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A Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Goiás (FM-UFG) 
realizou no mês de setembro, no Teatro Asklepiós, o I Fórum Sobre Femini-
cídio, que teve como tema “Nas Mãos da Educação a Esperança Contra do 
Feminicídio”.

Ao abordar a interdisciplinaridade, várias entidades foram representadas 
em diversos setores, levando o conhecimento e o aprendizado para toda a 
população. Consideramos de importância incalculável a realização deste Sim-
pósio pela pertinência de seu foco principal: a prevenção do feminicídio.

Feminicídio – palavra quase impronunciável para muitos – cujo sentido 
nos lembra dor, constrangimento e até vergonha. Ao considerarmos que, ape-
sar de todo repúdio que possa nos infl igir, é uma realidade, está entre nós, 
independente de idade, raça ou condição social.

Se é uma realidade, precisa ser encarada para analisarmos suas causas e 
consequências. Para que isso aconteça, urgente se faz desmistifi cá-la, enca-
rando-a, sem reservas, desnudá-la, conhecer suas entranhas mais profundas 
até suas manifestações mais sutis.

Necessário se faz que todos nós – enquanto profi ssionais da saúde, pais, pa-
rentes ou simplesmente como pessoas – nos apresentemos com um novo olhar 
sobre o feminicídio, sem medo, sem melindres, pois o fato existe, machuca, 
destrói famílias e ceifa vidas, mulheres promissoras a maioria das vezes.

Novas linhas de pensamento e conduta devem ser seguidas para salvarmos 
inúmeras vidas que caminham a passos largos para esse fi m tão trágico.

A Faculdade de Medicina deu seu primeiro passo com a realização deste 
Simpósio. Quem sabe nesse momento se instalará “aquela pulga atrás da ore-
lha” que nos fará mais inseridos e mais atentos nos ambientes que frequenta-
mos, principalmente nas nossas casas.

Em nome da diretoria, mostro-me muito agradecido a todos da comissão 
organizadora do evento por nos proporcionar essa rica oportunidade.

“Quando a violência termina, a vida recomeça.”
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Breve histórico do Departamento de Saúde 
Mental e Medicina Legal da FM-UFG

PSIQUIATRIA

Embora os departamen-
tos tenham se constituído a 
partir do ano de 1977, a psi-
quiatria acompanha a Facul-
dade de Medicina da UFG 
desde o seu nascimento. O 
prof. Geraldo Brasil, primei-
ro psiquiatra a chegar em 
Goiânia, no final dos anos de 
1940, foi um dos professores 
fundadores. Assumindo a 
tarefa de organizar o “De-
partamento de Psiquiatria 
e Medicina Legal”, o prof. 
Geraldo convidou o prof. 
Alfredo Paes para contri-
buir na psiquiatria e o prof. 

Benedito Soares de Camargo 
Júnior para assumir a Medicina Legal – cargo que ocupou 
até o início da década de 90, quando se aposentou.

Logo no início o departamento contava com várias 
disciplinas, como Psiquiatria, Deontologia Médica, Psi-
cologia Médica, Medicina Legal e Medicina Psicosso-
mática – extinta no final dos anos 1970. Posteriormente, 
incorporaram-se ao departamento o prof. Samyr Helou, 
transferido em 1973 para Departamento de Cirurgia; o 
prof. José Arruda, que se afastou em 1975; o prof. Siadi, 
transferido para a Faculdade de Direito; o prof. Wassily 
Chuc, que veio transferido do Instituto de Psiquiatria 
do Rio de Janeiro; e o prof. Otoni Verdi, incorporado 
por meio concurso público em 1970.

Como não havia unidade psiquiátrica no Hospital 
das Clínicas, as atividades do departamento eram de-
senvolvidas nas dependências do Hospital Psiquiátrico 
Prof. Adauto Botelho. As atividades da Medicina Legal 
eram eminentemente teóricas, até que a partir do final 
dos anos 1990, com a aprovação em concurso do prof. 
Renato Posterli, iniciaram-se atividades práticas da dis-
ciplina, nas dependências do Instituto de Medicina Le-
gal. A disciplina foi exercida posteriormente pelo prof. 
Décio Ernesto de Azevedo Marinho e atualmente está 
a cargo do prof. Marcelo Trindade Júnior.

O primeiro grande marco para o desenvolvimento 
do departamento e da especialidade foi a vinda do Prof. 
Wassily Chuc, livre-docente em Psiquiatria, em 1968. 

Psiquiatra José Reinaldo do 
Amaral, ex-chefe do Departa-
mento de Saúde Mental e Medici-
na Legal da FM-UFG, professor 
adjunto da UFG e da PUC-GO, 
membro titular da Academia 
Goiana de Medicina (AGM)

Pela sua grande capacidade de aglutinar pessoas, ele 
despertou grande interesse dos estudantes de Medicina 
pela Psiquiatria. Os anos 70 terminam com a discipli-
na sob responsabilidade do prof. Wassily Chuc, do prof. 
Otoni Verdi e do prof. João Alberto de Oliveira Cam-
pos, incorporado ao departamento desde 1978.

Na década de 80, perdemos precocemente o prof. 
Wassily e o prof. Otoni se desligou do departamento. 
Nessa época, são admitidos, por meio de concurso, os 
professores José Reinaldo do Amaral e Abrão Marcos da 
Silva. A década de 1990 se inicia com os três professores, 
que estruturam o Ambulatório de Psiquiatria do HC, em 
1992, elemento de expansão do departamento e de maior 
aceitação da especialidade, até então “exilada” no Hospi-
tal Adauto Botelho. Ainda nos anos 90, a profa. Maria 
das Graças Brasil é reincorporada à UFG e organiza o 
Ambulatório de Psiquiatria da Infância e Adolescência 
(NINA). Na mesma década, chegam os professores Ge-
raldo Francisco do Amaral e Maria Amélia Dias Pereira.

Outro grande marco para o departamento foi o início 
das atividades do Programa de Residência Médica em Psi-
quiatria, em 2001. O novo milênio observou um grande 
desenvolvimento do departamento e a chegada de novos 
professores: Berta Baltazar Elias, Patrícia Gonçalves Mo-
raes, Paulo Maurício de Oliveira, Marcelo Trindade Jú-
nior, Rodolfo Nunes Campos e Murilo Ferreira Caetano.

Recentemente, o departamento teve seu nome trocado 
de “Departamento de Psiquiatria e Medicina Legal” para 
“Departamento de Saúde Mental e Medicina Legal”, e 
suas atividades vem se diversificando cada vez mais. Des-
de 1977 até hoje, exerceram a chefia do Departamento os 
professores Geraldo Brasil (7 mandatos), José Reinaldo do 
Amaral (6 mandatos), João Alberto de Oliveira Campos (4 
mandatos), Abrão Marcos da Silva (3 mandatos) e Berta 
Baltazar Elias (2 mandatos). Atualmente, o Departamento 
conta com 10 docentes, sendo um substituto. Além das ati-
vidades na Faculdade de Medicina, o departamento ofere-
ce disciplinas para os cursos de Psicologia e Musicoterapia.

O grande sonho de todos no departamento, de longa 
data, é a unidade psiquiátrica no Hospital das Clínicas 
– inúmeras foram as tentativas para sua constituição. 
Todavia, apesar dos esforços, o sonho ainda não se con-
cretizou. O novo edifício de internações do HC mostra-
se como a nova esperança para finalmente ombrear a 
psiquiatria com as outras especialidades médicas.
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Razão e emoção
ARTIGO

A reportagem do 
dia 2 de junho do jor-
nal O Popular expõe 
um problema real do 
relacionamento huma-
no que pressupõe um 
vínculo mínimo entre 
duas pessoas. Tal pro-
blema assume propor-
ção bem maior quando 
falamos do atendimen-
to em saúde, onde um 
se apresenta adoeci-
do, fragilizado e com 
grande demanda em 
relação ao outro que 
detém o conhecimen-
to técnico para mitigar 

seu sofrimento. Esse encontro pode ocorrer de 
modo emocionalmente neutro e impessoal, mas 
em verdade não é só isso que o paciente procura, 
porquanto ele se encontra em momento delicado 
e desejoso de acolhimento. Decerto estará inse-
guro quanto a sua plenitude humana, temeroso 
em maior ou menor grau em face do prejuízo 
leve ou grave de sua saúde.

Assim, independentemente do que padeça, 
todo paciente nos chega emocionalmente debili-
tado, ansiando não só por competência técnica, 
mas amparo que amenize sua angustia. Nesse 
sentido, o profissional carece de uma formação 
mais aprimorada que contemple não só a exce-
lência técnica, mas também um padrão de cará-
ter ético. A atitude ética implica proceder tendo 

Dr. Marcelo Fouad Rabahi, 
Professor Titular da Facul-
dade de Medicina da UFF, 
coordenador do CTI do Hos-
pital Alberto Rassi e membro 
da Academia Goiana de Me-
dicina (AGM)

em consideração a existência do outro e sua pers-
pectiva diferente. Implica certo distanciamento 
do próprio ego para poder atuar “como se fosse 
consigo”, o que não é trabalho fácil, uma vez que 
exige uma união balanceada e indissociável entre 
razão e emoção.

O Psiquiatra Arthur Salles descreve que atin-
gir esse patamar demanda superar grandes difi-
culdades. A começar pela formação pessoal dos 
profissionais, no seu âmbito familiar, com prin-
cípios básicos de solidariedade, de fraternidade, 
de cidadania. Segue-se a dificuldade de obter 
uma formação de excelência, seja qual for a es-
pecialidade – medicina, fisioterapia, enfermagem 
etc., porque muitas escolas se esquecem de que 
não basta formar profissionais, mas sim pessoas. 
Cobra-se por produtividade, por resultados e es-
timula-se a competitividade, o que muitas vezes 
fragiliza a questão pessoal do indivíduo. É real 
o grande número de profissionais acometidos de 
ansiedade ou depressão. Se o profissional não está 
equilibrado, o atendimento que vai prestar difi-
cilmente será humanizado.

Minha análise é que a busca pela humanização 
do atendimento deve partir, num primeiro mo-
mento, do próprio profissional de saúde, ao cuidar 
de seus valores, do seu bem-estar e da sua harmo-
nia com a profissão e com as pessoas de quem vai 
cuidar. Isso inclui o cuidado pela atualização em 
relação às inovações tecnológicas, às mudanças de 
procedimentos e às evoluções naturais do mundo 
e de suas circunstâncias, sem, é claro, perder de 
vista a maior invenção de todos os tempos: a ca-
pacidade de ouvir o paciente.
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Cremego realizada 3ª edição
do Exame de Egressos

TESTE

 O Conselho Regional de Medicina do Estado de 
Goiás (Cremego) promoveu a 3ª edição do Exame de 
Egressos. A prova, realizada no dia 7 de setembro, 
contou com a participação de cerca de 300 candida-
tos, entre médicos recém-formados e acadêmicos de 
Medicina, a partir do 6º ano, de várias instituições 
de ensino do Brasil.

A prova dispunha de 100 questões objetivas so-
bre ginecologia e obstetrícia, clínica médica, clíni-
ca cirúrgica, pediatria, epidemiologia, metodologia 
científica e ciências básicas (fisiologia, bioquímica, 
microbiologia e parasitologia, biofísica e biologia 
molecular). Criado em 2017 para avaliar a qualida-
de do ensino médico, o teste é aberto a candidatos 
de todo o País e são aprovados os que acertam, pelo 
menos, 60% das questões.

A participação dos médicos e acadêmicos no 
Exame de Egressos é voluntária e não está vinculada 
ao registro do profissional no Cremego. O resultado 
de cada teste é repassado somentte ao avaliado e as 
faculdades recebem um relatório geral das notas de 
seus alunos, sem identificação individualizada.

A aprovação no Exame de Egressos contará pon-
tos para o ingresso em residências médicas. De acor-
do com Waldemar, foi sugerido às Comissões de 
Residência Médica que a aprovação do candidato no 
exame garanta, em média, um ponto e meio na ava-
liação para o ingresso na residência. Essa pontuação 
poderá variar para mais ou menos, de acordo com o 
edital de cada residência.

Para o diretor científico do Cremego, o modelo de 
prova aprovado pela plenária do Conselho busca dar 

Realizado no dia 7 de setembro, exame contou com cerca de 300 candidatos de várias regiões do País

um retorno à sociedade sobre uma função do Cre-
mego, que é fiscalizar o bom exercício da medicina. 
Com esse exame, o Conselho tem uma avaliação do 
nível de ensino nas faculdades. “Essa é uma prova de 
grande relevância, principalmente diante do grande 
número de escolas médicas criadas nos últimos anos 
no Brasil”, diz.

Com informações da Revista do Cremego
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Projetos voltados à sociedade
são marcos do DGO

GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA

O Departamento de 
Ginecologia e Obstetrícia 
(DGO) da Faculdade de 
Medicina da Universidade 
Federal de Goiás (FM-U-
FG) foi criado no final da 
década de 1960 por um 
grupo de ginecologistas – 
dentre eles destaca-se no-
mes como o do Dr. Prof. 
Georthon Rodrigues 
Philocreon. Em meados 
de 1970, as atividades no 
departamento se iniciaram 

sob a chefia do Prof. Osvaldo de Alencar Arraes.
A Santa Casa de Misericórdia, local onde se encon-

tra atualmente o Centro de Convenções de Goiânia, 
foi o espaço escolhido para dar início as atividades do 
departamento. No mesmo local também ficava a Ma-
ternidade Escola – somente em 1971 a maternidade 
passou a funcionar no primeiro pavilhão do Hospital 
das Clínicas da UFG.

O DGO se expandiu e atualmente é o maior de-
partamento da Faculdade de Medicina. As atividades 
transcenderam os muros da FM e passaram a ser rea-
lizadas em estabelecimentos públicos de saúde, como a 
Maternidade Nossa Senhora de Lourdes; Maternidade 
Nascer Cidadão; Hospital Materno Infantil; Materni-
dade Aristina Cândida, em Senador Canedo; Mater-
nidade Dona Íris; e, em breve, na Maternidade Oeste.

Presente
Segundo o ginecologista e obstetra Dejan Rodri-

gues Nonato, chefe do DGO, em 2019 houve uma 

Dr. Dejan Rodrigues Nonato, 
chefe do Departamento de Gine-
cologia e Obstetrícia do HC

boa integração com os macroprojetos encampados 
pela diretoria e pelo conselho diretor da FM. “Tive-
mos a oportunidade de contribuir na elaboração do 
regimento interno da Faculdade de Medicina. Atu-
almente o documento está sendo analisado pelo con-
selho diretor da instituição”, comenta. Além disso, 
hoje o departamento conta com uma sala própria, a 
qual professores podem utilizar para estudo, atendi-
mento e orientações em pesquisas – o ambiente tam-
bém pode ser usado por alunos da graduação.

Projetos futuros
Para Nonato, o futuro do Departamento de Gine-

cologia e Obstetrícia se apresenta auspicioso. “Con-
cluir a implantação do serviço de genética humana é, 
sem dúvidas, um dos projetos mais promissores, seja 
em diagnóstico ou em tratamento”, revela. Nonato 
salienta ainda que os membros do DGO pretendem 
contribuir com projetos que auxiliem no atendimen-
to a vítimas de violência sexual. No entanto, os avan-
ços não param por aí.

Conforme lista o chefe do DGO, manter a qua-
lidade dos serviços de atendimento ambulatorial e 
cirúrgico; tornar o departamento um espaço cada 
vez mais acolhedor e harmônico para professores e 
estudantes, estimulando o aprendizado, as pesquisas 
e as publicações científicas em ginecologia e obste-
trícia; participar de ações referentes a prevenção do 
câncer de mama, como o Outubro Rosa; executar 
com maestria os eventos científicos, como a Sema-
na Científica do DGO e a Jornada do DGO; tomar 
posse da nova área de atendimento, a maternidade e 
o centro cirúrgico no novo Hospital das Clínicas; são 
outros projetos que merecem destaque.
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O Departamento de Ginecologia e Obstetrícia cresce 
exponencialmente desde sua gênese. Confira, abaixo, os 
grandes marcos das últimas décadas.

Centro de Reprodução Humana
O Centro de Reprodução Humana do Hospital das 

Clínicas da Universidade Federal de Goiás (LabRep/HC-
-UFG), um dos maiores do Brasil, foi idealizado pelo 
ginecologista e obstetra Mário Approbato. Inaugurado 
oficialmente em 12 de dezembro de 1989, na gestão de 
Joel Pimentel de Ulhôa, o LabRep passou por algumas 
reformas ao longo de três décadas e se consagrou como 
um centro de reprodução humana sofisticado que pro-
porciona tratamento a casais héteros, homoafetivos e 
mães independentes que não têm condições financeiras 
para realizar os procedimentos em centro particulares. O 
LabRep faz parte de um projeto de extensão da UFG e 
oferece serviços de 1º mundo de alta e média complexida-
de, como fertilização in vitro, inseminação, inseminação 
com sêmen doador, microcirurgia de trompas, coito pro-
gramado, etc. O LapRep possui Centro Cirúrgico, com 
sala cirúrgica e de recuperação; sala de coleta de óvulos, 
sala de coleta de sêmen, laboratório de sêmen, laborató-
rio de fertilização in vitro, sala de criopreservação, posto 
de enfermagem, duas salas de ultrassonografia e quatro 
consultórios – tudo adaptado para atender às normas da 
Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

Centro Avançado de Diagnóstico 
de Mama

Inaugurado no dia 28 de setembro de 2016, o Cen-
tro Avançado de Diagnóstico da Mama (CORA) é a 
primeira unidade no Centro-Oeste a oferecer o exa-
me de biópsia da mama por meio do mamótomo a 
pacientes usuárias do Sistema Único de Saúde (SUS) 
– o projeto foi idealizado pelos mastologistas Ruffo 
de Freitas Júnior e Rosemar Macedo Souza Rahal. A 

obra foi executada por meio da parceria entre a UFG, 
Instituto Avon e entidades públicas e privadas, como 
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Goiás 
(Fapeg), Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 
(Ebserh), Ministérios Públicos de Goiás e do Traba-
lho, Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN) 
e ONG Companheiro das Américas. O edifício pos-
sui uma estrutura física de 1.709,11 m2, divididos em 
três andares, cujo projeto contemplou 15 consultórios, 
salas para os exames de ultrassonografia, mamografia 
e mamotomia, além de salas para pesquisas clínicas e 
auditório com capacidade para 70 pessoas. A unidade 
também oferece duas amplas recepções, uma sacada e 
um espaço de convivência para as pacientes.

Serviço de Medicina Fetal
Outro marco do Departamento de Ginecologia e 

Obstetrícia foi a criação do Serviço de Medicina Fetal. 
Criado pelo ginecologista e obstetra Waldemar Naves do 
Amaral, Prof. livre-docente da UFG, o serviço passou a 
valorizar a medicina fetal, disponibilizando à população 
mais carente cirurgia fetal, fetoscopia, tratamento do feto 
anêmico e, ainda, tratamento do feto mal formado.

Centro de Genética Humana
A primeira etapa estrutural do Centro de Genética 

Humana do Hospital das Clínicas da UFG foi inaugu-
rada em junho de 2018. A área de 182 m2 destina-se aos 
exames laboratoriais do Centro de Genética Humana. 
O serviço será crucial para a identificação de síndromes 
genéticas, doenças do sexo, gênese do câncer, reprodução 
humana, comportamento humano e o reconhecimento 
de doenças genéticas em bebês na fase gestacional. Em 
breve, com a finalização da obra, o espaço terá salas para 
análises citogenéticas, análises moleculares, cultura mo-
lecular, recepção de material biológico e recepção e pro-
cessamento de amostras.

Marcos do DGO
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Ex-chefes do Departamento
de Ginecologia e Obstetrícia

Destaque

Georthon Rodrigues 
Philocreon

(1995 a 1997)

Mariluza Terra 
Silveira (1997 a 1999),

in memoriam

Maurício Guilherme 
Viggiano

(2005 a 2006)

Osvaldo de Alencar 
Arraes (1970 a 1991), 

in memoriam

Rui Gilberto Ferreira 
(2006 a 2010)

Vardeli Alves de 
Morais (1995 a 1997 /

1999 a 2001)

Waldemar Naves do 
Amaral (2001 a 2003 
/ 2003 a 2005 / 2010 a 

2012/ 2012 a 2014)

Washington Luiz 
Ferreira Rios
(2014 a 2018)

A UFG é considerada uma das melhores uni-
versidades do Brasil, ocupando a 20ª posição no 
ranking nacional. A Faculdade de Medicina, por 

sua vez, ocupa a 15ª posição; além disso, está na 6ª 
colocação em relação a nota do Exame Nacional 
de Desempenho de Estudantes (Enade).
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Show do Esqueleto promove críticas e 
reflexões por meio da arte

TRADIÇÃO

Turma 66 da FM/UFG, organizadores do 58º Show do Esqueleto

Fotos: Bruno Karim, Studio B12

Shows, performance teatral, baleiras, esqueletinhas, 
quadros de crítica social e política, e muito humor fi-
zeram parte da 58ª edição do tradicional Show do Es-
queleto, realizado dia 1º de junho no Teatro Goiânia. 
Organizado pela turma 66 da Faculdade de Medicina 
da Universidade Federal de Goiás (FM-UFG), o even-
to tem por objetivo recepcionar os calouros do curso de 
Medicina de forma saudável e respeitosa.

Segundo a presidente do Show do Esqueleto 2019, 
Rebeca Dornelas Souza, o evento carrega histórias e ex-
periências de inúmeros acadêmicos de Medicina e con-
tribui para a construção de identidade da FM-UFG. 
Para ela, o espetáculo exprime sonhos, aflições, frustra-
ções, alegrias e união de uma turma.

ESQUELETOS DO PASSADO 

O Show do Esqueleto é um evento cultural em que 
estudantes de Medicina tornam-se atores, roteiristas e 
organizadores. Criado em 1962 pela segunda turma da 
FM-UFG, tendo à frente o acadêmico Heitor Rosa, o 
espetáculo substituiu, desde sua gênese, os violentos e 
vexatórios trotes por uma recepção mais calorosa, sau-
dável e amigável, em que o riso é o ‘ponto-chave’. Além 

disso, desde os primórdios busca fazer crítica à realidade 
política, social e acadêmica.

Quando os militares tomaram o poder, em 1964, 
o Centro Acadêmico foi fechado e o show teve que se 
desvincular da FM. No entanto, o espetáculo continuou 
e se tornou um dos movimentos culturais mais denun-
ciadores do Regime. Tempos depois, com o enfraque-
cimento da Ditatura, a atração voltou a fazer parte do 
calendário do CA. Em 2006, o Show do Esqueleto foi 
tombado pelo então reitor da UFG, Heitor Rosa, como 
patrimônio cultural da FM-UFG.
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Núcleo de Telemedicina
e Telessaúde da FM-UFG

TECNOLOGIA

Criado em 2007, 
na gestão do Prof. Dr. 
Heitor Rosa, o Núcleo 
de Telemedicina e Te-
lessaúde da Faculdade 
de Medicina (NUTTs 
FMUFG) surgiu para 
potencializar o ensi-
no da Telemedicina na 
graduação e pós-gra-
duação da FM-UFG, 
bem como para cola-
borar com o Programa 
Telessaúde Brasil, em 
fase de implantação, à 
época, pelo Ministério 
da Saúde. Desde 2008, 
o NUTTs é responsá-
vel pela implantação, 
condução e expansão 
do Programa Telessaúde 

Brasil no Estado de Goiás.
Coordenado pelo Prof. Alexandre Taleb des-

de sua criação, além de ser campo de estágio 
e pesquisa para graduação e pós-graduação, o 
NUTTs ainda atua como núcleo técnico cien-
tífico para o Estado de Goiás, em parceria com 
a Secretaria de Estado da Saúde (SES-GO) , 
Escola Técnica do SUS e COSEMS, desenvol-
vendo ações de teleducação e teleassistência em 
212 municípios do Estado de Goiás, conecta-
do a mais de 930 equipes de saúde da família e 

4300 profissionais de saúde ligados à Atenção 
Primária a Saúde, em 624 pontos de presença. 
Suas atividades são suportadas, desde sua cria-
ção, por recursos oriundos da SGTES do Mi-
nistério da Saúde.

Atualmente sediado na Faculdade de Medici-
na, o NUTTs foi abrigado, durante nove anos, 
no Centro de Referência em Oftalmologia (Ce-
rof), onde desenvolveu o Programa de Combate 
às Principais Causas de Cegueira no Brasil por 
telemedicina e firmou-se como Centro de Teleof-
talmologia para o Ministério da Saúde (responsá-
vel por receber, processar e laudar retinografia de 
todo o Brasil).

A teleassistência é parte fundamental da atua-
ção do NUTTs, provendo teleconsultorias em 18 
áreas médicas e 13 outras especialidades da saúde 
humana. Contabiliza mais de 8300 teleconsul-
torias, 43000 laudos de ECG e 37000 laudos de 
retinografia.

O acervo digital do NUTTs conta com mais 
de 1200 horas de aulas (teleducação) em 13 áre-
as da saúde (medicina, odontologia, enfermagem, 
nutrição, psicologia, fonoaudiologia, fisioterapia 
entre outras) e pode ser acessado pelo www.tele.
medicina.ufg.br.

Nosso agradecimento e reconhecimento aos 
professores Heitor Rosa, Paulo César da Veiga 
Jardim e Marcos Ávila que tiveram a coragem e a 
visão de permitir, estimular e fomentar a criação e 
o desenvolvimento da Telemedicina na Faculdade 
de Medicina da UFG.

Prof. Dr. Alexandre Chater 
Taleb, doutor em Telemedi-
cina pela USP, professor de 
Telemedicina da FM-UFG, 
médico oftalmologista, espe-
cialista em Neuroftalmologia 
e Retina e Vítreo, coordenador 
do Núcleo de Telemedicina e 
Telessaúde da FM-UFG
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“Memento, homo, quia 
pulvis es et in pulverem re-
verteris”, Gênesis 3,19. Es-
sas palavras são a sentença 
pronunciada pelos sacer-
dotes nas Quartas-feiras 
de Cinzas enquanto unge 
uma cruz sob a testa de 
cada um dos cristãos devo-
tos, repetindo o que Deus 

havia dito a Adão quando este fora expulso do paraíso: 
“lembra-te, homem, que és pó e em pó te tornarás.”

Poucos, nos dias de hoje, conseguem entender e vi-
venciar essa realidade. Sua interpretação, que parece 
simples, nos obriga de fato a uma profunda refl exão, 
confrontando questões dogmáticas da fé e da razão. Po-
deríamos concluir que o que nos faz diferente de toda 
matéria inanimada e de seres vivos irracionais ao nosso 
redor é o “sopro Divino sobre a Argila.” E que a morte 
é a consequência do pecado, reduzindo o ser humano 
em seu estado primordial, o pó. Ou então, esta sen-

tença poderia ainda ganhar 
um sentido de humildade 
e penitência: reconhecer a 
própria origem e confi ar 
no sacrifício de Cristo, que 
nos salva de nossa condição 
humilde, dando-nos, para 
sempre, a vida.

Outras refl exões podem 
ser extraídas ou contextu-

Ly de Freitas Fernandes,
o homem e médico de alma rara

HOMENAGEM

alizadas, teorias serem 
contestadas, fés abaladas 
ou fortalecidas, com efei-
to revigorante ou indife-
rente nas pessoas. Mas 
independentemente por 
onde caminhamos ou o 
que extraímos como con-
clusões pessoais, o que se 
percebe com clareza nes-
sa frase lapidar é a nossa 
insignifi cância diante do 
Universo. Mostra o quan-
to por vezes somos seres miseráveis ao dar maior valor a 
matéria inerte, e não aos nossos semelhantes. O quanto 
somos mesquinhos ao expor ao mundo noss as conquis-
tas materiais e quase nada de nossas virtudes morais. O 
quanto somos tolos ao imaginar que conquistaremos o 
mundo pelo poder e não pela Palavra.

Ly era homem de alma rara. Entendia seu papel nes-
se mundo, e se preparou, durante toda sua vida, para 
o dia de seu reencontro com o Pai. Nasceu no dia 11 
de junho de 1962 na cidade de Uberlândia. Filho de 
Élio de Freitas Oliveira e Clarice Fernandes de Freitas, 
era o primogênito de uma prole de 5, sendo ele o único 
médico da família. Origem modesta, mas de grande in-
tegridade moral.

Mudou-se para Goiânia com apenas um ano de 
idade, e estudou na sua infância no colégio Marista, de 
onde guardava boas lembranças e muita gratidão. Aos 12 
anos conheceu, na Catedral Metropolitana de Goiânia, 

Por: Prof. Dr. Hélio Moreira Júnior,
chefe do Departamento de Cirurgia do HC

Ly de Freitas Fernandes
em momento de lazer

Ly de Freitas Fernandes (in 
memoriam 1962-2019)

50



13

Ly, sua esposa Izilda e suas filhas Ana Elisa,
Ana Paula e Ana Júlia

Monsenhor Aldorando, o 
qual, desde então, tornou-
-se seu guia espiritual. Vi-
veu intensamente dentro 
de sua Igreja, dedicando 
seu tempo e trabalho aos 
projetos sociais desenvol-
vidos pela sua comuni-
dade, sendo ministro de 
Eucaristia por vários anos. 
Chegou a ser convidado 
pelos padres Cesar e Luiz 

para também seguir o caminho eclesiástico.
Foi quando confessou a seus amigos um desejo pro-

fundo e sincero: queria um dia se casar e ter sua família. 
E isso aconteceu dentro da própria igreja. Quando era 
o coordenador da Comunidade Lar, conheceu Izilda, 
carinhosamente depois tratada por Táta, com quem se 
casou e teve 3 filhas: Ana Paula, Ana Elisa e Ana Júlia. 
A Igreja, associado aos valores humanísticos que fora 
impregnado em sua casa por seus pais, foram influências 
fundamentais ao seu futuro.

Desde a sua adolescência sonhava em ser médico. 
Entrou na Faculdade de Medicina da UFG em 1982 e 
fez sua especialização em Cirurgia Vascular em Uber-
lândia. A Medicina seria uma oportunidade de levar o 
jovem Ly, até então de vida modesta e de pouco luxo, a 
uma vida de maior conforto para ele e sua família. No 
entanto, havia uma chama mais forte que o indicava 
outro caminho: o encontro com os humildes, com os 
esquecidos, com os desamparados. O encontro com os 
que tinham sede pelo conhecimento, sempre dividindo, 
ideias, experiência e a verdade.

Se havia algo que chamava atenção em sua pessoa 
era sua compaixão com os mais necessitados. Des-
de o início de sua carreira médica, Ly trabalhou no 
Pronto Socorro do Hospital das Clínicas da UFG e  
dividia com sua esposa seu interesse de um dia tor-
nar-se professor. Isso aconteceu há nove anos, quan-
do foi aprovado em concurso público e tornou-se 

Ly e sua esposa Izilda Rezende

docente da Faculdade de Medicina da Universidade 
Federal de Goiás.

Apesar de uma carreira breve, foi bastante ativo dentro 
da Universidade, capacitou-se com mestrado e estava pres-
tes a defender sua tese de doutorado. Fez tudo isso onde se 
sentia mais à vontade:na Casa de Francisco, pseudônimo 
carinhosamente dado a nossa Faculdade, em homenagem 
ao seu fundador, Prof. Francisco Ludovico. Foi Coordena-
dor da residência de Cirurgia Vascular e chefe do Serviço 
de Cirurgia Vascular por vários anos consecutivos. Deu 
início a liga estudantil de Cirurgia Vascular, a qual era um 
frequentador assíduo. Por sua dedicação e respeito aos seus 
pares, era admirado por todos, especialmente pelos alunos.

Ly partiu prematuramente e deixou um vazio mui-
to grande ao redor daqueles que o conheciam. Porém, 
deixou um legado extraordinário a sua família e co-
munidade: um legado de fé e de amor incondicional 
à humanidade. Em sua despedida, estava cercado por 
aqueles que mais amava: sua família, amigos, pacientes 
do Hospital das Clínicas e alunos da Faculdade. Foi em 
paz! Em seu epitáfio, se um dia fosse esculpido sobre a 
pedra, poderia trazer inscrito as seguintes palavras: “Ly 
de Freitas Fernandes, homem simples, devoto a Deus, 
Professor, e pai dedicado à família.”
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Personalidades como 
Abrahão Afiune Neto jus-
tificam uma pausa para re-
flexão e observação do seu 
trajeto de vida. Pausa que 
nos possibilita realizar uma 
avaliação pormenorizada 
da sua personalidade mul-
tifacetada e, sobretudo, da 
sua ação cívica como aca-

dêmico, clínico, docente, investigador e humanista, que 
o tornou um de nossos mais brilhantes cardiologistas.

Abrahão Afiune Neto nasceu em Goiânia em 17 
de agosto de 1952, frequentou a Universidade Fede-

ral do Pará onde graduou 
em Medicina em 1979. 
Regressado a Goiânia, 
realizou especialização 
em Cardiologia de 1980 
a 1982, obtendo o Título 
de Especialista pela As-
sociação Médica Brasileira 
e Sociedade Brasileira de 
Cardiologia em 1984.

Desde cedo manifestou 
seu forte compromisso as-
sociativo. Participou ativa-
mente de diversos cargos na 

Sociedade Goiana de Cardiologia, instituição que pre-
sidiu por dois mandatos (1989 a 1991) e (1991 a 1993). 
Nessa época, fundou a regional de Anápolis, assumindo, 

Trajetória  exímia
de Abrahão Afiune Neto

HOMENAGEM

em seguida, a vice-presidência da Sociedade Brasileira 
de Cardiologia (SBC) na gestão do Prof. Dr. José Antô-
nio Ramires.  Nessa gestão, fundou, organizou e norma-
tizou a Central de Eventos da SBC, cujo aprimoramento 
confere à nossa Sociedade o privilégio de realizar anual-
mente um dos maiores Congressos da moderna Cardio-
logia mundial, atualmente na sua 69ª versão. 

Com espírito pioneiro e empreendedor, Abrahão 
foi um dos fundadores da Sociedade Brasileira de Hi-
pertensão, compôs a Diretoria, e  presidiu diversos 
departamentos da SBC, onde foi: Secretário do De-
partamento de Hipertensão em 1999-2000; Tesourei-
ro do Departamento de Aterosclerose em 2004-2005; 
Fundador e Presidente do DECAGE em 2012-2013; 
Fundador e Presidente da SBC Centro-Oeste de 1995 
a 1997 e Fundador da SBC Tocantins.

Ao longo de sua longa vida associativa, contou 
sempre com o carinho e o apoio de sua esposa Isabel, 
na organização de 40 eventos científicos. Doutorou-
-se em Medicina (Cardiologia) pela USP em 2005. 
Tornou-se Professor Adjunto e Coordenador de Se-
miologia Médica da Universidade Federal de Goiás e 
Professor Titular Fundador da Faculdade de Medici-
na Unievangélica de Anápolis-GO.

O Prêmio Contribuição Associativa SBC-2014  é 
outorgado a quem, em sua trajetória de vida, retirou 
o que de substantivo existe na prática hipocrática, 
compartilhando-as com seus pacientes, amigos e co-
legas de profissão. Abrahão Afiune fará  falta e muita 
da nossa alegria no departamento de clínica médica 
se foi com ele...

Cardiologista
Abrahão Afiune Neto
in memoriam (1952-2019)

Por: Prof. Dr. Salvador Rassi, Professor Titular
de Cardiologia da Faculdade de Medicina da UFG
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