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Concluímos nossa gestão à frente 
do Departamento de Ginecologia e 
Obstetrícia. Foi uma grande honra 
para mim estar à frente dessa uni-
dade de saúde que tanto contribui 
cientifi camente para o engrandeci-
mento da ginecologia e obstetrícia e 
que promove ações que levam qua-
lidade de vida a mulheres menos fa-
vorecidas economicamente, vindas 
de todos os municípios de Goiás e 

até de outros estados. 
A experiência como chefe de departamento foi en-

riquecedora. Procurei cumprir esta missão com todo o 
engajamento que ela merece. Me empenhei profunda-
mente em todas as questões que me foram colocadas, 
mesmo que não tenha conseguido satisfazer todas as 
pessoas envolvidas e tenha tido que tomar decisões difí-
ceis. Afi nal, estes ônus fazem parte da função de chefi a.

Entretanto, acredito que estes quatro anos de traba-
lho intenso rendeu bons frutos, entre os quais citamos 
as principais realizações: quatro Jornadas e semanas 
Científi cas do Departamento de Ginecologia e Obste-
trícia, com a presença de palestrantes regionais e nacio-
nais e a profícua participação de alunos da Faculdade 
de Medicina, estagiários e residentes do DGO/HC/
UFG e demais ginecologista e obstetras de Goiás; as 
atualizações do Manual do Departamento e sua reedi-

QUATRO ANOS DE EXPERIÊNCIAS ENRIQUECEDORAS

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

 >> EDITORIAL
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Continuidade e adequações da nova gestão
 >> ENTREVISTA

O professor Dejan Rodrigues Nonato 
foi eleito Chefe do Departamento de 
Ginecologia e Obstetrícia do HC/UFG 
no último dia 25 de julho de 2018. Gra-
duado pela Faculdade de Medicina da 
Universidade Federal de Goiás (1977), 
Dejan é mestre em Ciências de Saúde 
pela FM/UFG. Confi ra na entrevista 
seus projetos para esta gestão.

Há quanto tempo o senhor faz 
parte do corpo docente do DGO?
Aprovado em concurso e admitido 
desde o ano de 2002 participo ativa-

mente do departamento e pude nesse período, além de 
ministrar aula, coordenar turma da graduação e coorde-
nar o grupo de apoio à pesquisa e publicação do depar-
tamento de ginecologia e obstetrícia (GAPP).

O senhor já chefi ou o DGO alguma vez?
Não tive essa oportunidade, mas já exerci a subchefi a. Essa 
experiência prévia me ajudará na atual gestão como chefe, já 
sabedor dos pontos fortes e das necessidades do departamento.

Dejan Rodrigues 
Nonato:  “Os 
gestores têm 
mantido o 
departamento 
e a faculdade 
de medicina 
classifi cadas com 
destaque”

Qual a expectativa do senhor para esta gestão?
Muito otimismo. Por um longo período o departamento 
mostra uma excelente evolução. Os professores são dedi-
cados e capazes, o conjunto das equipes multidisciplinares 
atende aos objetivos de ensino tanto na graduação como na 
pós-graduação, portanto o desafi o é manter o desempenho. 
Mesmo com algumas crises no país, os gestores têm manti-
do o departamento e a faculdade de medicina classifi cadas 
com destaque. Estamos com muita disposição para traba-
lhar, esperamos contar com apoio para a contínua melhoria 
do ambiente de trabalho e proporcionar resultados positivos 
para todos os envolvidos.

Já elaborou alguns projetos?
Eu e o subchefe, Dr. Juarez Antonio de Sousa, temos re-
colhido subsídios para alguns projetos adicionais aos que 
estão em execução e no fórum adequando, a reunião do 
DGO o apresentaremos. Daremos apoio a projetos de alta 
importância, como o Laboratório de Genética, o Apice 
On em desenvolvimento na Maternidade em parceria 
com o Ministério da Saúde. Queremos continuar o bom 
relacionamento com os gestores da Ebsergh consideran-
do a instituição importante para uma boa assistência aos 

usuários e ao mesmo tempo contribuir para o ensino. Pe-
quenas modifi cações na estrutura organizacional, como 
a descentralização da gestão da maternidade, podem dar 
mais agilidade e qualidade ao atendimento. Muito tem 
sido feito, mas sempre há exigências que merecem proje-
tos e ações.

Quais as prioridades desta gestão?
Lembrando sempre da nossa responsabilidade com o tripé 
ensino, pesquisa e extensão, destaco ações na metodologia 
de ensino, ações para completar o quadro de obstetras da 
maternidade e para colocar em funcionamento o laborató-
rio de genética. O modelo de ensino centrado no estudante 
requer um apoio do quadro docente e gradativamente será 

O reitor da UFG, Edward Madureira Brasil, desta-
cou que os avanços da Universidade dependem das par-
cerias, tanto do meio acadêmico e cientifi co, como do 
meio político. “A USP foi, sem dúvida alguma, a insti-
tuição que mais formou cientistas em nosso país e, hoje, 
nós conquistamos espaços na nossa Universidade com a 
estruturação de Programas de Doutorado com as mais 
altas avaliações. Portanto, é com muito orgulho que hoje 
podemos relatar aqui nossas conquistas, pois na déca-
da de 50 não existia nenhuma instituição em Goiás que 
oferecesse cursos de nível superior”, ressaltou.

“É essa cooperação interna, por parte dos diretores 
das nossas unidades acadêmicas, e dos nossos parlamen-

tares, que fazem do HC esse gigante, que no próximo 
ano dará mais um passo, com a inauguração do Bloco de 
Internações e passará a oferecer 600 novos leitos”, des-
tacou ao se referir à obra, que já soma aproximadamente 
R$ 150 milhões, cuja maior parte dos recursos é oriunda 
da bancada federal de deputados e senadores goianos. 
Edward Brasil também agradeceu o apoio do governo 
do Estado por meio da FAPEG, que contribuiu para o 
desenvolvimento da pesquisa e da inovação tecnológica 
no estado de Goiás e na UFG.

Fonte: Ascom HC-UFG/Ebserh. Por Mariza Fernan-
des Santos

totalmente assumido, pois os estudantes atualmente já en-
tenderam que é o melhor modelo e se antes havia resistência, 
hoje eles solicitam aulas mais dinâmicas e participativas. O 
atendimento pelos residentes na maternidade do HC, que 
é referência para gestantes de alto risco, necessita de apoio 
constante, com a presença de obstetras especialistas em to-
dos os plantões. É um ponto que precisa ser melhorado e é 
uma prioridade imediata que desejamos solucionar. O ma-
peamento genético e seus diagnósticos inovadores estão se 
tornando rotineiros e a Faculdade de Medicina, por meio 
do departamento, deve incorporar e oferecer esses avanços 
para as pacientes que procuram nossos serviços, por meio 
de um laboratório próprio. Esse laboratório em fase de con-
clusão será um marco para o departamento e a faculdade.
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ção prevista para janeiro de 2019, sendo de minha res-
ponsabilidade o Manual de Obstetrícia; um processo 
seletivo para contratação de dois professores substitu-
tos; um concurso público para três professores efetivos; 
a criação do Laboratório de Genética, sob os cuida-
dos do Dr. Waldemar Naves do Amaral; a ampliação 
do Laboratório de Reprodução Humana;  abertura do 
Centro de Diagnóstico Avançado da Mama (CORA); 
e a eleição do Professor Waldemar Naves do Amaral 
para a Comissão de Residência Médica (Coreme) e 
para vice-diretor da Faculdade de Medicina.

Agradeço de forma particular ao Prof. Dr. José 
Garcia Neto pela parceria do HC/EBSERH, pelo 
apoio ao departamento durante toda minha gestão, 
propiciando toda a evolução do departamento. Agra-
deço também a Prof. Dra. Fátima Lindoso durante 
sua gestão na Faculdade de Medicina e também ao 
Prof. Dr. Fernando Carneiro nesse início de jornada 
na qual estivemos juntos.

Agradeço à subchefe Rosane Ribeiro Figueiredo 
Alves, aos demais membros do DGO e à equipe ad-
ministrativa, que apoiaram incondicionalmente esta 
gestão. Passo o posto para o professor Dejan Rodri-
gues Nonato, colocando-me à disposição para o que for 
necessário e com os melhores votos para que sua gestão 
seja bem sucedida e novos projetos sejam implantados 
para o bem-estar de todos os envolvidos no trabalho do 
DGO/FM/HC/UFG.
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Novos desafios
 >> HC/EBSERH

O ginecologista obstetra Washington Luiz Ferreira 
Rios deixa a chefia do DGO/HC/UFG e assume a 
Gerência de Ensino, Pesquisa e Extensão do HC/Eb-
serh, unidade na qual era chefe da Divisão da Saúde 
da Mulher até o mês de julho. Ele contou à repor-
tagem do Jornal do Departamento de Ginecologia e 
Obstetrícia que já possui alguns projetos em anda-
mento, tendo obtido por meio de editais uma verba no 
valor de R$ 250 mil e outra no valor de R$ 125 mil. 
A primeira será utilizada para a aquisição de material 
audiovisual para as turmas de graduação e pós-gra-
duação, ensino e pesquisas. Entre esses equipamentos 
audiovisuais, estão TV’s de alta definição e computa-
dores de última geração, para várias salas de aulas e 
de reuniões, além de salas para pesquisas com acesso à 
internet de alta velocidade e novos equipamentos para 
a Rede Universitária de Telemedicina (RUTE). Os 
R$ 125 mil serão utilizados para a capacitação de pro-
fissionais e para a realização de eventos que envolva a 

O professor do DGO/HC/UFG 
Rui Gilberto Ferreira é o atual 
presidente da Sociedade Brasilei-
ra de Ultrassonografia (SBUS), 
com mandato até o ano de 2020. 
Rui Gilberto tem larga experiência 
como gestor, já tendo presidido a 
Sociedade Goiana de Ginecologia 
e Obstetrícia (SGGO), a Associa-
ção Médica de Goiás (AMG) e 

A luta para que a ultrassonografia seja 
reconhecida como especialidade médica

HC-UFG inaugura primeira etapa do Centro de 
Genética Humana

>>REGULAMENTAÇÃO

Rui Gilberto 
Ferreira preside a 
SBUS até outubro 
de 2020

Waldemar Naves 
do Amaral é o 
coordenador do 
Centro de Genética 
Humana do HC/UFG 

também chefiado o DGO. Agora, à frente da SBUS, 
o médico diz que seu principal projeto é tornar a 
ultrassonografia uma especialidade médica, luta que 
tem sido empreendida pelos ultrassonografistas há 
mais de uma década.

“Ultrassonografia é um procedimento médico 
propedêutico e/ou terapêutico, uma verdadeira ex-
tensão dos olhos e das mãos dos médicos, em franca 
evolução e de larga utilização para o propósito de 
diagnosticar, tratar e realizar seguimento nas di-

versas patologias que acometem o corpo humano. 
Isto decorre do constante aperfeiçoamento especia-
lizado dos profissionais médicos que atuam neste 
ramo da Medicina, bem como que em decorrência 
dos avanços tecnológicos dos equipamentos empre-
gados na realização deste Ato Médico”, considera 
Rui Gilberto.

O presidente da SBUS lembra que, inicialmente, a 
Ultrassonografia só poderia ser realizada por radio-
logistas que tivessem título pelo Colégio Brasileiro 
de Radiologia, hoje chamado de Colégio Brasileiro 
de Radiologia e Diagnóstico por Imagem. “Porém, 
com o avanço da Ultrassonografia Clínica e Inter-
vencionista, entendeu-se a necessidade desta amplia-
ção e existem atualmente no Brasil aproximadamente 
50 mil médicos exercendo a Ultrassonografia com as 
mais variadas formações”. Entretanto, lembra Rui 
Gilberto, tal atuação carece de normatização, já que o 
médico, ao colar grau, pode atuar em qualquer ramo 
da Medicina, somente não podendo divulgar ser es-
pecialista ou que atua numa determinada área sem 
que antes esteja registrado previamente no Conselho 
Regional de Medicina do Estado em que o mesmo 
atua profissionalmente.

Para ele, a ocorrência de diversos erros de diag-
nóstico por profissionais médicos que realizam a 
ultrassonografia no Brasil tem como fator de rele-
vância primordial a inexistência de reconhecimento 
da especialidade e, por conseguinte, a inexistência de 
registro desta especialidade junto aos Conselhos Re-

gionais dos profissionais que se dedicam à realização 
desse ato médico.

Motivos para que a ultrassonografia seja reconhe-
cida como especialidade não faltam: a SBUS promove 
diversos eventos científicos, como o Congresso Bra-
sileiro de Ultrassonografia, que já está na 22ª edição, 
jornadas e cursos de reciclagem em Ultrassonografia. 
Edita periódicos especializados como a revista 
científica RBUS, que reúne artigos científicos em 
ultrassonografia de médicos de todo o Brasil, além 
de livros históricos e científicos como as edições do 
Tratado de Ultrassonografia que são referência para 
o estudo e aprimoramento do ultrassonografista.

Atualmente, a SBUS conta com uma comissão for-
madas por membros da Associação Médica Brasileira 
(AMB), do Conselho Federal de Medicina (CFM) e 
do Ministério da Educação (MEC) estudando meios 
para que a área de atuação à especialidade. O projeto 
conta também com o apoio do líder do PTB na Câmara 
dos Deputados, Jovair Arantes (GO), que apresentou à 
Casa, no dia 27 de março um projeto de lei que propõe 
o reconhecimento da ultrassonografia como especiali-
dade médica (PL 9885/18). A proposta estabelece dois 
anos como tempo mínimo para a formação do especia-
lista em ultrassonografia e carga horária obrigatória de 
pelo menos 2.880 horas por ano. Se aprovado, o título 
de especialista em ultrassonografia será emitido pela 
Comissão Nacional de Residência Médica (CNRM) 
ou pela AMB. A previsão é de que o projeto seja vota-
do assim que terminarem as eleições.

O HC/UFG/Ebserh inaugurou em 
julho a primeira etapa da fase estru-
tural do Centro de Genética Humana 
do HC-UFG. O serviço será essen-
cial para a identificação de síndromes, 
como a Síndrome de Down, doenças 
do sexo, gênese do câncer, reprodução 
humana, comportamento humano e, 
de forma especial, a obstetrícia.

Nessa primeira etapa foi inaugura-
da uma área de 182 m2, destinada aos 

exames laboratoriais do Centro de Genética Humana. A 
área contará com salas para Análises Citogenéticas, Aná-
lises Moleculares, Cultura Molecular, Recepção de Mate-
rial Biológico e Recepção e Processamento de Amostras.  

“Um terço das doenças humanas são de origem gené-
tica. Daí, a importância dos estudos em Genética Hu-
mana, que há dez anos vêm evoluindo de maneira muito 
rápida e trazendo muitos benefícios para o diagnóstico e 
orientações de tratamentos aos portadores de anomalias 
genéticas. Portanto, esse Centro de Genética Humano 
trará inúmeros benefícios em terapias genéticas, profila-
xias e tratamentos ao portador de anomalias genéticas”, 
afirmou o coordenador do Centro de Genética Humana 
do HC/UFG, ginecologista e obstetra Waldemar Naves 
do Amaral, em seu discurso durante a inauguração.

“Essa importância é ainda maior para o HC/UFG, 
que é referência no atendimento a gestantes com fetos 
com malformações devido a anomalias genéticas. Nós 
temos aqui um ambulatório que funciona há 25 anos e 
atende por semana de 30 a 40 grávidas com bebês com 
anomalias fetais, portanto, este serviço será referência 
na identificação de doenças genéticas em bebês ainda 
em gestação”, destacou Waldemar. Ele ainda destacou 
os avanços no serviço de Ginecologia e Obstetrícia do 
HC/UFG, em especial na reprodução assistida. “Aqui 
está presente a Ana Paula, que foi o primeiro bebê de 

proveta do HC/UFG e do Centro Oeste do país e hoje 
está com 15 anos.”

O coordenador do Centro de Genética Humana do 
HC/UFG agradeceu o apoio dado pelos parlamentares 
goianos, deputados federais Jovair Arantes, Flávia Mo-
rais e João Campos, que destinaram R$ 2 milhões em 
emendas parlamentares para a estruturação do serviço. 
“Há quatro anos estamos no empenho para oferecer este 
serviço no HC/UFG e agora se tornará possível devi-
do ao apoio dos nossos parlamentares, que contribuíram 
para a concretização desse projeto”, destacou. Para a re-
alização dessa primeira etapa, foram investidos R$ 700 
mil reais em infraestrutura e aquisição de equipamentos 
laboratoriais. Segundo Waldemar, o restante do recurso 
será utilizado para a finalização da próxima etapa, que 
é a conclusão do espaço clínico, para atendimento aos 
pacientes, previsto para ser inaugurado no segundo se-
mestre de 2018, e início do funcionamento do Centro de 
Genética no primeiro semestre de 2019, com a aquisição 
dos equipamentos e materiais laboratoriais, que estão 
em fase de licitação.

O superintendente do HC/UFG, José Garcia Neto, 
falou sobre a importância da genética, citando o início 
dos estudos em 1860, com Charles Darwin e a ideia da 
evolução das espécies, seguindo por anos posteriores, com 
a contribuição de Mendel, que introduziu a ideia da “uni-
dade hereditária”, até chegar aos dias atuais, com o avanço 
das pesquisas na área. “Devemos entender que, durante 
muitos anos na história, muitos cientistas utilizaram a ge-
nética para o desenvolvimento da eugenia, que é a busca 
da raça pura, o que levou a assassinatos, prisões, abortos 
e campos de concentração. Hoje estamos em uma fase 
muito avançada nos estudos da genética e esperamos nos 
aproximarmos de universidades como a USP e podermos 
contribuir para as pesquisas em genética de uma forma 
positiva, atendendo à nossa população para o tratamento 
de doenças de origem genética.”

Faculdade de Medicina e outros cursos de graduação, 
pós-graduação e extensão da área da saúde.

Outro ponto citado por Washington Rios é a 
implantação de medidas que permitam um contro-
le rigoroso com relação aos projetos de pesquisa de-
senvolvidos nos laboratórios e ambulatórios e demais 
dependências do Hospital das Clínicas para evitar 
que recursos sejam utilizados em pesquisas que não 
têm vínculos com o HC. “Precisamos saber quais be-
nefícios essas pesquisas trazem para o Hospital das 
Clínicas, quais os pesquisadores responsáveis, quais 
os estagiários envolvidos, quem são os pacientes que 
participam do estudo, já que parte desses projetos 
envolve a indústria farmacêutica, enfim, temos que 
melhorar o acesso de toda a comunidade científica a 
esses estudos. Nosso desejo é que se amplie os pro-
jetos dentro do HC, porém com controle adequado 
e segurança aos pacientes e pesquisadores de forma 
ética e responsável”, conclui.


