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Caros colegas,

é com muita satisfação que escre-
vo minhas primeiras linhas como 
chefe do nosso profícuo Depar-
tamento de Ginecologia e Obste-
trícia. Tendo ocupado o cargo de 
subchefe por um mandato, tenho 
procurado colocar em prática 
tudo que aprendi naquele perío-
do, empenhado para que a atua-
lização científica do nosso corpo 

docente seja contínua e satisfatória, que o aprendiza-
do de nossos acadêmicos e residentes seja completo, 
e que o serviço prestado à sociedade por toda a equi-
pe que compõe o departamento seja o mais eficiente 
possível. Reafirmo meu compromisso com o ensino, 
com a pesquisa e com a extensão, o tripé que compõe 
a nossa prática profissional.

O nosso principal evento, a 8ª Jornada de Gine-
cologia e Obstetrícia da FM/UFG e o 7º Encontro 
Científico e Multiprofissional do Hospital e Mater-
nidade Dona Íris e Maternidade Nascer Cidadão, 
esteve focado justamente na qualificação de profis-
sionais que trabalham com a saúde feminina, tan-

EMPENHADOS EM PROPORCIONAR O MELHOR PARA 
A GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA GOIANA
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Chefe do Departamento 
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Obstetrícia HC/FM/UFG
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to ginecologistas obstetras quanto especialistas da 
área de enfermagem e nutrição. O debate girou em 
torno de temas que fazem parte do nosso dia a dia, 
trazendo novas contribuições para a prática clínica. 
Agradecemos à parceria da Maternidade Dona Íris, 
na pessoa de sua diretora geral, Dra. Rossana Catão 
Zampronha, a todos aos professores que tiraram do 
seu tempo para elaborar palestras e apresentar seus 
ensinamentos, aos acadêmicos que apresentaram seus 
trabalhos científicos e a todos aqueles que puderam 
prestigiar o nosso evento.

Aproveito para parabenizar e dar as boas-vindas à 
profissão às sete novas ginecologistas obstetras, es-
pecializadas pela residência do HC/UFG. Estamos 
certos de que estas novas especialistas irão contribuir 
para manter o patamar de excelência da Ginecologia 
e Obstetrícia goiana, prestando um atendimento efi-
caz às mulheres que procuram nossos estabelecimen-
tos de saúde.

Desejo a todos um bom encerramento de ano. Que 
a alegria de viver, a felicidade, o sucesso e o amor 
preencham o coração de todos nós neste Natal e que 
em 2019 tenhamos momentos de puro êxtase e que 
possamos atravessar o mais tranquilamente possível 
os momentos difíceis. Boas festas!

O ginecologista José Miguel 
de Deus, nascido em Pilar 
de Goiás e registrado em 
Hidrolina-GO, faz parte do 
corpo clínico do Hospital 
das Clínicas desde 1994 e se 
tornou professor efetivo do 
Departamento de Gineco-
logia e Obstetrícia (DGO-
-FM/UFG) em 1998, ambas 
ocupações conquistadas por 
meio de concurso público. 
Com Mestrado e Doutorado 

cursados na Escola Paulista de Medicina (EPM), o espe-
cialista apresentou no mês de outubro/2018 seu Memorial 
como requisito para tornar-se Professor Titular da UFG.

No Memorial, o médico conta, de maneira comovente, 
sua origem familiar, fi lho de um casal de lavradores que de-
pois se tornou proprietário de uma pequena mercearia na 
cidade de Hidrolina. Depois de se formar em Medicina 
pela UFG, José Miguel de Deus teve que adiar a Residência 
Médica porque foi convocado compulsoriamente para o ser-
viço militar, que foi cumprido em Brasília. O ano era 1988 
e lá ele sofreria um dos piores revezes de sua vida: dormiu 
ao volante e seu chevette foi parar debaixo da traseira de um 

Dr. José Miguel de Deus e sua 
esposa, Dra. Vânia Meira e 
Siqueira Campos

José Miguel de Deus tornou-se professor titular da UFG
 >> TITULAÇÃO

caminhão de transporte de gado, mas, felizmente, depois de 
alguns dias hospitalizado, saiu sem sequelas.

Depois disso, fez residência em Ginecologia e Obstetrícia 
no Hospital do Servidor Público Estadual de São Paulo. Em 
seguida, fez Mestrado na EPM e, já casado com a médica 
anestesiologista paraibana Vânia Meira e Siqueira Campos, 
que conhecera em São Paulo, voltou para Goiânia no intuito 
de retribuir o que recebeu à instituição onde se formou.

Foi assim que prestou concurso público e se tornou inicial-
mente médico do HC e em seguida professor de Medicina na 
FM/UFG. Concluiu o doutorado na EPM em 2002. Entre 
as funções desempenhadas por ele como docente da UFG, 
destacam-se a de professor de graduação de mais de 2300 alu-
nos neste período; preceptor Chefe da RM em Ginecologia 
do HC/UFG por 19 anos; coordenador da Comissão de Re-
sidência Médica do HC/UFG de 2003 a 2005; Diretor Téc-
nico do HC-UFG de 08/2014 a 04/2015; Gerente de Ensino 
e Pesquisa, além de Vice Superintendente do HC/UFG de 
05/2015 a 06/2018.  Entre suas realizações, sobressaem o en-
sino de cirurgia a mais de uma centena de médicos residentes; 
O pioneirismo na cirurgia “sling” em Goiânia; Introdução da 
Videocirurgia (laparoscopia e histeroscopia) no HC/UFG; 
Organizador e revisor das 1ª e 2ª edições do Manual de Gine-
cologia do DGO - FM/UFG (2011 e 2014) e a publicação de 
vários artigos em revistas científi cas nacionais e internacionais.  

 >> NOVAS ESPECIALISTAS

Banca examinadora dos TCCs e as novas especialistas em ginecologia e 
obstetrícia do DGO-FM neste ano de 2019

As recém-especialistas em ginecologia e obstetrícia Mariana Costa, Fabiola, 
Larissa, Rayane, Mariana Melo, Marcela, Bruna

A SBM Goiás promoveu, em parceria com a TV Anhan-
guera e Unimed Goiânia, a 2ª edição do Atitude Rosa, den-
tro da programação do Outubro Rosa, que incluiu várias 
ações de prevenção ao câncer de mama e 200 delas foram 
selecionadas para se submeter ao heredograma, que detec-
ta a predisposição para desenvolver a doença. O evento, 
realizado na manhã do dia 20 de outubro, reuniu mais de 
duas mil pessoas na Praça Cívica em Goiânia, teve o apoio 
da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura da UFG e contou 
com a participação de várias ligas acadêmicas e de entida-
des como a OAB-Mulher, Polícia Militar de Goiás, Polícia 
Rodoviária Federal e Associação de Combate ao Câncer de 

Atitude Rosa reuniu mais de duas 
mil pessoas na Praça Cívica

 >> MASTOLOGIA

Mama. Ocorreram diversas ofi cinas, apresentações artísti-
cas e atividades físicas. Segundo a presidente da SBM-Goi-
ás, Rosemar Macedo, todas as atividades tiveram o objetivo 
de motivar e quebrar obstáculos que difi cultam os primeiros 
passos para uma atitude para que as mulheres se previnam 
ou busquem o tratamento do câncer de mama.
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Jornada debateu temas atuais sob um novo prisma
 >> CIENTÍFICO

Nos dias 30 de novembro e 1º de de-
zembro foram realizados a 8ª Jornada 
do Departamento de Ginecologia e 
Obstetrícia e 7º Encontro Científico e 
Multiprofissional do Hospital e Mater-
nidade Dona Íris e Maternidade Nascer 
Cidadão, no auditório da Maternidade 
Dona Íris. Coordenada pelo professor e 
ginecologista obstetra Waldemar Naves 
do Amaral e presidida pelo ginecologis-
ta obstetra Denes Ribeiro de Oliveira, a 
jornada contou com a apresentação de 
48 de e-pôsteres de residentes dos servi-
ços do HC, Nascer Cidadão e HMDI 
e também por acadêmicos do curso de 
Medicina da UFG.

O evento foi abrilhantado pelas pa-
lestras do ginecologista obstetra André 
Marques, que falou sobre as situações 
de urgência e emergência obstétrica; do 
ginecologista obstetra Washington Luiz 
Ferreira Rios, que abordou a hiperten-
são na gravidez; do ginecologista obste-
tra Rui Gilberto Ferreira, que discorreu 
sobre vitalidade fetal; da pediatra Alline 
Kassia Souza Munis, que apresentou es-
tudos sobre Neonatalogia de alto risco; 
do mastologista Juarez Antônio de Sou-
sa, que falou de diagnósticos em mas-
tologia; da professora do IPTESP Ana 
Maria de Castro, que explanou o tema 
infecção ativa por toxoplasma Gondii; 

Ganhadores dos prêmios e-pôsteres

Categoria Multiprofissional

1º lugar: “Compreendendo o ciclo gravídico-puerperal 
na rede de saúde pública em uma maternidade huma-
nizada: visão das puerpérias”. Autores: Cynthia Leal de 
Oliveira, Patrícia Gonçalves Evangelista, Elaine Maia 
e Waldemar Naves do Amaral

2º lugar: “Morte e luto na maternidade: atuação da 
psicologia frente a óbitos perinatais”. Autores: Nayara 
Ruben Calaça Di Meneses, Andressa Maris Silva e 
Rafaela Paula Marciano

 3º lugar: “As percepções do método canguru para as mães 
em período puerperal”. Autores: Geórgia Dias dos Santos, 
Rafaela Paula Marciano e Nara Siqueira Damaceno

Fabíola F. Rodrigues da Cunha
R 3 em Ginecologia e Obstetrí-
cia pelo HC/UFG
“A Jornada do Departamento de Gi-
necologia é o momento em que a gente 
apresenta o nosso TCC, nós residentes 
do HC e da Maternidade Dona íris. A 

jornada nos traz informações sobre a prática obstétrica, 
temas importantes, para nós que estamos nos formando é 
importante para uma atualização melhor.”

Rossana de A. C. Zampronha 
Diretora geral da Maternidade 
Dona Íris
“Como a Maternidade Dona Íris tem 
sido gerida pela Fundahc, existe essa 
parceria, não só em termo de eventos 
científicos, há um intercâmbio, os resi-

dentes do HC vêm para cá e os nossos vão para lá também, 
quando precisamos de especialidades que não temos aqui. 
Temos também a parceria com a Maternidade Nascer Cida-
dão. Isso é muito importante, levar conhecimento, trocar ex-
periências e trazer pessoas que possam nos dar novas visões 
dentro de assuntos já específicos. E a gente tem a oportuni-
dade de que as pessoas conheçam o trabalho desenvolvido 
pelos profissionais que atuam na Maternidade Dona Íris.”

Iana Mundim de Oliveira
Enfermeira no Hospital das
Clínicas / UFG
“O evento tem temas muito per-
tinentes para a área, as conferên-
cias trouxeram assuntos que a 
gente vivencia na prática, questão 

das urgências obstétricas, da hipertensão na gravi-
dez, nos auxilia muito a nos atualizarmos com as 
novidades.”

Luiz Augusto Antonio Batista
Professor de Ginecologia e Obs-
tetrícia da FM/UFG
“A jornada integra os diversos pro-
fissionais da área, enfermeiros, mé-
dicos, acadêmicos, nutricionistas, 
cada um dentro da sua atividade, 

mas tendo uma visão mais holística, que essa é a pro-
posta do serviço, tanto da Dona Íris, que hoje está 
bem integrada ao Hospital das Clínicas, quanto da 
Nascer Cidadão. É interessante para divulgar até o 
próprio trabalho, muita gente até dentro da institui-
ção não sabe o que ela oferece à sociedade.”

Michele Cristine Silva Alves
Enfermeira no CSF Guanabara
“Eu tenho muito interesse em obs-
tetrícia e ginecologia, que é a minha 
área de especialização na enferma-
gem, aí eu vi pelo site, gostei da 
programação e vim participar. O 

evento está sendo muito gratificante, está sendo uma 
oportunidade muito grande de aprendizado, os temas 
que foram abordados nesses dois dias foram de suma 
importância. Eu fiz internato na Nascer Cidadão e 
já vivenciei situações na prática que foram colocadas 
para nós aqui, deu para assimilar bem os temas que 
foram abordados.”

Gabriella de Oliveira Ferreira
R1 de Ginecologia e Obstetrícia 
da Maternidade Dona Íris
“Estamos no primeiro ano de Resi-
dência em Ginecologia e Obstetrícia. 
Durante esse ano nós participamos 
de todas as jornadas, tudo que nossa 

residência proporcionou e o que a gente buscou em ou-
tros estados. Uma jornada como esta enriquece muito 
nosso conhecimento, os professores doutores, tanto os 
daqui, quanto os de fora, vêm e trazem atualidades, 
ajudam a gente no nosso manejo.”
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Waldemar Naves do 
Amaral, um dos médicos 
mais atuantes no cenário na-
cional, tanto no exercício da 
profissão quanto na política 
classista, recebeu o Título de 
Livre-Docência pela Univer-
sidade de São Paulo (USP) 
no último mês de julho. 
Atualmente, é o único médi-
co goiano detentor do título. 
“Para se candidatar é preciso 
ter o título de mestre e dou-
tor, ter orientado projetos de 

mestrado e doutorado, ter artigos publicados em revistas 
qualis A nacionais e internacionais e ter experiência em do-
cência”, explica, esclarecendo que o candidato se submete a 
dois processos avaliativos, um formado pela congregação da 
USP e, se aprovado, será avaliado por uma banca compos-
ta por cinco membros. Ele foi examinado pelos seguintes 
livres-docentes: Prof. Dr. Giovanni Guido Cerri (presiden-
te da banca), Prof. Dr. Nestor de Barros, Prof. Dr. Hilton 
Augusto Koch, Prof. Dr. Francisco Mauad Filho e Prof. 
Dr. Ayrton Roberto Pastore. “Fiz cinco provas em dois dias: 
uma prova escrita descritiva, uma defesa de Memorial, uma 

Waldemar Naves do Amaral
recebe o Título de Livre-
Docência pela Universidade de 
São Paulo (USP)

Waldemar Naves do Amaral conquistou 
o Título de livre-docente pela USP

 >> HONRARIA prova didática, avaliação curricular e uma outra prova des-
critiva com um ponto sorteado”, narra.

É extensa a trajetória do Professor Doutor e Livre-Do-
cente Waldemar Naves do Amaral, jamais caberia em uma 
página de jornal. Nascido na cidade de Porangatu, foi apro-
vado no vestibular para Medicina na UFG aos 16 anos, fez 
residência médica em Ginecologia e Obstetrícia pelo HGG 
e fez curso de Ultrassonografia na Clínica Diagnosis, em 
Ribeirão Preto (SP). Em 1988, fundou a Clínica Fértile 
com amigos. Ainda em 1988, realizou a primeira transfusão 
intravascular intrauterino de sucesso no Brasil. Foi aprova-
do em concurso para professor do Departamento de GO/
HC/FM/UFG em 1991 e foi chefe do departamento por 
4 mandatos. Foi aprovado em concurso estadual para gi-
necologista obstetra da da PM-GO, em 1991, onde hoje é 
Coronel Médico.

Em 1992, fez parte do grupo da Fértile que re alizou a 
1ª fertilização in vitro bem sucedida do Centro-Oeste. Co-
mandou a SGGO de 1996 a 2000. Em 2002, por eleição 
direta, tornou-se presidente nacional da SBUS, e geriu a en-
tidade por quatro triênios. Em 2003 concluiu o mestrado 
pelo IPTPESP, sob orientação do Prof. Roberto Ruhman 
Daher. Em 2006, finalizou o doutorado, também pelo IP-
TESP, sob orientação do mesmo professor.  Em 2012, foi 
indicado Diretor Técnico do Hospital e Maternidade Dona 
Íris, onde atualmente é Diretor Acadêmico, preceptor da 
Residência em Ginecologia e Obstetrícia e vice-coorde-
nador da COREME/Secretária Municipal de Saúde de 
Goiânia. Atualmente, é também presidente da Academia 
Brasileira de Ultrassonografia e vice-diretor da FM/UFG.

do oftalmologista e presidente do Cre-
mego, Leonardo Mariano Reis, que dis-
sertou sobre bioética; e do ginecologista 
obstetra Luiz Augusto Antônio Batista, 
que apresentou os métodos de rastrea-
mento da endometriose profunda.

No final, foi sorteado um tablet 
Samsung e o ganhador foi Etevaldo 
Marçal Sobrinho.

Categoria MédiCa

1º lugar: “Videolaparoscopia na endometriose: achados 
mais comuns”. Autores:  Mayara Barbosa Martins, Patrí-
cia Gonçalves Evangelista e Waldemar Naves do Amaral

2º lugar: “Perfil sócio demográfico e medicamentos de 
gestantes com fetos malformados”.  Autores: Fernanda 
Sardinha Abreu Tacon, Carolina Leão Moraes, Ga-
briel Chiarotti da Costa, Jean Kennedy Lopes Filho e 
Waldemar Naves do Amaral

3º lugar: “Histerectomia vaginal x histerectomia abdo-
minal: perfil das indicações cirúrgicas e complicações”. 
Autores: Leonardo Bruno França, Patrícia Gonçalves 
Evangelista e Waldemar Naves do Amaral.


