como 
reprodução humana, climatério, HPV,  pré-natal, carga tributária 
do profissional médico, cicatrizes Hipertróficas e Queloides. 

A SBRH representada pelo seu presidente, Waldemar Naves 
do Amaral e pelo seu delegado no estado de São Paulo, Antonio 
Hélio Oliani promoveu, dentro da Jornada de Obstetrícia e 
Ginecologia da Sogesp – Sociedade de Obstetrícia e Ginecologia 
do Estado de São Paulo – Região Noroeste / Sudoeste realizada 
em São José do Rio Preto – SP entre 5 e 7 de março, seu primeiro 
evento de 2009 para reciclagem e atualização em Endoscopia 
Ginecológica, Cirurgia Minimamente Invasiva, Endocrinologia 
Ginecológica, Contracepção, Climatério e Reprodução Humana, 
com ênfase à Infertilidade Conjugal. 

“Tivemos o apoio das Regionais da Sogesp e de várias 
Faculdades de Medicina do interior paulista”, relata Oliani. De 
acordo com ele, mais de 400 participantes puderam assistir às 
palestras dos mais renomados professores doutores nacionais 
e também dos professores internacionais Mário Palermo da 
Universidade de Buenos Aires – Argentina e Manuel Gallo da 
Universidade de Málaga – Espanha. 

“A possibilidade de se ter nomes importantes reunidos em 

JornaDa no intErior DE SÃo Paulo
o evento foi uma parceria da Sogesp 

e SbrH, com apoio da Febrasgo

da esquerda para a direita: 
antonio Helio oliani, josé mendes aldrigh, Álvaro 
Petracco, Carlos alberto Petta, edmund Chada Baracat, 
ricardo de oliveira e marco antonio mazetto

um anfiteatro único, gentilmente cedido pela Universidade 
Paulista – UNIP, proporcionou o reconhecimento da Comissão 
Nacional de Acreditação – CNA”, conta Oliani. O evento contou 
15 pontos para a Ginecologia e Obstetrícia, 2,5 para Reprodução 
Humana, 2,0 para Ultrassonografia em GO e 2,0 para Radiologia 
e Diagnóstico por Imagem. 

“Essa integração das diversas entidades representativas de 
classe valorizou o evento e possibilitou que pessoas de áreas de 
interesse diferentes pudessem participar de um mesmo projeto 
de educação continuada em beneficio da comunidade médica 
e seus pacientes, além de promover a congregação científica e 
social dos serviços universitários, seus professores, residentes e 
alunos”, avalia Oliani. 
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amazonas
lourivaldo rodrigues de souza
Graduado em Medicina pela Universidade Federal do Amazonas (UFA)
Mestre e doutor em Tocoginecologia pela Unicamp
Diretor do Hospital Universitário Getúlio Vargas
Diretor da Faculdade de Medicina da UFA
Chefe do Departamento de Saúde do Materno-Infantil
Diretor do Centro de Medicina Reprodutiva e Infertilidade de Manaus
tel: (92) 3234.8890
email: lori.cemim@hotmail.com

BaHia
Karina de sÁ adami gonçalves Brandão
Ginecologista e obstetra pela USP de Ribeirão Preto (SP)
Especialista em Reprodução Humana pela USP Ribeirão Preto
Médica assistente da Universidade Federal da Bahia
Sócia da Cenafert- Clínica de Reprodução Humana
tel: (71) 3264.6227
email: adami.karina@uol.com.br

 CearÁ
FÁBio eugênio magalHães rodrigues
Ginecologista e mestre em Ginecologia pela Universidade Federal do Ceará (UFC) Fellow de Cesare Aragona, professor de 
Ginecologia e Reprodução Humana da Universidade La Sapienza, na Itália 
Membro da Febrasgo 
Membro da Academia Americana de Ginecologia Minimamente Invasiva
Membro da Sociedade Europeia de Reprodução Humana e Embriologia
Membro da Sociedade Brasileira de Reprodução Assistida
Diretor clínico da BIOS - Centro de Medicina Reprodutiva
tel: (85) 4012.6363
email: fabioeugeniomr@gmail.com

 amaPÁ 
gisele gHammaCHi
Graduada em Medicina pela Universidade Federal do Pará 
Curso Médico de Ginecologia a distância ATUAL desde 2003.
Sistema de Educação Continuada a Distância desde janeiro/2005
Pós-graduação Lato Sensu em Perícia Médica - dezembro/2008
Funcionária Pública Federal, aprovada em concurso público, atualmente na Divisão Geral de Perícia Médica 
G.E.A. Ginecologista obstetra do Hospital Escola São Camilo São Luis e Hospital Unimed
tel: (96) 3222.0771
email: ghada@uol.com.br

ConHeça oS deleGadoS da SBRH
 aCre

julio eduardo gomes Pereira
Graduado em Medicina pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro UFRJ Aperfeiçoamento em 
Ginecologia e Obstetrícia pela UFRJ 
MBA Executivo em Gestão Empresarial, fez curso clínico da Red Latinoamericana de Reproduccion 
Assistida 
Pós-graduando em Auditoria e Mecanismo de Regulação em Saúde 2009, Professor colaborador da 
Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Acre (UFAC) 
Preceptor de Ginecologia do Programa de Residência Médica – Fundhacre
tel: (68) 3223-3323
email: julioeduardo.pereira@gmail.com 

 alagoas 
 FÁBio CasTanHeira
      Graduado pela Faculdade de Medicina Souza Marques Rio de Janeiro 

Residência Médica no Hospital dos Servidores do Estado – RJ 
Título de Especialista em Ginecologia e Obstetrícia (TEGO)
Habilitação em Endoscopia Ginecológica pela Febrasgo
Certificado em Histeroscopia e Laparoscopia
Sócio fundador e delegado em Alagoas da Sociedade Brasileira de Ginecologia Endócrina (Sobrage)
tel: (82) 3327.9899
email: fabiocastanheira@globo.com
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 maTo grosso do sul
suely de souza resende
Especialista em Ginecologia e Obstetrícia pela Universidade de Brasília (UNB)
Especialista em Reprodução Humana Assistida pela Associação Instituto Sapientiae- Centro de estudo e 
pesquisa em parceria com a faculdade de Medicina de Jundiaí/ SP
Responsável pela Clínica Fertility - Centro de Reprodução Humana Assistida de Campo Grande
tel: (67) 3327.3193
email: resende_suely@yahoo.com.br

 minas gerais
rívia mara lamaiTa 
Mestrado em Ginecologia pela UFMG
Doutorado em Ginecologia UNESP de Botucatu-SP
Coordenadora do Curso de Especialização em Medicina Reprodutiva da Clínica Pró-Criar/Mater Dei
Membro do Comitê de Reprodução Humana da SOGIMIG
Especialista em endocrinologia ginecológica
Especialista em técnicas de reprodução humana, ultrassonografia e endoscopia ginecológica/ UFMG
Título de Habilitação em Histeroscopia pela Febrasgo
tel: (31)3292-5299
email: rivia@pro-criar.com.br

 maTo grosso
seBasTião FreiTas de medeiros 
Graduado em Medicina pela Fundação Educacional Serra dos Órgãos 
Faculdade de Medicina de Teresópolis e Universidad Mayor de San Simon 
Mestrado em Ginecologia e Obstetrícia pela Universidade de São Paulo Doutorado 
(PhD) em Ginecologia University of Adelaide Austrália
Professor adjunto da Universidade Federal de Mato Grosso 
Diretor do Instituto Tropical de Medicina Reprodutiva e Menopausa e Cuiabá. Membro do conselho editorial 
da Femina Revista Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia e Reprodução e Climatério
Delegado estadual da Associação Brasileira de Ginecologia Endócrina
tel: (65) 3322.7342
email: de.medeiros@terra.com.br

 maranHão 
evaldo reis e silva
Título de Especialista em Ginecologia Obstetrícia pela Febrasgo/AMB 
Título de Especialista em Medicina Reprodutiva pelo Instituto de Ensino e Pesquisa do Hospital Sírio Libanês 
São Paulo-SP 
Chefe do Setor de Endoscopia Ginecológica (Histeroscopia e Laparoscopia) do Hospital São Rafael e Clínica 
Fértile de Imperatriz - MA
tel: (99) 3525-4247
email: evaldoreis18@hotmail.com

 goiÁs
mÁrio aPProBaTo 
Professor titular do Depto de Ginecologia e Obstetrícia da Faculdade de Medicina da UFG
Doutor pela Universidade de São Paulo, área de Tocoginecologia, sub-área: Reprodução Humana 
(desenvolvimento “in vitro de blastocistos”) 
Diretor do Laboratório de Reprodução Humana do Hospital das Clínicas, da FM/UFG
Visiting professor of Michigan Unversity Ann Harbor
tel: (62) 3545.1700
email: approbat@medicina.ufg.br

 disTriTo Federal
viníCius medina loPes 
Estágio em Reprodução Humana no Instituto Valenciano de Infertilidad, na Valência, na Espanha
Especialista em Reprodução Humana e Endoscopia Ginecológica, em Videohisteroscopia e em        
Videolaparoscopia
Tutor do programa de educação continuada da Rede Latino-Americana de Reprodução Assistida
Médico e Diretor do instituto VERHUM - Vídeo endoscopia e reprodução humana
Chefe da ginecologia e obstetrícia do Hospital Santa Lúcia
tel: (61) 3365-4545
email: viniciusmlopes2004@yahoo.com.br

jo
r

n
A

l
 d

A
 s

b
r

H
 | 

5

 esPiriTo sanTo
jules wHiTe soares sousa
Especialização em Medicina e mestrado e doutorado em Ginecologia pela Universidade Federal do Rio de   
Janeiro. Especialista em Reprodução Humana da Medicina Reprodutiva.
Tels: (27) 2104-6200
e-mail: juleswhite@juleswhite.com.br
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 Piauí
andré luiz eigenHeer da CosTa
Graduado em Medicina pela Universidade São Francisco (U.S.F.), São Paulo
Especializou-se em Ginecologia e Obstetrícia na Maternidade de Campinas 
Estágio em Ginecologia e Obstetrícia na Unicamp -Campinas (SP) 
Estágio em Ginecologia Endócrina no Hospital Pérola Byington, São Paulo 
Estágio em Ginecologia Endócrina em Valladolid, Espanha
Membro da Sociedade Brasileira de Ginecologia Endócrina (Sobrage)
Membro da American Society for Reproductive Medicine (ASRM) 
Membro da European Society of Human Reproduction and Embryology (ESHRE) Acreditador de novos 
Centros de Reprodução na América Latina pela Red Latinoamericana de Reproducion Asistida (RedLara)
tel: (86) 3233-2210
email: email: andrereproducao@uol.com.br

 ParanÁ 
César augusTo Cornel
Graduação e residência em Ginecologia e Obstetrícia pela Faculdade Evangélica de Medicina do Paraná 
Especialização no Hospital Antoine Beclérè, Clamart, França, Universidade Paris Sud
Mestrado em Princípios da Cirurgia pelo Departamento de Cirurgia da Faculdade Evangélica de Medicina
Especialista em Laparoscopia e Histeroscopia
Membro da Sociedade Brasileira de Reprodução Assistida
Membro da American Society for Reproductive Medicine e diretor do Embryo Centro de Reprodução Humana 
tel: (41) 3524-6462
email: cesar.cornel@terra.com.br

 PernamBuCo
armínio moTTa Collier
Ginecologista e Esterileuta
Graduado em 1973 pela Faculdade de Ciências Médicas de Pernambuco
Assistente Serviço Professor José Aristodemo Pinotti em Campinas 
Estágio de seis meses no Serviço de Reprodução Humana Profº Michel Cognat (Lyon - França)
Diretor-Médico da Clínica Reprodução Humana Arminio Motta Colllier
Sócio de FEBRASGO / SBRH e SBRA
Tel: (81) 3421-5060 
email: arminiocollier@terra.com.br

 ParÁ
nelson luiz de oliveira sanTos
Ginecologista, obstetra pela Febrasgo / AMB 
Residência em Ginecologia Obstetrícia pela UFRJ
Especialista em Reprodução Humana
Presidente da Comissão Científica da Associação Paraense de Ginecologia e Obstetrícia
Ex-membro da Comissão Nacional de Reprodução Humana da Febrasgo
Ex-presidente da Associação Paraense de Ginecologia e Obstetrícia (APGO)
tel: (91) 3225.4354
email: luiznelson@hotmail.com

 ParaíBa
anTônio araújo ramos júnior
Ginecologista e obstetra pelo Ministério da Saúde da Espanha
Diretor clínico da Madrefert na Paraíba
Aperfeiçoamento em Reprodução Humana no Instituto Valenciano de Infertilidade (IVI) Espanha
Ultrassonografista pela Universidade Complutence de Madrid, Espanha 
Membro da Associação Espanhola para Estudo da Menopausa e Climatério
tel: (83) 3224.3787
email: dr_antonioramos@yahoo.com.br 
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 rio de janeiro

isaaC moise yadid
Médico formado pela Faculdade Federal de Medicina do RJ (UniRio)
Residência no Hospital da Polícia Militar do RJ
Título de Especialista em Cirurgia Geral
Título de Especialista de Ginecologista e Obstetrícia pela Febrasgo, 
Assistente do Professor Milton Nakamura no Centro de Planejamento Familiar SP, tendo participado das 
primeiras fertilizações In Vitro do Brasil (América Latina), com nascimento do primeiro bebê de proveta do 
Brasil em Outubro de 1984 
Estágio na Clínica Marignan do professor Jean Cohen, Paris/ França
Estágio no serviço do professor Renée Fridman, no Hospital Antoine Beclerc Clamart, França
Estágio no serviço do professor Jean Renée Zorn, no Hospital de Port Royal – Paris / França
Diretor da Huntington Medicina Reprodutiva do Rio de Janeiro
tel: (21) 2247.0818
email: isaac@crhrio.com.br

 rondônia
marinês rodrigues dos sanTos Cezar
Graduada pela Universidade Federal de Goiás
Ginecologista obstetra pela Febrasgo 
Residência Médica pelo Hospital do INAMPS
Foi sócia-fundadora da Associação de Obstetrícia e Ginecologia de Rondônia (Assogiro), 
tendo sido sua segunda - presidente
Durante sua gestão realizou o primeiro Congresso de Ginecologia e Obstetrícia de Rondônia no ano de 1994 
Participou de curso de atualização na área de Reprodução Humana na Clínica Fértile 
Fez pós-graduação em Reprodução Humana pela Associação Instituto Sapientiae, São Paulo 
Professora adjunta da Universidade Federal de Rondônia
tel: (69) 3224.2247
email: dramarines@hotmail.com 

 rio grande do norTe
angéliCa maria FausTino de souza
Graduada em Medicina pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte 
Obstetra pela Secretaria Municipal de Saúde de Natal 
Genitoscopista, da Liga Norte Riograndense Contra o Câncer 
Ginecologista e obstetra no Hospital e Maternidade Promater 
Título de Especialista em Ginecologia e Obstetrícia (TEGO) 
Título de Qualificação em Colposcopia, com especialização em Infertilidade Conjugal na Santa Casa de 
Misericórdia, em São Paulo 
tel: (84) 3204.0717
email: angelicaf@unp.br

 roraima
josé anTonio do nasCimenTo FilHo
Graduação em medicina na Universidade de Brasília
Pós-graduação em Ribeirão Preto (Unaerp)
Pós-graduação em Direito Médico
Especialista em Ginecologia e Obstetrícia pela Febrasgo
Especialista em Ultrassonografia Geral – CBR
Título habilitação em Ultrassonografia em Ginecologia Obstetrícia pela Febrasgo
Membro titular da SBUS, CBR e Sociedade Brasileira de Mastologia
Conselheiro do CRM-RR
Coordenador da Residência Médica em Ginecologia Obstetrícia do HMINSN, Boa Vista-RR
tel: (95) 3623.1275
email: executivacrmrr@technet.com.br

 rio grande do sul
adriana CrisTine arenT
Ginecologista obstetra pela Febrasgo
Especialista em Reprodução Humana
Preceptora da Residência Médica em Ginecologia do Hospital São Lucas da PUC
Mestre em Patologia Clínica
Doutaranda em Patologia Clínica
tel: (51) 3339-2709
email: adriarent@ig.com.br 
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 sanTa CaTarina

jean louis maillard 
Graduado pela Faculdade de Medicina da Pontifica Universidade Católica (PUCRS) 
Residência em Ginecologia e Obstetrícia no Hospital São Lucas da PUCRS
Fellow de 1 ano em reprodução humana e endoscopia ginecológica nos Hospitais Tenon e Port Royal em 
Paris 1986-1987
Diretor da Clínica Ilha Fértil em Florianópolis SC
tel: (48) 3025.4444
email: jeassi@terra.com.br

 ToCanTins
FÁBio roBerTo ruiz de moraes
Graduação em Medicina - UFSC - Univ. Federal de Santa Catarina
Residência Médica em Ginecologia e Obstetrícia - SES-SC - Maternidade Darcy Vargas
Mestrado em Princípios em Cirurgia - IPEM
Doutorado em Ciências da Saúde - UnB
Pós-Graduação em Medicina Fe tal - FETUS
Pós-Graduação em Ultrassom em Ginecologia e Obstetrícia - EURP
Professor assistente da Univ. Federal do Tocantins - Saúde da Mulher
Presidente da Sociedade de Obstetrícia e Ginecologia do Tocantins - Sogito (2006-2008)
Diretor Científico da Sogito (2009-2011)
Membro da Sociedade Brasileira de Obstetrícia e Ginecologia da Infância e da Adolescência (Sogia)
Membro da Sociedade Brasileira de Densitometria Clínica (SBDENS)
Membro da International Society of Ultrasound in Obstetrics and Gynecology (ISUOG)
tel: (63) 3223.5711
email: drfabiomoraes@yahoo.com.br

 são Paulo (inTerior)
anTonio Hélio oliani

Graduação em Medicina pela Universidade Federal do Rio de Janeiro – UFRJ
Licenciatura em Medicina pela Universidade Nova de Lisboa – UNL, Portugal
Mestrado e doutorado em Ginecologia pela UFRJ 
Pós-doutorado em Portugal, participando da vida acadêmica das Faculdades de Medicina do Porto e Nova de 
Lisboa
Titulo de Especialista em Ginecologia e Obstetrícia pela Febrasgo / AMB e pelo Colégio de Especialidades da 
Ordem dos Médicos de Portugal
Professor Adjunto e Chefe do Departamento de Ginecologia e Obstetrícia da Faculdade de Medicina de São 
José do Rio Preto – FAMERP
Professor convidado da Faculdade de Ciências da Saúde da Universidade da Beira Interior - Portugal 
Diretor Responsável pelo Instituto de Medicina Reprodutiva e Fetal de São José do Rio Preto - São Paulo 
Diretor Científico da SOGESP- Regional São José do Rio Preto
Secretário da Comissão Nacional de Reprodução Humana da Febrasgo 
tel: (17) 3235-3600
email: imr@riopreto.com.br

 sergiPe
george HamilTon Caldas silveira
Mestre em Ginecologia e Obstetrícia pela Universidade Estadual de Pernambuco
Especialista em Reprodução Humana pela Universidade de Paris V
Diretor Médico da Cemise Vida-Centro de Reprodução Humana (Aju/Se)
tel: (79) 3304.1000
email: georgecaldas@cemise.com.br

 são Paulo (CaPiTal)
nilKa donadio
Especialista em Reprodução Humana 
Doutora em ginecologia e obstetrícia pela Faculdade de Medicina da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo
Diretora da Pró-Embryo – Técnicas Avançadas em Reprodução Humana Laboratorialmente Assistida 
Médica assistente do Setor de Reprodução Humana do Hospital Pérola Byington
tel: (11) 3862.7555
email: clinicaproembryo@yahoo.com.br
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