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Fundada em abril de 1960, a Faculdade de Medicina de Goiás, hoje FM da 
UFG, foi criada um ano antes da Universidade Federal de Goiás. A FM nasceu do 
sonho do médico Francisco Ludovico de Almeida Neto, fundador e primeiro dire-
tor da FM, e de um grupo de colegas que faziam parte da recém-criada Associação 
Médica de Goiás (AMG). Esse sonho era acalentado, à época, pelos poucos mé-
dicos que existiam no território goiano. Os especialistas sabiam que muitos jovens 
possuíam interesse na área, porém, não tinham condição de abraçar a profi ssão de 
médico, pois só havia Escola de Medicina no Rio de Janeiro e em São Paulo, bem 
distante da realidade e das terras goianas.

Paulatinamente, na década de 1950, o sonho de uma Escola de Medicina co-
meçou a se tornar realidade quando o jovem Chico – como era chamado por todos 
– voltou para Goiás, depois de ter cursado a Faculdade Nacional de Medicina, no 
Rio de Janeiro. Na bagagem, ele trouxe o desejo latente de fazer algo que pudesse 
garantir a presença de um médico em cada município goiano. Todavia, faltava para 
esse projeto colossal sustentação política. Mas tudo mudou quando o presidente da 
República, Juscelino Kubitschek de Oliveira, veio a Goiânia. Chico, fi lho do então 
governador de Goiás, José Ludovico de Almeida, aproximou-se de JK e falou do 
sonho que tinha de criar a nova FM.

Após a criação da Escola de Medicina, um dos primeiros e mais difíceis passos 
foi formar o corpo docente, já que não havia em Goiânia muitos médicos   com 
condições de exercer a função de professor. A meta inicial era criar disciplinas 
básicas como Anatomia e Histologia. Desse modo, foi preciso recorrer aos profes-
sores de fora. Assim, vieram os médicos Enzo Nesci (Itália), Raul Conde (Minas 
Gerais) e o espanhol Javier Puig Serra, que veio de São Paulo. 

O primeiro vestibular ofereceu 30 vagas e 179 candidatos se inscreveram. Porém, 
33 vestibulandos foram aprovados. Com isso, decidiu-se aceitar todos. O segundo 
vestibular voltou a oferecer as 30 vagas e assim continuou por muitos anos. Com o 
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passar do tempo, a quantidade chegou a 50 e continuou 
crescendo exponencialmente, até chegar ao número atual, 
110 vagas anuais. Os alunos têm, desde o primeiro ano do 
curso de Medicina, contato com a realidade nosológica 
e social junto às comunidades, trabalhando em parceria 
com os agentes de saúde, sob a tutela dos professores.

Elementos básicos do planejamento 
da Faculdade de Medicina

A atual gestão da FM-UFG resolveu, após inten-
sos debates, revisar o Plano Estratégico anteriormente 
concebido. Em face das novas propostas e dos planos 
de trabalho idealizados pela equipe em exercício, fez-se 
necessário rediscutir com as unidades gestoras integran-
tes os elementos básicos do planejamento estratégico, 
bem como estabelecer as linhas centrais e norteadoras 
das ações a serem empreendidas pela equipe responsável 
pela direção da universidade.

1. Perfil Institucional 
No Plano Administrativo da FM-UFG foram defi-

nidas as principais diretrizes e se estabeleceram as fun-
ções básicas da Instituição: ampliar oportunidades de 
educação, instituir novas orientações profissionais de-
mandadas pela economia brasileira, assessorar o poder 
público em todas as áreas do conhecimento e contribuir 
para o desenvolvimento técnico científico do País (FUB, 
1962). Para cumprir sua missão, a instituição conta com 
estudantes de graduação presencial, sua força de traba-
lho é composta por servidores técnico-administrativos 
e professores efetivos. Daremos ênfase ao Modelo dos 
Seis Es, que deve subsidiar a medida do desempenho 
da organização.

Dimensão de Resultado

Efetividade: são os impactos gerados pelos pro-
dutos/serviços, processos e projetos. A efetividade 
está vinculada ao grau de satisfação ou ainda ao va-
lor agregado, a transformação produzida no contexto 
geral. Esta classe de indicadores é mais difícil de ser 
mensurada (dada a natureza dos dados e o caráter 
temporal) e está relacionada com a missão da insti-
tuição. Indicadores de efetividade podem ser encon-
trados na dimensão estratégica da organização, neste 
caso as perspectivas do Balanced Scorecard;

Eficácia: é a quantidade e qualidade dos serviços 
entregues aos clientes. Pode ser divulgada por meio de 
uma carta de serviços;

Eficiência: é a relação entre os produtos/servi-
ços gerados com os insumos utilizados, relacionan-
do o que foi entregue e o que foi consumido de 
recursos, usualmente sobre a forma de custos ou 
produtividade.

Dimensão de Esforço

Execução: refere-se à realização dos processos, 
projetos e planos de ação conforme estabelecidos. 
Indicadores de execução podem ser encontrados no 
monitoramento dos planos de ação;

Excelência: é a conformidade a critérios e pa-
drões de qualidade/excelência para a realização dos 
processos, atividades e projetos na busca da melhor 
execução de acordo com os requisitos da acredita-
ção. O atendimento ao padrão em cada Seção são 
indicadores desta dimensão;

Economicidade: está alinhada ao conceito de ob-
tenção e uso de recursos com o menor ônus possível, 
dentro dos requisitos e da quantidade exigidas pelo 
input, gerindo adequadamente os recursos financei-
ros e físicos. Indicadores de economicidade podem 
ser encontrados nas unidades de suprimentos.

Desta forma o planejamento estratégico é tido 
como ferramenta gerencial de direcionamento e 
condução da organização em seu caminhar para a 
auto sustentabilidade e perenidade. Considerando 
as Faculdades como sistemas abertos e em cons-
tante interação com o ambiente torna-se necessário 
pensar antes de agir, sistematicamente e com méto-
do. Explicar cada uma das possibilidades e analisar 
suas vantagens e desvantagens; propor objetivos”, 
Matus (1976).

Mais recentemente, para Djalma Oliveira, o planejamen-
to é um processo gerencial que permite ao administrador 
estabelecer o rumo da empresa para otimização de sua re-
lação com o ambiente, (OLIVEIRA, 2006).

Missão
Gerar, sistematizar e socializar o conhecimento e 

o saber, formando profissionais e indivíduos capazes 
de promover a transformação e o desenvolvimento 
da sociedade.

Visão
Ser um centro de transformação pedagógica, cul-

tural, social e política, inspirada na cultura e sem 
concepção ideológica pré-concebida.
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1. FATORES CRÍTICOS DE SUCESSO

Os Fatores Críticos de sucesso (FCS) são áreas que 
tem o poder de infl uenciar o desempenho positivo de 

PONTOS FORTES PONTOS FRACOS

1. Capacidade Tecnológica ao nível científi co;
2. Recursos Humanos Qualifi cados;
3. Qualidade e quantidade de produção cien-
tífi ca;
4. Reconhecimento da marca;
5. Bons resultados dos alunos no exame do 
MEC;
6. Número de Candidatos superior à oferta de 
Vagas
7. Campo de estágio

1. Insufi ciência de Recursos Financeiros;
2. Estruturas com necessidade de Acessibilida-
de;
3. Tecnologias de Informação e Comunicação 
inadequadas
4. Redução de apoio dos fi nanciadores;
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OPORTUNIDADES AMEAÇAS

1. Necessidade atualização dos profi ssionais 
de saúde;
2. Parcerias na área da Pesquisa e ensino;
3. Articulação com Unidades de Ensino afi -
liadas;
4. Fortalecimento da comunicação entre alu-
nos e Diretoria;
5. Criação de Revista cientifi ca
6. Criação de Política de Comunicação;

1. Crise econômica e fi nanceira;
2. Perda de talentos (médicos e investigadores);
3. Redução de investimento público
4. Aumento do número de faculdades de Me-
dicina no Estado.
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Como já foi supracitado, no próximo ano, 
2020, a FM/UFG completa seis décadas. Para 
celebrar esse marco, lançamos a revista oficial 
da Instituição. A priori, faremos algumas edi-
ções especiais contando um pouco da história da 
Faculdade de Medicina em que passado, presen-
te e futuro se fundem. Posteriormente, esse pe-

uma organização. Estas poucas áreas se obtiverem re-
sultados satisfatórios poderão assegurar desempenho 
que promoverá competitividade e quiçá sucesso para a 
organização (ROCKART, 1979).

riódico nos ajudará a manter viva as conquistas 
que, na grande maioria das vezes, são obtidas 
por meio de trabalho árduo. Conto com todos 
vocês: chefes de departamentos, professores e 
acadêmicos para tornar esta publicação sólida e 
de qualidade.

Boa leitura!
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Estudos sobre a genética humana avançaram 
extraordinariamente nas últimas duas décadas, 
especialmente nos últimos cinco anos. Com diag-
nóstico básico cromossomial e por meio do Projeto 
Genoma, tornou-se possível identificar alterações 
menores do cromossomo e também nas molécu-
las de DNA, facilitando a diagnose de doenças de 
origem genética.

Conforme salienta o Profº livre docente Dr. Wal-
demar Naves do Amaral,  vice-diretor da Faculda-
de de Medicina da Universidade Federal de Goiás 
(FM/UFG) e coordenador do Centro de Genética 
Humana, um terço dos óbitos e das doenças huma-
nas são de origem genética. Ainda segundo o mé-
dico, “entender a genética humana é crucial para a 
saúde”, destaca.

Pensando nisso, foi criado, há 25 anos, dentro 
do Departamento de Ginecologia e Obstetrícia 
do Hospital das Clínicas da UFG (HC/UFG), o 
Ambulatório de Anomalias Fetais, que funciona 

Centro de Genética
do HC/UFG é um marco para Goiás

AVANÇOS CIENTÍFICOS

Em breve será possível o diagnóstico de inúmeras doenças e síndromes de origem genética, fato que beneficiará a população mais carente

Profº livre docente Dr. Waldemar Naves do Amaral, coordenador do Centro de Genética Humana do HC/
UFG; biomédica Lélia Luanne Gonçalves Ramos e enfermeira Fernanda Sardinha de Abreu Tacon

toda quarta-feira, das 
7h às 12h. “Atendemos 
um número enorme de 
gestantes portadoras 
de fetos malformados. 
Além disso, existem 
vários estudos cientí-
ficos sobre o ambula-
tório, que vão desde 
trabalhos de conclusão 
de curso, dos estudan-
tes de Medicina, a teses 
de mestrado e doutora-
do, realizados por meio 
do Programa de Pós-
Graduação em Ciência 
da Saúde”, revela.

Como supracitado, 
boa parte dos defeitos 
fetais são de origem ge-
nética. Por isso, desde 
sua gênese, o ambulató-

rio precisa do apoio e colaboração dos especialistas 
em Genética. Diante disso, há cinco alguns profis-
sionais da área, dentre eles Dr. Waldemar, foram 
buscar em Brasília, junto à Câmara dos Deputados e 
do Senado, recursos para construir o Centro de Ge-
nética Humana do HC/UFG, vinculado à Empresa 
Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh).

No mês de julho, de 2018, a primeira etapa da 
fase estrutural do Centro de Genética Humana do 
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HC/UFG foi concluída. O serviço será fundamental 
para a identificação de síndromes, como Síndrome 
de Down, doenças do sexo, gênese do câncer, re-
produção humana, comportamento humano e, de 
forma especial, a obstetrícia.

De acordo com o vice-diretor da FM/UFG, 
boa parte dos instrumentos e equipamentos estão 
prontos. Inclusive, alguns exames já estão sendo 
realizados, como o de MPLA. “Estamos cami-
nhando para finalizar a parte instrumental e tam-
bém de equipamento para fazer o cariótipo básico 
e avançado e, ainda, adquirir um sequenciador 
genômico. A previsão é que tudo seja instalado e 
comece a funcionar nos próximos meses”.

O Centro de Genética, quando estiver fun-
cionando completamente, além de ser crucial ao 
Departamento de Ginecologia e Obstetrícia e ao 
Ambulatório de Anomalias Fetais, será funda-
mental também a todos os setores do HC/UFG, 
que é multiprofissional e necessita dessa aborda-
gem genética, como hematologia, pediatria, doen-
ças raras, dentre outros.

“O Ministério da Saúde está cada dia mais pre-
ocupado com os diagnósticos genéticos e as somas  

Inauguração da primeira etapa do Centro de Genética
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terapêuticas. Inclusive, a primeira dama do Brasil, 
Michelle Bolsonaro, tem um envolvimento mui-
to forte com os portadores de doenças raras. Isso 
para gente é glorificante!”, exalta Dr. Waldemar. 
Ademais, o Centro de Genética possibilitará inú-
meros estudos científicos, trazendo real benefício 
à população de Goiás e de todo o país.

Para Dr. Waldemar, o Centro de Genética ser-
virá como um piloto nacional para as atividades do 
Ministério da Saúde. “Esse centro será um marco 
e nos deixa muito felizes, pois já começamos a co-
lher os frutos de uma ação que dura mais de cinco 
anos. Sem dúvidas, os deputados federais e sena-
dores goianos foram cruciais para conseguirmos 
esse feito”.

O médico agradece em especial aos depu-
tados Jovair Arantes (PTB),  Flávia Morais 
(PDT), João Campos (PRB) e ao Dr. Zacharias 
Calil (Democratas), que está em seu primeiro 
mandato. “Todos vocês merecem nosso apoio e 
consideração. Vamos caminhar juntos para que 
nossas ações continuem beneficiando a popu-
lação mais elementar do Estado de Goiás e do 
Brasil”, f inaliza.
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lINHA DO TEMpO

O Departamento de 
Clínica Médica (DCM) 
foi instituído em 1962, 
três anos após a fun-
dação da FM/UFG 
– inicialmente contava 
com 12 docentes. Pro-
gressivamente o DCM 
foi sendo estruturado 
e houve a formação de 
serviços em várias espe-
cialidades, como Clíni-
ca Médica, Cardiologia, 
Endocrinologia, Pneu-

mologia, Gastroenterologia, Nefrologia, Neuro-
logia, Reumatologia, Radiologia e Laboratório 
Clínico.  Posteriormente, as áreas de radiologia e 
laboratório clínico foram transferidas para outros 
departamentos. Recentemente, surgiram os novos 
serviços, o de Geriatria e Oncologia Clínica.

Ao longo desses 57 anos, a chefia do DCM foi 
exercida por vários docentes, como Joffre Marcon-
des de Rezende, Anis Rassi, Celmo Celeno Porto, 
Heitor Rosa, Abdo Badim, Dezir Vêncio, Augusto 
Sampaio Teixeira, José Cassiano Neto,  Celso da 
Cunha Bastos, Nilzio Antonio Silva, João Damas-
ceno Porto,  Maria Auxiliadora Carmo Moreira, 
Salvador Rassi, Mauri Felix de Souza, Marcelo 
Rabahi, Edna Regina Silva Pereira, Jozelia Rego 
e, por mim,  Joffre Rezende Filho.

Nessas quase seis décadas, os professores parti-
ciparam e continuam participando ativamente do 
ensino da graduação, da criação e desenvolvimento 
dos programas de residência médica e dos progra-
mas de pós-graduação stricto sensu de Mestrado e 
Doutorado do Programa de Ciências da Saúde da 
UFG.  Além das atividades de ensino, os docen-
tes contribuem, ainda, para desenvolvimento de 
várias áreas de pesquisas científica, extensão e na 
assistência aos pacientes atendidos no HC/UFG.

O DCM conta atualmente com 49 docentes (6 
professores titulares, 8 associados, 18 adjuntos, 14 

Evolução do 
Departamento de 
Clínica Médica
Por: Prof. Dr. Joffre  Rezende Filho

Prof. Dr. Joffre  Rezende Fi-
lho, chefe do Departamento 
de Clínica Médica

assistentes e 3 substitutos). No atual currículo do 
curso de Medicina, os docentes do DCM atuam 
nos seguintes módulos integrados: Método Clíni-
co I, II, III e IV (1º e 2º anos); na Atenção à Saúde 
do Adulto e do Idoso, nos módulos: Sistema Di-
gestivo, Respiratório, Circulatório, Nervoso, Uri-
nário, Locomotor, Endocrinologia, Hematologia 
e Oncologia, Clínica Médica, Urgência e Emer-
gência (3º e 4º anos).  Além disso, integra o cor-
po docente dos estágios de internato em Saúde do 
Adulto e do Idoso II e, também, dos estágios em 
Atenção Básica de Saúde e no estágio de atuação 
comunitária interprofissional (5 e 6º anos).

Os docentes do DCM atuam na formação de 
especialistas em Clínica Médica e nas diversas 
subespecialidades clínicas, coordenando e parti-
cipando dos programas de residência médica, nos 
diversos serviços da Clínica Médica do HC-U-
FG/ Ebserh. Alguns professores do DCM tam-
bém atuam como orientadores ou colaboradores 
no Programa de Pós-Graduação em Ciências da 
Saúde – nível mestrado e doutorado – e no pro-
grama de Mestrado em Ensino na Saúde, con-
tribuindo com a formação de mestres e doutores, 
gerando novos conhecimentos e produção acadê-
mica sobre os variados problemas de saúde preva-
lentes em nosso meio.

Varias linhas de pesquisa foram ou vêm sendo 
desenvolvidas no DCM, com estudos publicados 
em áreas diversas, tais como: hipertensão arte-
rial, insuficiência cardíaca, cardiopatia chagási-
ca, pneumopatias intersticiais, doença pulmonar 
obstrutiva crônica, lúpus eritematoso sistêmico 
e outras colagenoses, esclerose múltipla, demên-
cias, tratamento de doenças imunoproliferativas, 
forma digestiva da doença de Chagas, hepatopa-
tias crônicas e doenças inf lamatórias intestinais, 
dentre outras.

A construção da nova área da Faculdade de 
Medicina e a ampliação expressiva das enferma-
rias de clínica médica no novo edifício de interna-
ção do HC/UFG, em futuro próximo, representa 
novas perspectivas de atuação para os docentes do 
DCM, para que possam trabalhar em ambiente 
com maior conforto, além de propiciar melhores 
condições para atuação no ensino, na pesquisa, e 
na extensão – pilares da existência da universidade 
–, continuando a contribuir para o ensino médico 
em nossa região, assim como fizeram tantos que 
nos precederam. 
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A história da Medi-
cina em Goiás traz em 
sua trajetória a história 
do Hospital das Clí-
nicas da Universidade 
Federal de Goiás. Fun-
dado em 23 de feverei-
ro de 1962, o Hospital 
das Clínicas fora cria-
do para atender às ne-
cessidades de estágio 
da primeira turma da 
Faculdade de Medi-
cina. Idealizado pelos 
professores Francisco 
Ludovico de Almeida, 

então fundador da Faculdade de Medicina, e pe-
los professores Geraldo Pedra, Joffre Marcondes 
Rezende, Luiz Rassi, e pelas enfermeiras Ma-
ria da Conceição Viana (Irmã Ãngela) e Maria 
Aparecida Veloso (Irmã Celeste), o HC iniciou 
seu atendimento à população com 67 funcioná-
rios, 60 leitos e três clínicas: Médica, Cirúrgica 
e Ortopédica. 

Com muito trabalho, dedicação e a superação 
de inúmeros desafios, esses importantes nomes 
iniciaram as atividades do HC em instalações 
inacabadas, em um prédio construído em 1941, 
pelo então Governo do Estado de Goiás, que não 
conseguira concluir a obra onde pretendia criar 
um Hospital Geral. Com o passar dos anos, uma 

O Hospital das Clínicas da UFG e a 
história da Medicina em Goiás
Por: Prof. José Garcia Neto - Superintendente do Hospital das 
Clínicas da UFG/Ebserh

série de pequenos pavilhões foram sendo cons-
truídos para abrigar os novos serviços do HC.

Em 1984, o HC desvinculou-se da Faculdade 
de Medicina e passou a ser vinculado hierarqui-
camente à Reitoria da Universidade Federal de 
Goiás, como órgão suplementar. Desde 2014, 
passou a ser administrado pela Empresa Brasi-
leira de Serviços Hospitalares (Ebserh) e vem, 
desde então, conseguindo superar antigas di-
ficuldades financeiras, modernizar seu parque 
tecnológico e aumentar seu quadro profissional 
– que hoje conta com 538 empregados concursa-
dos da Ebserh.

Em 57 anos desde a sua inauguração, o HC
-UFG se consolida em Goiás como um grande 
centro formador de profissionais de saúde, da 
UFG e de instituições de ensino conveniadas, 
como também um dos mais importantes hospi-

Dr. José Garcia Neto,
Superintendente do Hospital 
das Clínicas da UFG/Ebserh

lINHA DO TEMpO

Hospital das Clínicas na década de 1960
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Primeiras instalações da Faculdade de Medicina em Goiás

Prédio do Hospital Geral do Estado (década de 50), que recebeu 
posteriormente o nome de Hospital das Clínicas da UFG

tais da região Centro-Oeste que oferece atendi-
mento exclusivamente aos usuários do Sistema 
Único de Saúde (SUS).

Nossa Pesquisa de Satisfação dos Usuários, 
um instrumento de avaliação periódica dos servi-
ços prestados pelo HC aplicado por nossa Ouvi-
doria, mostrou em 2018 que, no universo de 673 
usuários entrevistados, 74,52% estavam satisfei-
tos com a infraestrutura do HC-UFG, 75,20% 
demonstraram satisfação com o atendimento, e 
93% dos usuários indicariam o HC-UFG. 

Habilitado para o atendimento de procedi-
mentos de média e alta complexidade, o HC-U-
FG possui diversos serviços que são referência 
no país, como o Centro de Referência em Oftal-
mologia (Cerof), Centro de Reprodução Huma-
na, Centro Avançado de Diagnóstico da Mama 
(CORA), Núcleo de Neurociências, o Programa 
de Redesignação Sexual e, reconhecido inter-
nacionalmente, o Serviço de Atendimento aos 
Chagásicos, entre outros. Em 2018, inauguramos 
nosso Centro de Genética, que oferece serviços 
avançados na identificação de doenças genéticas. 
Somente em 2018, foram 847.247 atendimentos 
realizados, dentre os quais 346 mil consultas, 

490 mil exames, 9 mil cirurgias e 86 transplan-
tes, além de 11 mil internações.

O Hospital das Clínicas da UFG se constitui 
como um importante campo para as atividades 
práticas e de estágio de estudantes dos cursos 
de Medicina, no período de Internato (5º e 6º 
anos), e também de estudantes de Enfermagem, 
Biomedicina, Educação Física, Física Médica, 
Farmácia, Nutrição, Psicologia e Serviço Social 
da UFG e de instituições conveniadas. Em 2018, 
876 estudantes da UFG e 515 estudantes de ins-
tituições conveniadas realizaram estágio de nível 
superior no HC, como também 157 estudantes 
dos cursos de ensino profissionalizante (Técni-
cos em Enfermagem, Instrumentação Cirúrgica 
e Complementação de Auxiliar para Técnicos 
em Enfermagem).

Os programas de Residência Médica e Multi-
profissional em Saúde do HC-UFG são bastan-
te procurados por recém-formados que desejam 
se especializar. Em 2018, tivemos 213 residen-
tes médicos, 95 residentes multiprofissionais 
em saúde e 80 residentes externos que fizeram 
estágio eletivo no HC-UFG. Temos também 
inúmeras pesquisas sendo desenvolvidas por pes-
quisadores da graduação e da pós-graduação lato 
sensu e stricto sensu (mestrado e doutorado), con-
tribuindo para o avanço científico da medicina e 
de outras áreas da saúde. Em 2018, tivemos 153 
projetos analisados, 58 artigos publicados e 33 
dissertações de mestrado.

Em breve, o HC-UFG se tornará um dos 
maiores hospitais universitários do país com a 
inauguração do seu edifício de internações, que 
se encontra em fase final de construção, em que 
serão ofertados 600 leitos de internação e ser-
viços altamente especializados nas áreas de on-
cologia, cirurgia cardiovascular, endovascular, 
neurológica, ortopédica, transplantes, medicina 
intensiva e obstetrícia de alto risco.
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O Departamento de 
Pediatria da Faculdade de 
Medicina da UFG foi cria-
do em 1968 pelo Dr. Jonas 
Ayube. Há mais de cinco 
décadas, vários pediatras 
tiveram a oportunidade de 
estarem à frente do depar-
tamento, como os doutores 
Gerson Prudente Marques, 
Eleuse Machado de Bri-
to Guimarães, Symphrô-
nio Alberto Sartori, Saulo 
Guimarães de Souza, Faus-

to Rodrigues do Valle, Edith Teresa Pizarro Zacariotti, 
Leônidas Bueno Fernandes Marques, Nicean Serrano de 
Souza Campos, Fátima Maria Lindoso da Silva Lima, 
Maria Helena Alves Canuto e Alessandra Vitorino Na-
ghettini. Em 5 de setembro de 2015, assumi a chefia do 
departamento e o prof. Solomar Martins Marques a sub-
chefia. Nossa gestão se encerra em 5 de setembro de 2019, 
quando finalizaremos dois mandatos seguidos.

Ao longo desses anos, o Departamento de Pedia-
tria realizou vários feitos. Porém, quero destacar as 
conquistas dos últimos quatro anos nas áreas de Ensi-
no, Pesquisa e Extensão. No ensino, tratando da nossa 
pós-graduação lato sensu, implantamos o terceiro ano do 
Programa de Residência Médica em Pediatria, com a 
construção do projeto pedagógico R3, possibilitando 
uma visão mais ampla do médico residente, com atua-
ção para além do HC/UFG, viável graças a importan-
tes parcerias, dentre elas, com a Secretária Municipal 

Evolução científica e
atendimento à população

pEDIATRIA

Por: Profa. Dra. Lusmaia Damaceno Camargo Costa,
chefe do Departamento de Pediatria da FM/UFG

Dra. Lusmaia Damaceno 
Camargo Costa,
chefe do Departamento de 
Pediatria da FM/UFG

de Saúde (SMS), que possibilitou estágio no Núcleo de 
Vigilância às Violências e Promoção da Saúde.

Ainda no âmbito da SMS, foi possível inserir os mé-
dicos residentes de forma mais efetiva no SUS, com ati-
vidades em duas Unidades Básicas de Saúde (UBS), no 
Cais Finsocial e no Centro de Saúde Marinho Lemos. 
Por meio de uma parceria com a Secretaria Estadual de 
Saúde, foi possível a construção do estágio no Hospital 
de Urgências Otávio Lage (Hugol), com vivência em 
atendimento à criança vítima de acidentes, como quei-
madura e acidentes automobilísticos.

No que diz respeito às atividades científicas, houve 
um ganho importante em publicações com a criação do 
estágio em Metodologia Científica, que tem possibili-
tado a ampliação da visão crítica dos artigos científicos, 
bem como o desenvolvimento de projetos e a escrita cien-
tífica. Na graduação, destaca-se a ampliação do cenário 
de prática no âmbito do SUS, em conformidade com as 
novas Diretrizes Curriculares para o curso de Medici-
na, possibilitando aos alunos do quarto ano atuarem em 
UBS de Goiânia (Cais Finsocial) e em Senador Canedo 
(pronto-socorro do Hospital Materno Infantil, estágio 
de emergências pediátricas, no quinto ano).

Referente às ações de extensão, destacam-se a rea-
bertura da “Liga do Pronto-Sorriso”; a ampliação do 
programa de humanização da clínica pediátrica, através 
da criação do “Projeto Bem Te Ver”, que incentiva a lei-
tura e a contação de histórias para crianças hospitaliza-
das; o “Projeto da Terapia Assistida com Animais”, por 
meio de uma ação conjunta do Departamento (Profa. 
Alessandra Naghetinni) e a Faculdade de Medicina Ve-
terinária; e o Projeto de Apoio ao Estudante.

Merece destaque, ainda, a homenagem feita aos ex
-professores de Pediatria, realizada durante a I Jorna-
da de Pediatria da FM/UFG, que ocorreu nos dias 9 
e 10 de novembro de 2018 – um momento de grande 
emoção e de resgate histórico, valorizando pessoas tão 
importantes na consolidação desse Departamento.

Entre janeiro e março de 2019, o Departamento de 
Pediatria participou, junto a um grupo composto por 
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médicos e professores (Dr. Sebastião Leite, Dra. Marla 
Avelar, Dra. Alessandra Naghettini e Dra. Eliane Te-
rezinha Afonso), de um projeto integrado com as fa-
culdades de Enfermagem, Nutrição e Odontologia em 
parceria com a Regional de Saúde Oeste II do Campus 
Firminópolis - Curso de Qualifi cação em Crescimen-
to e Desenvolvimento da criança para Profi ssionais da 
Atenção Primária à Saúde. Esse evento teve como obje-
tivos discutir a atualização, planejamento, acompanha-
mento e vigilância do crescimento e desenvolvimento 
infantil além de fortalecer a atuação e a articulação dos 
profi ssionais de saúde das diferentes áreas em práticas 
colaborativas mais efetivas.

Outro ganho para o Departamento foi a parceria 
com o Departamento de Saúde Mental, sob a coorde-
nação da professora Maria das Graças Brasil, no qual 
pudemos reabrir o curso “Treinamento Avançado em 
Pediatria do Desenvolvimento e Comportamento” – 
esse curso vai ao encontro das ações desenvolvidas e 
recomendadas pela Sociedade Brasileira de Pediatria, 
com a criação de um Departamento Científi co especí-

fi co para essa área. Realizamos também o Simpósio de 
Pediatria (SimPED) – Doenças Respiratórias e Alérgi-
cas, no período de 29 a 30 de março, com a participa-
ção de profi ssionais reconhecidos em âmbito nacional, 
como os professores da USP (Ribeirão Preto), Hospital 
Felício Rocho (MG) e da USP (SP).

O ano de 2019 realmente tem sido frutífero. No mês 
de junho promovemos dois eventos de extensão: o dia de 
Educação em Asma, em que realizamos palestras, ciclos 
de discussão e exames para avaliação da função pulmo-
nar. Tivemos, ainda, a semana de Combate à Violência 
contra à Criança e ao Adolescente. As atividades foram 
realizadas no Cais do Finsocial e contou com a partici-
pação de alunos do quarto ano, da Liga de Pediatria e 
de médicos residentes.

Ainda em 2019, vamos realizar nosso primeiro Cur-
so de Urgência/Emergência, com atividades teóricas e 
ofi cinas práticas. Será uma oportunidade para que mé-
dicos residentes e alunos da graduação na área de pe-
diatria apresentem seus projetos de pesquisa e trabalhos 
científi cos desenvolvido ao longo dos anos.

O desbravador Prof. 
Geraldo Pedra foi deter-
minante na organização e 
criação do Departamento 
de Ortopedia, Traumato-
logia e Cirurgia Plástica da 
Faculdade de Medicina da 
Universidade Federal de 
Goiás (DOT-FM/UFG). 
Em 1964, com a colabora-
ção de outros colegas, Ge-
raldo Pedra, ortopedista 
e diretor do Hospital das 

Clínicas (HC), criou o Serviço de Ortopedia e Trauma-
tologia da Faculdade de Medicina da UFG.

Assim surgiu o Departamento de Ortopedia, Trau-
matologia e Cirurgia Plástica (DOT) sob a chefi a de 
Geraldo Pedra. Em 1968, o fundador do Departamen-
to de Ortopedia também foi o responsável por instituir 
a primeira Residência Médica em Ortopedia no Estado 

Há 55 anos DOT desenvolve ações em 
prol do conhecimento e da sociedade

ORTOpEDIA

Por: Prof. Murilo Tavares Daher, chefe do Departamento de 
Ortopedia, Traumatologia, Cirurgia Plástica e Fisiatria

de Goiás. Atualmen-
te, o DOT é dividido 
em subespecialidades: 
serviço de cirurgia do 
pé, coluna, ombro e 
cotovelo, quadril, jo-
elho, mão e microci-
rurgias, alongamento 
ósseo, pediátrica, oste-
ometabólicas.

O DOT-FM/
UFG possui uma 
estrutura que per-
mite um aprendiza-

do de bom nível tanto na graduação, residência e 
no treinamento avançado das subespecialidades. 
Por desenvolver um trabalho de excelência, tornou-
se referência na área de Ortopedia e Traumatologia 
no Centro-Oeste. Foi a primeira unidade médica da 
cidade a oferecer treinamento de residentes na área.

Murilo Tavares Daher,
chefe do DOT
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Início da Residência 
Médica, 1981

Chefes do DOT
1964-1984 – Prof. Geraldo Pedra
1985-1997 – Prof. Mário da Paz Alves
1998-1999 – Prof. Edegmar Nunes Costa
2000-2003 – Prof. Válney Luiz da Rocha
2004-2007 – Prof. Sérgio Daher
2008-2011 – Prof. João Alírio T. da Silva Júnior
2012-2013 – Prof. Válney Luiz da Rocha
2014-2015 – Prof. Dr. Frederico Barra de Moraes
2016-2017 – Prof. João Alírio T. da Silva Júnior
2017-Atual – Prof. Murilo Tavares Daher

 O Departamento de Ortopedia sempre teve uma 
postura de liderança em relação à Sociedade Brasi-
leira de Ortopedia e Traumatologia (SBOT). Desde 
sua criação, em 1996, supervisiona a Liga de Trau-
ma – que realizada ações voltadas à aprendizagem 
acadêmica, projetos sociais direcionados à comuni-
dade sobre prevenção e atendimento aos politrauma-
tizados de Goiânia. Além disso, é responsável pela 
Jornada de Ortopedia e Traumatologia do Hospital 
das Clínicas da FM-UFG (JOTRAHC), consagra-
do um dos maiores eventos da região Centro-Oeste. 

O DOT tem como meta a excelência nos campos 
pesquisa, ensino e assistência. Portanto, está sempre 
incentivando a educação científica continuada para 
trazer cada vez mais qualidade de vida a quem pro-
cura os nossos serviços. Neste ano, em maio, aconte-
ceu o XVII Congresso Brasileiro de Coluna (CBC), 
em São Paulo, realizado pela Sociedade Brasileira de 
Coluna (SBC). Este é o maior evento científico na-
cional e da América Latina, específico para cirurgi-
ões de coluna. Estive representando o departamento 
por meio do trabalho científico Descrição de uma 
nova maneira de medir a IP através da TC e compara-
ção entre a IP na Rx Coluna Total e Lombossacra, este 
foi premiado em 1° lugar na categoria Melhor Tema 
Livre – sobre alinhamento sagital.

As metas para 2019 são: ampliar a produção 
científica e melhorar o atendimento para a popula-
ção, com a inauguração do novo prédio do Hospital 
das Clínicas.
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O início da radiologia 
na Faculdade de Medici-
na da Universidade Fede-
ral de Goiás (FM/UFG) 
se deu em 1963, quan-
do o Dr. Aluízio Ramos 
de Oliveira ingressou na 
universidade e passou a 
ministrar a disciplina, na 
época ainda pertencente ao 
departamento de Clínica 
Médica, dirigido pelo Dr. 
Joffre Marcondes de Re-
zende. Na mesma época, 

o Dr. Gilvan Juvenal Dutra foi convidado pelo diretor 
da Faculdade de Medicina, Dr. Francisco Ludovico de 
Almeida, para colaborar com o Dr. Aluízio no ensino 
da radiologia e na implantação do serviço de Radiologia 
do Hospital das Clínicas da UFG. Em 11 de agosto de 
1976, Dr. Gilvan Dutra foi homenageado por decisão do 
colegiado diretivo da FM e o recém-inaugurado auditó-
rio do Hospital das Clínicas da UFG recebeu seu nome.

Desde então, vários professores passaram pelo de-
partamento, contribuindo para o seu crescimento, assim 
como para o desenvolvimento da radiologia goiana. Além 
dos médicos acima mencionados, pertenceram ao quadro 
docente os doutores Kemil Lauar, Nabyh Salum, Clodo-
vil Dourado, Ciro Campos, Walsir Fiori, Ronei Ribeiro, 
Carlos Alberto Ximenes, Gerson Veloso, João Eliziário 
de Araújo e Leonaldo Ferro. Hoje, compõem o departa-
mento os doutores Kim-Ir-Sen Santos Teixeira, Rubens 
Carneiro dos Santos Júnior, Renato Tavares Daher e eu, 

Histórico e conquistas 
do Departamento de 
Radiologia da FM/UFG

RADIOlOGIA

Por: Prof. Dr. Hugo Pereira Pinto Gama

Prof. Dr. Hugo Pereira Pinto 
Gama, chefe do Departamento de 
Radiologia da FM/UFG

Hugo Pereira Pinto Gama, que sou chefe do departamen-
to. Antecederam-me como chefe os professores Aluízio 
Ramos de Oliveira, Nabyh Salum, Ronei Edmar Ribeiro, 
Carlos Alberto Ximenes e Kim-Ir-Sen Santos Teixeira.

A radiologia goiana é reconhecida no cenário nacional 
por sua qualidade e excelência. O Departamento de Ra-
diologia da FM/UFG teve papel relevante neste contexto 
ao formar mais de 100 médicos especialistas desde o seu 
início. A residência médica de Radiologia, com este nome, 
iniciou-se em 1974 e em 1984 houve o reconhecimento 
pelo Ministério de Educação e Cultura. Isto foi um gran-
de acontecimento na história da Radiologia da UFG.

Outro fato histórico relevante foi a criação de um De-
partamento próprio, separado da Clínica Médica, obtido 
por meio do empenho do professor Aluízio. Por fim, mais 
recentemente, uma grande reforma feita durante a gestão 
do Prof. Dr. Kim-Ir-Sem transformou o Serviço e o De-
partamento de Radiologia, que passou a contar com ins-
talações modernas contemplando as diversas modalidades 
dos métodos de imagem e equipamentos de última gera-
ção. Hoje, dispomos de exames de radiologia convencional 
(raios-x), ultrassonografia, ultrassonografia com Doppler, 
mamografia digitalizada (CR), tomografia computadori-
zada multislice (64 canais) e ressonância magnética (1,5 
Tesla), biópsias e punções guiadas por ultrassonografia ou 
tomografia. Ademais, com a conclusão do prédio novo da 
FM, o departamento agora possui uma nova secretaria e 
uma ampla sala de reuniões para professores.

Atualmente, o departamento oferta disciplinas para 
os alunos do 2º, 3º e 4º anos do curso de Medicina e 
possui 12 residentes em nível de especialização (4 mé-
dicos por ano distribuídos nos 3 anos de duração da re-
sidência médica). Além disso, semanalmente ocorrem 
reuniões interdepartamentais em neurologia, medicina 
interna, tórax e cabeça e pescoço.

Como projetos futuros, pretendemos ampliar a pro-
dução científica do departamento, aumentar o número 
de professores efetivos, equipar nossas novas salas e plei-
tear a informatização do sistema de laudos e armazena-
mento de imagens (PACS) dos exames do nosso serviço.
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O Departamento de 
Cirurgia da Faculdade de 
Medicina surgiu no ano de 
1977, 17 anos após a criação 
da Faculdade de Medicina, 
sendo inicialmente chefiada 
pelo professor Farjala Se-
bba, professor do Serviço de 
Coloproctologia. Ao longo 
dos anos, foi coordenada 
por professores das diversas 
especialidades cirúrgicas, 
sempre pautada pela res-

ponsabilidade de formação técnica, teórica e ética de seu 
corpo discente. Desde a criação dos programas de residên-
cia médica, o corpo docente da Faculdade de Medicina 
abraçou a responsabilidade de coordenar esses programas, 
com formação de mais de 924 especialistas ao longo de sua 
história. Professores do Departamento, em várias oportu-
nidades, tiveram a honra de presidir a Sociedade Brasilei-
ra de sua especialidade, demonstrando o reconhecimento 
nacional do trabalho desenvolvido em nossa Instituição.

Somos hoje 40 professores alocados no nosso De-
partamento, sendo 8 com título de Especialista, 6 com 
título de Mestrado e 26 com título de Doutorado. Con-
tamos com 7 professores auxiliares, 3 professores assis-
tentes, 20 professores adjuntos, 9 professores associados 
e 1 professor titular concursado, professor Marcos Pe-
reira de Ávila, do Serviço de Oftalmologia.

Realizamos, com o apoio fundamental da Faculdade 
de Medicina e do Hospital das Clínicas/UFG, em de-
zembro de 2018, o 26º Curso de Clínica e Cirurgia do 
Aparelho Digestivo nas dependências da nossa própria 

Responsabilidade ética e atualização científica são 
marcas do Departamento de Cirurgia do HC/UFG

HISTÓRIA E CONQUISTAS

Por: Prof. Dr. Hélio Moreira Júnior

Prof. Dr. Hélio Moreira Jú-
nior, chefe do Departamento 
de Cirurgia do HC

da Faculdade, com a presença de 18 cirurgiões convida-
dos de outros estados, incluindo São Paulo, Minas Ge-
rais, Paraná, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Bahia, 
Distrito Federal, Mato Grosso e Rio Grande do Sul. 
Aproximadamente 180 médicos se inscreveram para 
este evento. Como destaque durante o evento tivemos 
cirurgia videolaparoscópicas transmitidas ao vivo para o 
público presente no Teatro Asklepios, com discussão ao 
vivo entre equipe cirúrgica e auditório.

Vivemos um período de grande expectativa e transfor-
mações no nosso Departamento, a despeito das dificul-
dades que enfrentamos na nossa Universidade. Estamos 
com o propósito de iniciar em breve o nosso programa de 
pós-graduação em cirurgia, que seria o primeiro progra-
ma dessa natureza das regiões Norte e Centro-Oeste do 
Brasil. Para tanto, voltamos nossas atenções para a cria-
ção do laboratório de cirurgia experimental da Faculdade 
de Medicina, a ser instalado no subsolo do prédio da Fa-
culdade de Medicina da UFG, o que seria uma estrutura 
fundamental de fomento à pesquisa e desenvolvimento 
tecnológico. Conseguimos, por meio de doações, equipar 
nosso departamento com computadores de alta perfor-
mance disponível para o nosso quadro docente, além de 
mobiliar nosso departamento de forma adequada, pro-
porcionando um ambiente confortável para que todos 
possam desenvolver seu trabalho com dignidade.

E, finalmente, vislumbramos um futuro ainda mais 
promissor ao Departamento de Cirurgia e à Faculdade de 
Medicina/UFG, com a proximidade de inaugurarmos o 
novo Hospital das Clínicas/UFG, que será, sem sombra de 
dúvidas, um marco na transformação de nossa Instituição, 
proporcionando um cenário de ensino, pesquisa e assistência 
médica sem precedentes na região Centro-Norte do país.
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O Conselho das Ligas Acadêmicas da Faculda-
de de Medicina da Universidade Federal de Goiás 
(Conlig) foi criado em 10 de abril de 2013 e suas 
atividades são reguladas de acordo com estatuto pró-
prio – atualizado em 2019. O objetivo do órgão é 
intermediar a relação entre as Ligas acadêmicas e 
as instâncias superiores, como a Coordenação de 
Extensão da Faculdade de Medicina. Atualmente, 
o Conlig também mantém relações com demais ór-
gãos internos e externos da UFG.

Segundo a presidente do Conlig, Amanda Pei-
xoto Ferreira, acadêmica do 4º ano de Medicina, o 
Conselho tem inúmeras funções, como estabelecer 
comunicação adequada entre as ligas filiadas, esti-
mular a educação continuada, fiscalizar as atividades 
realizadas pelas ligas, etc.

“Exigimos das ligas acadêmicas relatórios tri-
mestrais. Neste, os presidentes relatam as atividades 
que foram produzidas e, ainda, apontam eventuais 
dificuldades encontras. Assim, é possível que haja 
amparo e resolução precoce para o problema.” Ain-
da de acordo com a Amanda, tudo isso é feito para 
fomentar o crescimento e a consolidação das ligas 
da FM/UFG.

As ligas acadêmicas possuem um tripé: pesqui-
sa, ensino e extensão. Desse modo, precisam desen-
volver e publicar pesquisas sobre a área de atuação, 
promover discussões de casos, organizar e partici-
par de eventos técnico-científicos; proporcionar co-
nhecimentos técnico-científico, teóricos e práticos, 
permitindo que os membros aprofundem seus co-
nhecimentos em áreas de interesse, auxiliando, dessa 
maneira, na escolha da futura residência médica, etc.

No que se refere à extensão, realizam projetos vol-
tados à população de cunho sociocultural; ampliam 
os benefícios que a FM/UFG é capaz de propiciar à 
comunidade; estreitam a relação universidade/comu-
nidade e possibilitam a integração e conscientização 
dos acadêmicos. Dessa forma, os membros do Conlig 
vêm trabalhando com afinco para realizar vários pro-
jetos. Dentre eles, destacam-se a Feira das Ligas, o 
Projeto Teia e o Projeto Prosa.

Em 2019, além de presidente, a diretoria do 
Conlig passou a contar com outros cargos, como 
vice-presidente, secretário, conselheiros de ensi-

ligas acadêmicas da FM/UFG
estimulam a produção técnico-científica

CONlIG

projetos voltados à sociedade

• Feira das Ligas: evento realizado em parceria com 
os organizadores da Semana de Recepção aos Ca-
louros (SeReCa). Na ocasião, membros do Conlig 
puderam apresentar seu trabalho e os benefícios de 
ser membro do Conselho. O objetivo da feira foi 
mostrar aos novos acadêmicos as atividades reali-
zadas pela Faculdade de Medicina.
• Projeto Teia: projeto realizado em parceria com 
a Prefeitura de Goiânia, a Secretária Municipal 
de Educação e Esporte (SME), o Sistema S (Sesc/
Senai) e a UFG nasceu visando oferecer diversos 
atendimentos aos alunos de escolas que não pos-
suem ou têm acesso limitados a serviços de lazer, 
cultura e saúde.
• Projeto PROSA: idealizado em parceria com a 
Prefeitura de Bela Vista de Goiás, o projeto tem 
como finalidade oferecer à comunidade belavis-
tense, por meio das ligas acadêmicas, promoção e 
educação em saúde. Além disso, dispõe de serviços 
como aferição de pressão, teste de glicemia, espi-
rometria, tipagem sanguínea, exame de fundo de 
olho, exames rápidos de DST, entre outros. 

no, extensão e de finanças. Essa 
nova configuração, conforme co-
menta Amanda, visa dar um suporte 
mais individualizado, ajudando a melhorar o fun-
cionamento das ligas. “Almejamos incorporar às 
atividades regulares projetos que propiciem uma 
aproximação entre as ligas acadêmicas e, também, 
entre os alunos. Não obstante, desejamos gerar 
maior acesso das Ligas ao ambiente não acadêmico, 
promovendo ações devolutivas à comunidade, que 
tanto auxilia na formação dos profissionais médicos 
desta universidade”, diz.
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Diretoria Conlig
Presidente: Amanda Peixoto Ferreira
Vice-presidente: Vilson Rodrigues de Sousa Junior
Conselheira de Ensino: Camila Di Carla A. Costa
Conselheiro de Extensão: Humberto Furtado
Conselheiro Científico: João Pedro Rufino
Conselheira de Finanças: Jade de Oliveira Silva

Ligas filiadas
ao Conlig
•	 Liga	Acadêmica	de	Neurociências
 Marcos Loiola de Souza
• Liga Acadêmica de Oftalmologia
 Mariana Siqueira Campos de Deus
• Liga de Medicina do Esporte e do Exercício 
 Natália Santana Daher Mendonça
• Liga de Obstetrícia e Saúde da Mulher 
 Thaynara de Moraes Pacheco
• Liga de Pediatria
 Julia Português Almeida
• Liga de Medicina Reprodutiva
 Paulo Fellipe Silvério Razia
• Liga de Endocrinologia e Nutrologia
 João Vitor Percussor Silva
• Liga do Trauma
 Robson Pierre Pacífico Alves Filho
• Liga Pronto Sorriso
 Luís Guilherme Mahamed Daher
• Liga Acadêmica de Cirurgia Geral
 Andressa Mariane Borba Lima
• Liga Acadêmica de Saúde Mental
 Carolina da Silva Bezerra

• Liga da Mama HC/UFG
 Pedro Henrique de Ávila Perillo
• Liga Acadêmica de Clínica Médica
 Tiago Duarte de Pinho
• Liga Acadêmica de Urologia
 Orial Lino Nascimento Junior
• Liga Acadêmica de Emergências Clínicas
 Fábio José Vaz da Mota
• Liga Acadêmica de Geriatria e Gerontologi
 Matheus Gabriel Dias
• Liga Acadêmica de Diabetes
 Lucas Wilson Matos Gomes
• Liga Acadêmica de Propedêutica Diagnóstica
 Lucas de Figueiredo Barbosa
• Liga Acadêmica do Sono e do Pulmão
 Isadora Espíndola Leite Borges
• Liga Acadêmica do Sistema Digestivo
 Julia Ramos De Melo
• Liga de Oncologia
 Julia de Jesus Caetano
• Liga Acadêmica da Sexualidade Humana
 Lázaro Leonardo Mendes de Oliveira
• Liga Acadêmica de Angiologia e Cirurgia Vascular
 Ítallo de Almeida Pinheiro
• Liga de Transplantes
 João Marcos Ribeiro Paiva Xavier
• Liga de Cirurgia Plástica
 Daniella Da Mata Padilha
• Liga Acadêmica de Cardiologia

e Cirurgia Cardiovascular
 Pollyana dos Santos Borges
• Liga Acadêmica de Otorrinolaringologia  
 Mateus Henrique Guiotti Mazao Lima
• Liga Acadêmica de Medicina Intensiva
 Larissa Crysthine Aguiar Brasil
• Liga Acadêmica de Anestesiologia e Dor
 Gabriel Pereira Gomes
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A 31ª edição do Encontro Científico dos Acadêmi-
cos de Medicina (Ecam) e o 10º Congresso Goiano de 
Ética Médica (Cogem) serão realizados no Centro de 
Convenções de Goiânia entre os dias 10 e 12 de outubro. 
As inscrições podem ser feitas no site www.ecamcogem.
com.br. Os eventos são promovidos pelos estudantes do 
3º ao 5° ano da Faculdade de Medicina da Universidade 
Federal de Goiás (FM/UFG), turma 65.

Com o tema “A Metamorfose Médica: do estudan-
te ao profissional”, o Encontro e o Congresso buscam 
atualizar e aperfeiçoar os conhecimentos científicos dos 
acadêmicos nas diversas especialidades da área médi-
ca, bem como estimular a produção e desenvolvimento 
científico no Estado de Goiás. “Estes eventos são uma 
oportunidade ímpar para os discentes engrandecerem 
seus currículos”, comenta o presidente do 31º Ecam e 
do 10º Cogem, João Marcos Paiva Ribeiro Xavier.

O Encontro e o Congresso contarão com renoma-
dos palestrantes regionais, nacionais e internacionais. 
Dentre eles, os cardiologistas Celmo Celeno Porto e 
Humberto Graner, e o endoscopista Leonardo Emí-
lio – médicos que fazem parte da diretoria docente do 
Ecam e do Cogem. O congresso contará, ainda, com 
espaço para apresentação de trabalhos científicos pro-
duzidos por acadêmicos. Os pôsteres ou apresentações 

31º Ecam e 10º Cogem serão realizados 
entre os dias 10 e 12 de outubro

Histórico Ecam

Eventos ocorrem simultaneamente no Centro de Convenções de Goiânia e contarão com palestras, workshop e oficinas

SAVE THE DATE

orais aprovadas serão publicados em revistas, acrescen-
tando visibilidade ao trabalho produzido. 

Além de workshops e oficinas, em 2019 haverá no-
vidades na programação. “Este ano vamos inserir uma 
nova modalidade chamada UCS. Nesta, dois pales-
trantes com ideias opostas vão debater determinado 
tema em frente ao público. Ao final das discussões, o 
público votará por meio de aplicativo e poderá opinar 
sobre as ideias apresentadas”. Outro ponto inovador 
é o “Ecam Talk” – após as palestras, os estudantes 
terão um tempo para conversar com os palestrantes e 
tirarem dúvidas. 

A primeira edição do Ecam foi realizada em 
1988, na antiga sede da Associação Médica de 
Goiás (AMG), e teve como presidente o jovem 
Mauro Elias Mendonça – hoje renomado psi-
quiatra e professor da UFG. Quando promovido 
em Caldas Novas, conhecimento e descontração 
andavam lado a lado, haja vista que os estudantes 
usavam roupas de banho. Tempos depois, foi reali-
zado por um longo período no Conselho Regional 
de Medicina do Estado de Goiás (Cremego). Mais 
de três décadas depois, o evento cresce exponen-
cialmente e continua sendo um importante difusor 
de novas ideias entre os acadêmicos de Medicina.

Comissão organizadora do 31º Ecam e 10 Cogem

Segundo João Marcos, o Ecam começou de 
forma tímida e restrito aos graduandos de Me-
dicina da UFG. Todavia, com o passar dos anos, 
o evento foi ganhando notoriedade e atingindo 
públicos maiores. A expectativa é que este ano 
o Encontro receba mais de 1 mil participantes. 
“Em 2018, o Ecam atingiu vários universitários 
do entorno, cerca de 20 universidades participa-
ram do evento. Este ano, estamos contando com 
30 universidades de todos os Estados”. Ainda de 
acordo com o presidente, o objetivo é ampliar o 
público-alvo e promover maior integração entre 
as universidades públicas e privadas.
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