
É com gratidão que começamos 
2018. Essa palavra define o 

que sentimos hoje, após tantas con-
quistas e todo o sucesso que obtive-
mos em 2017.

Estamos colecionando realiza-
ções: após a chegada de mais três 
novos professores e a aquisição, jun-
to ao Departamento, do Profº. Dr. 
João Lino e o Profº. Dr. Leonar-
do, como professores da EBSERH, 

contamos hoje com um total de 21 professores.
Além disso, a realização da Jornada Anual, jun-

tamente com a Maternidade Nascer Cidadão e o 
Hospital e Maternidade Dona Íris, mostra o quanto 
o Departamento está crescendo e se consolidando 
ainda mais.

Reafirmando o desenvolvimento do Depar-
tamento de Ginecologia e o comprometimento 
dos médicos, residentes e de toda a equipe do 
Hospital das Clínicas, também estamos reali-
zando cada vez mais procedimentos na área de 
Reprodução Humana, Mastologia e Cirurgias 
dentro da instituição.

CresCimento e Comprometimento.
esse é o nosso foCo!

Prof.º. Washington 
Luiz Ferreira Rios
Chefe do 
departamento.

O Laboratório de Genética também é uma con-
quista importante. Ele está sendo organizado e con-
tará com um geneticista, que trabalhará juntamente 
com um biomédico, em parceria com a Hematologia 
e a Obstetrícia.

Estamos crescendo! E em 2018 vamos trabalhar 
para que o Departamento cresça ainda mais.

Tenha uma ótima leitura.

 >> EDITORIAL
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nova Diretoria da faculdade de medicina da UfG 
realiza planejamento estratégico para 2018

 >> GEsTãO EFICIEnTE

O trabalho do fellow na oncologia ginecológica 
consiste em um treinamento avançado nas pa-

tologias ginecológicas que abrangem as lesões pre-
cursoras e os cânceres dos órgãos genitais femininos. 
A importância dele se dá na capacitação do profis-
sional médico em diagnosticar, estadiar e tratar de 
forma sistematizada os diferentes tipos de cânceres 
ginecológicos. 

De acordo com a Profª. Dra. Janine Martins Fer-
reira, Médica formada pela Universidade Federal de 
Goiás, Médica Residente em Ginecologia e Obstetrí-
cia pelo Hospital das Clínicas da UFG, Candidata ao 
Treinamento Avançado em Ginecologia Oncológica no 

“Entrar em um programa de Resi-
dência Médica hoje exige muito do 
candidato. Entramos com muitas 
expectativas em relação ao espaço, 
aos mestres e colegas residentes. O 
clima de acolhimento já tem sido 
um remédio para a ansiedade do 
início da realização de um sonho. 

Tenho certeza de que teremos a oportunidade de con-
viver com médicos incríveis durante esses 3 anos. É 
uma grande honra fazer parte do time da Ginecologia 
e Obstetrícia do Hospital das Clínicas, que é reconhe-
cido pela excelência em ensino, produção científica e 
principalmente na prática da especialidade”.

Sarah Hasimyan - R1

“Estamos concluindo uma eta-
pa muito importante da carreira 
médica, a especialização em gi-
necologia e obstetrícia. Tenho 
muito orgulho de ter realizado a 
residência em uma instituição de 
excelência, todo o aprendizado 
adquirido será fundamental para 
um bom trabalho na vida profis-

sional. Hoje deixo o meu muito obrigada a todos que 
contribuíram para a realização desse sonho, o Hospi-
tal das Clínicas será sempre a minha casa”.

Milena Karla
Silva Cruz - R2

HC-UFG, atuando dessa forma, se visa a prestação de 
um atendimento qualificado às pacientes.

O aprovado em 2018 na Reprodução Humana foi 
o Dr. Diego Rezende sob a coordenação do Profº. Dr. 
Mário Approbato.

“O treinamento avançado em ginecologia oncológica 
foi solicitado na unidade de extensão HC-UFG. À me-
dida que o assunto despertou o meu interesse em bus-
car uma melhor qualificação para futura prestação de 
serviços na área. O Profº. Dr. Júlio Eduardo Ferro se 
prontificou a ser o responsável pelo treinamento assim 
que soube, pois objetiva melhorar a qualidade do serviço 
prestado às mulheres no HC”, disse Profª. Dra Janine.

fellow na reprodução Humana e
na oncologia Ginecológica

 >> ImPORTAnTE sAbER

Depoimentos
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Pontifícia Universidade Ca-

tólica de Campinas (1986), espe-
cialista em Anestesiologia e em 
Medicina Intensiva com Título 
de Habilidades em Dor, Mestre 
em Medicina Tropical e Doutor 
em Medicina (Cirurgia), Profº. 
Dr. Antônio Fernando Carnei-
ro, Professor de Anestesiologia 

da Universidade Federal de Goiás, desde 2006, foi 
eleito em outubro de 2017, Diretor da Faculdade de 
Medicina da UFG para o quadriênio 2018 a 2022. 
Com vasta experiência, Profº. Dr. Antônio, que tam-
bém é ex-presidente da Latin American Society Of 
Regional Anesthesia, professor estrangeiro da Uni-
versité Louis Pasteur de Strasbourg I, ULPS, França, 
presidente da Sociedade Brasileira de Anestesiologia 
desde 2016 e titular da Academia Goiana de Medici-
na falou, em entrevista a esta publicação, sobre os pla-
nos e principais desafios a serem enfrentados à frente 
da Diretoria da Faculdade de Medicina da UFG.

- Qual é o foco do Planejamento Estra-
tégico elaborado pelo Sr. eo Profº. Dr. 
Waldemar Amaral?

O foco do planejamento da Faculdade de Medicina 
é sistematizar e socializar o conhecimento e o sa-
ber, na tentativa de formar profissionais e indivíduos 
capazes de promover a transformação e o desenvol-
vimento da sociedade. Ser um centro de transforma-
ção, de mudanças pedagógicas, sociais e políticas, 

- Quais principais desafios a nova direto-
ria irá enfrentar?

Os principais desafios da Faculdade de Medicina fo-
ram extremamente debatidos na discussão do Swot, 
em que se atribui uma estratégia principalmente cor-
relacionada aos pontos fortes, aos pontos fracos, as 
oportunidades e as ameaças. Então, todos esses pon-
tos, principalmente os pontos fracos e as ameaças, é 
que se tornam os grandes desafios da Faculdade de 
Medicina. Dentre eles, a insuficiência de recursos 
financeiros, estrutura com necessidade de acessibi-
lidade, tecnologia, informação e comunicação ina-
dequadas, e a redução de apoio dos financiadores. 
Dentre as principais ameaças estão: a crise econô-
mica financeira, a perda de talentos, de médicos, 
de investidores, a redução de investimento público 
e o aumento do número de faculdades de medicina 
no Estado.

- Das ações planejadas para 2018, qual o 
Sr. considera primordial?

Dentre as principais ações da diretoria, podemos 
destacar a criação de um centro de simulação rea-
lística, dentro da Universidade; as parcerias com os 
conselhos, entidades e com o Ministério Público; 
e também a criação de um Centro de Pesquisa da 
Cirurgia para, principalmente, a pós-graduação da 
Universidade.

inspirados na cultura e sem uma concepção ideoló-
gica preconcebida.

Profº. Dr. Fernando 
Carneiro



Para celebrar o término da Residência Médica em 
Ginecologia e Obstetrícia, os formandos organi-

zaram um jantar de confraternização. O evento será 
realizado no dia 03 de março, no Espaço de Eventos 
do Contemporane Restaurante. 

Segundo o representante da turma, Profº. Dr. 
Diego Rezende, é um momento mais que especial. 
“Fizemos questão de compartilhar 
este momento de grande alegria com 
todos aqueles que tornaram esta con-
quista possível. O término da residên-
cia representa mais uma etapa na nossa 
formação profissional”, comemora.

Para Diego, são muitos os aspectos 
positivos a serem levados como recor-
dação. “Foram três anos de muito es-
forço, trabalho e dedicação, que nos 
renderam não somente um aprendizado 
profi ssional, mas também experiências 
pessoais que levaremos para o nosso 
exercício como ginecologistas e obste-
tras. Ficarão as ótimas lembranças, a 
amizade que cultivamos e a nossa eter-
na gratidão à nossa família, todos os 
mestres, demais residentes e funcioná-
rios da enfermagem e administrativo, 
por esse tempo de convívio”, disse.

Diego agradeceu às colegas forman-
das Ana Tamiris, Janine, Mariana Bar-
reto, Milena e Wanessa. Formamos 
juntos a melhor turma de residência que 
poderia existir. “Que a nossa amizade se 
prolongue além da residência. Cada um 
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seguirá seu caminho na profi ssão, entretanto, que não 
percamos jamais o companheirismo que tornaram estes 
três anos mais leves, agradáveis e inesquecíveis.

Esperamos, agora, exercer nossa especialidade 
com a responsabilidade e competência que a mesma 
exige, sempre prezando pelo bem-estar de nossas pa-
cientes”, finalizou.

formandos realizam confraternização no 
Contemporane restaurante

HORA DE COmEmORAR
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Formandos da Residência Médica em Ginecologia e Obstetrícia.
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Goiás se prepara para receber o maior Centro de 
GenétiCa Humana do Brasil

 >> InOVAÇãO

Coordenado pelo Profº.Dr. Waldemar Naves do 
Amaral, o Centro de Genética Humana do Hospital 

das Clínicas é um projeto do Hospital das Clínicas - Fa-
culdade de Medicina da Universidade Federal de Goiás, 
com o apoio de liberação de local e estrutura pelo profes-
sor José Garcia, hoje superintendente da ABSER - HC, 
antes também Diretor Geral do HC.

O projeto também conta com o apoio da bancada federal 
de parlamentares, coordenada pelo Deputado Jovair Arantes 
e composta também pela Deputada Flávia Morais e o De-
putado João Campos que, segundo Profº. Dr. Waldemar, 
contribuíram nos últimos três anos com verbas próprias.

“Com esse material conseguimos fazer uma reforma es-
trutural importante no antigo laboratório de reprodução hu-
mana. Devemos inaugurar a estrutura física agora de março 
para abril. Estamos na fase de compra de instrumentais e 
equipamentos para fazer genética humana básica, a parte 
avançada de biologia molecular e genoma. Estaremos fa-
zendo lá o sequenciamento do genoma humano. Uma coisa 
de grande valor, de grande envolvimento político e movi-
mento científi co, que vai trazer para Goiás o maior Centro 
de Genética Humana do Brasil, ligado ao Departamento de 
Ginecologia e Obstetrícia, que hoje tem na chefi a o Profº. 
Dr. Washington”, comemora Profº. Dr. Waldemar.
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professora do Departamento de Ginecologia e 
obstetrícia na coordenação da medicina/UfG

 >> DEsAFIOs

O mês de setembro, em 2017, 
foi marcado por importantes 

mudanças. A Profª. Dra. Rosa-
ne Ribeiro Figueiredo Alves, Gi-
necologista e Obstetra, Mestre e 
Doutora em Medicina Tropical, e 
Professora Adjunta IV da Faculdade 
de Medicina da Universidade Fede-
ral de Goiás (UFG), assumiu, com 

bastante entusiasmo, o honroso e desafi ador cargo de 
Coordenadora do Curso de Medicina da Universidade 
Federal de Goiás (UFG).

“Trata-se de um curso bem consolidado, com longo 
e robusto histórico na formação de médicos, além do 
notável destaque e relevância social. Tive a oportuni-
dade ímpar de, logo no início, participar da tão espe-
rada visita do MEC, ao lado da então Coordenadora, 
a Profª. Dra Maria Auxiliadora do Carmo Moreira, 
que me passava a função, e da então Diretora, a Profª. 
Dra. Maria de Fátima Lindoso Silva Lima”, disse.

De acordo com Profª. Dra. Rosane, a visita ocor-
re a cada cinco anos. Na oportunidade, se avalia 
as instituições de ensino superior nas dimensões 

“organização didático-pedagógica”, “corpo docen-
te e tutorial” e “infraestrutura”. “Nessa avaliação o 
Curso de Medicina da UFG obteve a nota máxima. 
Dessa forma, o desafio proposto para os próximos 
anos é manter a qualidade do ensino-aprendizagem, 
já implantada nessa instituição, há vários anos, em 
todas as dimensões.

Além disso, há necessidade de atenção e aprimo-
ramento constante das metodologias ativas de ensino, 
como o problem-based learning (PBL) e o team-ba-
sed learning (TBL); do incentivo à produção científi -
ca e cultural; de buscar recursos para o abastecimento 
constante da biblioteca com os livros texto e periódi-
cos indicados no Projeto Pedagógico do Curso (PPC), 
bem como um plano para manutenção ou reposição 
dos equipamentos e materiais utilizados nos labora-
tórios de habilidades, em atividade práticas. Faz par-
te ainda do plano de trabalho dessa Coordenação a 
reativação dos Conselhos de Classe, a reestruturação 
do Núcleo Docente Estruturante (NDE) e do Núcleo 
de Estudos e Pesquisa em Educação na Saúde (NE-
PES)”, explica Dra. Rosane.

“Que venham os desafi os!”

Profª. Dra. Rosane 
Ribeiro F. Alves


