
Estamos presenciando 
mudanças importantes 

se consolidarem dentro do 
Departamento de Gineco-
logia e Obstetrícia da UFG: 
uma aproximação entre o en-
sino e a prática, entre os es-
tudantes e residentes e destes 
com as pacientes.

As ferramentas para tal 
vêm de projetos como o Api-
ce ON, que prioriza a saúde 
integral da mulher, por meio 

da qualificação de processos de atenção, gestão e for-
mação relativos ao parto, nascimento e abortamento, 
por meio de um modelo baseado em evidências cien-
tíficas, humanização, segurança e garantia de direi-
tos. Agora, um outro projeto entra em campo, este 
por meio de uma parceria com a Secretaria Estadual 
de Saúde, que capacita os ginecologistas obstetras do 
Hospital das Clínicas na colocação do DIU de co-
bre após o parto ou depois de um abortamento, meio 
contraceptivo altamente eficaz que permite às mu-
lheres planejarem melhor quando terão filhos. Te-
mos ainda, a aquisição do equipamento Time Lapse 
pelo Laboratório de Reprodução Humana, que per-
mitem um melhor monitoramento e desenvolvimen-
to de embriões.

GUIADOS PELAS BOAS CONDUTAS

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

Somam-se a esses projetos e conquistas as ativida-
des de atualização científica que não param e estão 
sempre colocando professores, alunos e residentes a 
par das transformações e progressos tecnológicos que 
a medicina vivencia periodicamente. O desenvolvi-
mento de nosso corpo docente, bem como de nossos 
discentes terá como ref lexo um bom atendimento às 
pacientes, que é a nossa prioridade.

Alinhada com esse pensamento está a diretoria do 
HC, que segue comandada pelo Doutor José Garcia 
Netto, a quem parabenizamos pelo excelente trabalho 
que tem desempenhado e desejamos uma excelente 
gestão que ora se inicia. Em prol da boa formação 
médica e da saúde da população carente goianiense, 
prossigamos nossa batalha cotidiana!

 >> EDITORIAL
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Time Lapse: nova aquisição do LabRep UFG
 >> CIENTÍFICO
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Com o apoio da chefi a do Departamento de Gineco-
logia e Obstetrícia, o Laboratório de Reprodução 

Humana adquiriu o sistema Time Lapse, que permite 
observar o crescimento e desenvolvimento embrionário 
durante todo o processo de cultura. Para a seleção dos 
melhores embriões a serem transplantados para o útero 
materno é necessário retirar os embriões de incubadoras 
convencionais para classifi ca-los, com frequência. Essa 
retirada expõe o embrião ao ambiente externo do labo-
ratório (que deve ter pressão positiva e ser “Sala Lim-
pa” (ANVISA) e classifi cado no máximo como ISO 
8 (100.000 particulas no ar). Esse ambiente,embora 
por curto período de tempo, não é o adequado para 
o desenvolvimento embrionário, podendo submetê-los 
a estresse como queda da temperatura e mudança de 
pH. Além disso, em incubadoras convencionais, quan-
do se abre a porta para acesso aos embriões há queda da 
temperatura e mudança do ambiente de gases que vão 
se recuperar por um tempo mais demorado do que em 
sistemas com time lapse,  ao se fechar a porta da incu-
badora. Com incubadoras com sistema time lapse não 
é necessário retirar os discos da incubadora para esse 
procedimento. O acompanhamento é feito por moni-
tores ligados a microcâmeras, possibilitando a visuali-
zação de importantes eventos morfológicos e cinéticos 

Em sistemas time lapse geralmente recupera-se o 
ambente de gás em menos de 3 minutos e de tem-
peratura em menos de 1 minuto. Nesses sistemas o 
consumo de gás também é muito baixo em decorrên-
cia do pequeno ambiente nos quais os embriões são 
cultivados.

O Laboratório de Reprodução Humana está im-
plantando o Sistema Time Lapse com 

- 6 câmaras de cultivo separadas com capacidade 
para até 84 embriões simultaneamente,

- Monitorização com intervalo (time lapse) de 5 em 
5 minutos,

- Troca de gás em menos de 10 minutos,

- 12 controles de temperatura (2 controles por câmara).
Poucos centros de reprodução humana no brasil 

possuem sistemas Time Lapse. É controverso se esses 
sistemas conseguiriam aumentar a taxa de gravidez 
nestes centros, entretanto o Lab Reprodução da UFG 
terá uma nova fonte de parâmetros para desenvolvi-
mento de pesquisa.

O Laboratório de Reprodução também avança 
neste momento como polo brasileiro de pesquisa em 
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que melhoram a previsão do potencial de futura im-
plantação e desenvolvimento.
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reprodução Humana oferecendo às pacientes, biomé-
dicos, médicos, pós graduandos e alunos o que há de 
mais sofisticado em equipamentos nesta área, além 
de dar visibilidade à UFG como centro tecnológico.

Neste momento em que a as universidades brasi-
leiras enfrentam grande limitação de recursos mate-
riais e humanos, o fato de estarmos crescendo é uma 
vitória para o Departamento de Ginecolgia e Obste-
tricia da FM/UFG. 
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SES e HC fazem parceria para capacitar médicos na 
implantação do DIU

 >> PÓS-PARTO

O chefe do Departamento de Gi-
necologia e Obstetrícia do HC/

UFG Washington Luiz Ferreira Rios 
procurou a Secretaria de Estado da 
Saúde do Estado de Goiás   para es-
tabelecer uma parceria com o objetivo 
de capacitar médicos no procedimen-
to de implantação de DIU de Co-
bre no pós-parto e pós abortamento, 

bem como no procedimento ambulatorial. Essa parceria 
foi firmada por meio Superintendência de Políticas de 
Atenção Integral a Saúde (SPAIS / SES) e a chefia de-
signou o ginecologista obstetra Gilberto de Matos Filho, 
responsável pelo Ambulatório de Planejamento Familiar 
do HC/UFG e coordenador acadêmico e diretor clíni-
co da Maternidade Nascer Cidadão / FUNDAHC, para 
comandar o projeto. “O interesse da SES surgiu porque 
já seguimos a orientação do Ministério da Saúde e imple-
mentamos a implantação do DIU pós-parto e pós-abor-
tamento desde novembro 2017 e estamos com uma média 
de implantação do DIU superior aos outros estabeleci-
mentos de saúde”, afirma Gilberto. 

Segundo ele, a principal barreira na implantação de 
DIU no pós-parto e pós abortamento se deve à resis-
tência dos profissionais médicos a esta nova orienta-
ção. “A maioria por desconhecimento da técnica e das 
grandes vantagens que traz para a paciente e por isto a 
capacitação se faz necessária”, declara. De acordo com 
ele, as contraindicações ao uso do DIU de Cobre são: 
gravidez suspeita ou confirmada; sangramento genital 
anormal de origem desconhecida; doença inflamatória 
pélvica atual ou nos últimos três meses, miomas que 
alterem a cavidade uterina; má-formações uterinas; 
câncer de colo do útero e endométrio; dismenorreia in-

Projeto de aprimoramento em obstetrícia está sendo 
implantado no HC/UF

 >> APICE ON

O Apice ON, projeto que propõe a qualificação 
da atenção obstétrica neonatal em 95 hospitais 

de universitários e que atuam como unidade auxiliar 
de ensino no Âmbito da Rede Cegonha, está sendo 
implantado no Hospital das Clínicas por um Grupo 
Estratégico Local (GEL), composto por membros de 
áreas diferentes que estão ligadas à assistência ade-
quada à mãe e ao recém-nascido: representantes da 
gestão do hospital, da equipe de pediatria e neona-
tologia, da diretoria de ensino e pesquisa e do cor-
po clinico da enfermagem e da equipe da residência 
multiprofissional, todos ligados a assistência do bi-
nômio materno-fetal. O Departamento de Ginecolo-
gia e Obstetrícia é representado pelos ginecologistas 
obstetras João Lino Franco Borges e André Marques. 
“O grupo GEL foi quem traçou um diagnóstico si-
tuacional no HC-UFG e elaborou um plano de ação 
visando implantar as diretrizes do projeto Apice ON 
nesta instituição e é ele quem deve cuidar da implan-
tação e supervisão da mesma em cada uma das áreas 
envolvidas”, esclarece João Lino.

Segundo ele, o objetivo do projeto é solidificar as 
boas práticas de atenção ao parto e nascimento no 
HC, focando no ensino dos alunos da graduação e 
da residência do HC-UFG; assegurando à paciente 

um parto humanizado, cuidados com o recém-nas-
cido baseados em evidencias cientificas; ofertando às 
pacientes um maior controle sobre sua vida reprodu-
tiva  através do  planejamento familiar; garantindo 
direitos previstos em lei, como a escolha de acompa-
nhante durante o parto e puerpério, e ao acesso  ao 
tratamentos nos casos de abortamento previsto em 
lei. “Com isso, estaremos garantindo que os médicos 
formados aqui terão condutas de acordo com as dire-
trizes do projeto e a visão humanizada do parto e da 
assistência neonatal”, frisa. 

Para isso, diz João Lino, foi traçado o perfil da 
assistência à mãe e ao feto na unidade e estão sendo 
instituídos protocolos para alcançar as metas estabe-
lecidas no plano anual criado pelo GEL. Entre esses 
protocolos ele cita a implantação do DIU pós-parto 
e abortamento, conforme abordado na matéria com 
o ginecologista obstetra Gilberto Mattos; está sen-
do providenciada a compra de material para a reali-
zação da aspiração manual intra-uterina  (AMIU); 
métodos de eleição para tratamento de abortamen-
to de primeiro trimestre e de  doença trofoblastica 
gestacional, na qual o hospital é referência estadual 
para assistência às pacientes; a vinculação da ges-
tante com o local de atendimento, com acesso ao 

Profº. Dr. Gilberto 
de Matos Filho

capacitante; puerpério entre 48h e 28 dias  pós-parto 
ou pós aborto.

Gilberto Filho diz que há muito mitos que envolvidos 
na utilização desse procedimento contraceptivo: “DIU é 
abortivo, o que é falso pois sua principal função é impedir 
o encontro do espermatozoide com o óvulo. DIU causa 
infecção, que é falso pois sabemos que o fator de risco 
para infecção é a multiplicidade de parceiros e relações 
sem preservativo, e não a presença do DIU. DIU causa 
esterilidade, o que é controverso pois a esterilidade seria 
por fator de obstrução tubária, que é subsequente a infec-
ções. DIU causa câncer, o que é falso pois não exite ne-
nhuma evidência científica sobre esta associação”. Além 
disso, acrescenta o ginecologista obstetra, “o DIU de Co-
bre é um método de alta eficácia (99,4%), ou seja um índi-
ce de falhas, conhecido como índice de PEARL DE 0,6; 
e é um procedimento de inserção e de remoção simples, 
ambulatorial e pouco doloroso, não necessitando de anes-
tesia ou utilizando apenas anestesia local no colo do útero, 
como no nosso ambulatório de planejamento familiar”.

pré-natal, parto e acompanhamento puerperal na 
mesma unidade; atendimentos psicológicos e de en-
fermagem a todas as gestantes que são atendidas nos 
amobulatórios de pré-natal do HC;  o que aumenta 
o vínculo e a confiança da paciente com a unidade, 
destaca o médico. 

Além disso, estão sendo tomadas medidas em con-
junto com a pediatria para amenizar a dor de recém-
-nascidos durante procedimentos médicos rotineiros, 
como aplicação de vacinas e realização de teste de gli-
cemia capilar; o clampeamento oportuno de cordão e 
de contato pele a pele do recém-nascido; bem como 
a classificação de ROBSON para todas as pacientes 
parturientes da maternidade. “Houve mudanças es-
truturais no centro obstétrico facilitando o acesso da 
equipe de pediatria às salas de parto melhorando a 
assistência ao recém-nascido. A grande mudança no 
entanto, no meu ponto de vista, foi comportamental, 
e em todos envolvidos, garantindo à paciente e ao 

recém-nascido uma assistência humanizada onde o 
vínculo materno fetal é priorizado sem ter prejuízo 
à assistência, e esse é o maior objetivo do projeto, 
trazer esse cuidado e as boas práticas de atenção à 
saúde da parturiente impregnados nos profissionais 
formados pelo HC-UFG”, finaliza João Lino.

No dia 4 de maio foi realizada a 
eleição da diretoria do Hospital 

das Clínicas da UFG, com a parti-
cipação de chapa única, liderada por 
José Garcia Neto, contando com o 
apoio incondicional do chefe do De-
partamento de Ginecologia e Obs-
tetrícia, Washington Luiz Ferreira 
Rios. Esta é a quarta gestão do mé-

dico, que se tornou superintendente da instituição em 
2007. Desde então foram muitos desafios enfrentados e 
grandes conquistas obtidas. No ano de 2017, destacam-
-se a inauguração de um novo espaço para a Farmácia 
Ambulatorial; do serviço de diagnóstico por meio do 
exame de ressonância magnética, com a aquisição de 

José Garcia Neto é reeleito para a 
superintendência do HC

>> DIRETORIA

Profº. Dr. José 
Garcia Neto

uma estação de trabalho que, por meio de um software 
avançado, dará suporte ao equipamento de ressonância 
magnética na reconstrução e processamento das ima-
gens; e ainda a reforma geral, com aquisição de novos 
equipamentos, para o Pronto-Socorro.

O superintendente José Garcia Neto destaca que 
tem sido fundamental o trabalho e empenho da Ebserh 
(Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares) para que 
estas ações fossem concretizadas. De acordo com ele, 
os projetos para os próximos quatro anos estão voltados 
para a melhoria das condições de trabalho de médicos e 
estudantes de Medicina, o que irá refletir n a melhoria 
da assistência à população. Além disso, está prevista para 
2019 a inauguração e transferência das atividades para o 
novo prédio do HC, que já está em fase de acabamento.

Membros do grupo GEL representando o HC-UFG em seminário 
macrorregional do Ápice ON, em Campo Grande -MS, em abril de 2018


