
Depoimento de participantes

OsvaldO de alcântara Braga aidar 
– residente de MastOlOgia dO Hc/UFg
“Espero terminar a residência ser um ótimo 
profissional, estando apto a trabalhar com se-
gurança. No HC atuamos nas áreas de ras-

treio, diagnóstico e tratamento do câncer de mama, atendendo 
pacientes de todo o Estado”

isaBela sUavinHa JayMe - residen-
te de ginecOlOgia e OBstetrícia dO 
Hc/UFg
“Ginecologia e Obstetrícia é a área que te-
nho maior afinidade e espero me realizar 

profissionalmente nela. Serão vários anos de muito apren-
dizado e dedicação. Terei que abdicar do convívio social, 
familiar e até de atividades remuneradas que estão ao meu 
alcance – tudo isso em prol do meu crescimento pessoal e pro-
fissional para que eu possa oferecer o melhor serviço à socie-
dade. O HC-UFG nos dá o suporte e contato com várias 
especialidades, as quais me ajudarão a ter melhor manejo 
médico sobre as diversas patologias que possam aparecer em 
uma consulta”

adelinO cristOvãO netO – residen-
te de ginecOlOgia e OBstetrícia da 
Maternidade MUnicipal aristina 
candida
“Ao concluir essa fase de especialização, es-

pero ter um vasto conhecimento teórico e prático na área de 
Ginecologia e Obstetrícia. Desse modo, estarei apto a exercer 
a profissão com maestria, oferecendo boa assistência às pacien-
tes de Goiânia e região. Futuramente, pretendo participar de 
mutirões que ofereçam consultas e procedimentos à população”

lUisa rezende BarrOs - residente de 
ginecOlOgia e OBstetrícia dO Hc/UFg
“Ao lado desses que considero os melhores precep-
tores/professores, espero adquirir vasto conheci-
mento sobre a especialidade e, assim, oferecer de 

forma individualizada o melhor e mais atualizado tratamento 
às minhas pacientes, atendendo suas necessidades e expectativas”

pedrO HenriqUe cOsta MatOs da 
silva - residente de ginecOlOgia e 
OBstetrícia dO Hc/UFg
“Espero desenvolver minhas atividades teó-
ricas e práticas com maestria e, assim, pres-

tar um bom serviço de Ginecologia e Obstetrícia, tanto no setor 
público quanto no privado. O HC é um hospital referência e 
recebemos muitos pacientes de alto isso, isso contribui bastante 
com a nossa formação. Não quero ser apenas mais um espe-
cialista, pretendo prestar um serviço de qualidade e contribuir 
com a sociedade”

lUíza rOdrigUes antUnes de qUeirOz 
– residente de ginecOlOgia e OBstetrí-
cia dO Hc/UFg
“Tive dificuldades em decidir qual especiali-
dade seguir, mas hoje não tenho dúvidas de 

que fiz a escolha certa. Almejo obter conhecimento teórico e prá-
tico aprofundado em obstetrícia de baixo e alto risco, ginecolo-
gia geral e cirurgia ginecológica. Também pretendo adquirir 
noções de medicina fetal, ultrassonografia, mastologia e onco-
ginecologia. Vou me dedicar ao máximo para ser uma exímia 
profissional e poder atender com excelência as necessidades e 
expectativas das minhas pacientes sempre que possível” Caros colegas,

Quero chamar atenção para um fato 
crítico: os crescentes casos de femi-
nicídios no país. Goiás é o terceiro 
estado no qual mais se mata mu-
lher, o Brasil ocupa a 5ª no ranking 
mundial, segundo a Organização 
Mundial de Saúde. A vida delas, 
na maioria das vezes, é ceifada por 
aqueles que deveriam lhes dar prote-
ção e respeito, como esposo, namo-
rado e familiares – mais da metade 

desses crimes acontecem dentro do lar.
Esses dados tristes e lastimáveis me fazem lembrar uma 

canção do cantor baiano Raul Seixas: “Segredo da Luz”. 
Em um trecho da composição, o artista diz que “o ódio não 
é o real, é a ausência do amor”. O que tem acontecido em 
nosso país para que a cólera e o desejo de vingança roubem 
os sonhos e silencie a voz de tantas mulheres e meninas? 
Envolvidas em relacionamentos no qual deveriam encon-
trar abrigo, afeto e proteção, se deparam com diversos tipos 
de violência: verbal, sexual, física, psicológica e patrimonial.

Esses temas (feminicídio e violência contra a mulher) 
são pertinentes a todos nós – um problema de ordem públi-
ca para o qual devem estar atentos os agentes promotores 
de saúde e o Governo. Nós, Ginecologistas e Obstetras, 
ao atendermos uma paciente vítima de violência, devemos 
oferecer um tratamento especial e o mais humanizado pos-

Precisamos falar sobre feminicídio

expectativas no início da residência

 >> EDITORIAL

 >> DEPOIMENTOS
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Chefe do Departamento 
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sível, pois esta encontra-se vulnerável. Nessas horas, não é o 
diploma médico, mas a qualidade humana o decisivo.

Aconteça o que acontecer, nós, por estarmos tão próxi-
mos à paciente, por conhecermos o mais profundo de sua 
psique, por sermos a imagem daquele que mitiga a dor, 
temos uma tarefa crucial, de muita responsabilidade, pois 
criamos um instituto de proteção com cada paciente. Com 
o tempo, aprendemos a entender profundamente a sensibi-
lidade feminina. Assim, precisamos que a relação médico e 
paciente seja alicerçada na confiança.

Prevenir e combater a violência contra as mulheres é uma 
tarefa complexa e exige empatia da nossa parte. Ademais, 
são necessárias políticas públicas e articulação de diferentes 
serviços em uma rede integrada de atenção à mulher. Essa 
luta não é fácil e nem será vencida de imediato, mas preci-
samos dar o primeiro passo.

A priori, os pais precisam dar aos filhos um ambiente 
estável e afetuoso no qual eles possam desenvolver habi-
lidades socioemocionais – como falar dos próprios me-
dos e não viverem na escuridão de si mesmos. Ademais, 
a construção da masculinidade não deve passar pela re-
pressão de emoções.

Esse trabalho de combate à violência contra a mulher e, 
consequentemente contra o feminicídio, deve se iniciar na 
tenra infância, para criarmos uma geração em que o respei-
to às mulheres e à vida sobressaia.

Abraços e boa leitura!

Planejamento estratégico da fm/UfG é otimizado
 >> MELHORIAS INSTITUCIONAIS

A Faculdade de Medicina da Uni-
versidade Federal de Goiás (FM/
UFG) busca gerar, sistematizar e 
socializar o conhecimento e o saber, 
formando profissionais e indivíduos 
capazes de promover a transforma-
ção e o desenvolvimento da socieda-
de. Além disso, visa ser um centro 
de transformação pedagógica, cul-
tural, social e política, inspirada na 
cultura e sem concepção ideológica 
pré-concebida.

Para atingir esses objetivos, anualmente é feito o 
Planejamento Estratégico da instituição. Neste ano, 
após intensos debates, o plano anterior foi revisado. 
“Em face das novas propostas e dos planos de trabalho 
idealizados pela equipe em exercício, fez-se necessá-
rio rediscutir com as unidades gestoras integrantes os 
elementos básicos de planejamento estratégico, bem 
como estabelecer as linhas centrais norteadoras das 
ações a serem empreendidas pela equipe responsável 
pela direção da FM”, revela o diretor da FM/UFG, 
Dr. Antônio Fernando Carneiro.

Durante o processo foi necessário estabelecer os 
Fatores Críticos de Sucesso (FCS), pontos que po-
dem inf luenciar o desempenho positivo de uma ins-
tituição. Com a aplicação do novo planejamento, os 
departamentos podem ter maior integração com a 
diretoria da FM, autonomia de gestão e busca de in-
dicadores de melhoria. Apesar do Planejamento Es-
tratégico ser feito anualmente, mensalmente, durante 
reuniões da diretoria da FM, é realizada uma análise 
crítica de cada ação.

O Departamento de Ginecologia e Obstetrícia do 
HC é um dos maiores e mais atuantes da FM. Por 
isso, os membros da diretoria não poderiam ficar de 
fora da reestruturação do plano. Ademais, em 2018, 
ainda na gestão do Dr. Washington Luiz Ferreira 
Rios, diversas ações foram realizadas pelo depar-
tamento, como a indicação de um professor para a 

Diretor da Faculdade 
de Medicina da UFG 
Dr. Antônio Fernando 
Carneiro

comissão do SICAD, criação do Centro de Gené-
tica da FM, e ações sociais no intuito de prevenir o 
câncer de mama.

Em 2019, o novo chefe do departamento, Dr. De-
jan Rodrigues Nonato, manteve essas ações e criou 
outras, entre elas está a homenagem aos professores 
do departamento que mereceram destaque durante 
o período que trabalharam na FM/UFG. “Com as 
ações pré-estabelecidas, a busca dos indicadores com 
resultados positivos são imensuráveis. A criação do 
Centro de Genética da FM irá trazer benefícios in-
calculáveis para população carente que busca atendi-
mento no Hospital das Clínicas da UFG”, comenta o 
diretor da FM.

Destaques
Em 2018 foi criada a Comissão do Sistema de Ca-
dastro de Atividades Docentes (SICAD). Os dados 
do sistema são utilizados para gerar alguns relatórios, 
dentre eles, o Relatório Anual do Docente (RADOC). 
Segundo Fernando Carneiro, o RADOC retrata o 
esforço realizado pelo docente no Ano Base e deve ser 
preenchido criteriosamente, pois é utilizado na ava-
liação do estágio probatório e/ou em progressões de 
carreira. “O RADOC contribui ainda para o cálculo 
do esforço realizado pela Unidade Acadêmica – que 
é a soma dos esforços de seus professores – utilizado 
na alocação de vagas de docentes para a FM. Sob a 
responsabilidade do Dr. Paulo Sucasas e da colabora-
dora Patrícia Fortes, esta comissão foi o ponto forte 
de 2018”, destaca.

Outro ponto que merece destaque é a criação do 
Laboratório de Simulação Realística – centro de 
aprendizado com alta tecnologia para a capacitação 
de alunos e profissionais da área da saúde.  “A direção 
da FM está empenhada buscando  a concretização 
desse projeto. Destaco, ainda, a parceria com a AMB 
e CRM – uma grande ação de aproximação, parcerias 
e com resultados exemplares no campo científico en-
tre as duas instituições.”

déBOra sara de alMeida cardO-
sO - residente de MastOlOgia dO 
Hc/UFg
“Encaro a residência médica como uma 
grande oportunidade para me aprofundar 
na prática clínica da mastologia, adquirir 

habilidades e me capacitar para que o melhor tratamento pos-
sível seja oferecido aos pacientes. Com os conhecimentos adqui-
ridos e as experiências vividas, almejo oferecer o tratamento 
mais adequado, sempre que possível, e seguir em busca de ame-
nizar a dor e as dificuldades que enfrentam as pacientes diante 
de doenças graves, especialmente o câncer de mama”
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sistema Kanban é implantado no Hc/UfG 
 >> INOVAÇÃO
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A Associação Médica de Goiás 
(AMG) foi fundada em 28 de 
novembro de 1950 na sala de 
uma galeria na Av. Tocantins, 
em Goiânia, e teve como pri-
meiro presidente o médico Luiz 
Rassi. Desde sua gênese, a ins-
tituição busca manter a classe 
médica unida em torno de inte-
resses comuns. “A AMG é uma 

entidade com foco no aspecto associativo e científico, 
no entanto, não deixa de lado a questão da defesa de 
classe”, comenta o presidente da AMG, José Umberto 
Vaz de Siqueira.

Institucionalmente, o principal papel da AMG é 
titular o especialista. “Por meio das nossas sociedades 
de especialidades fornecemos o título de especialista 
ao médico que está apto a recebe-lo.” Outra função 
primordial é se manter atualizada e melhorar junto a 
Associação Médica Brasileira (AMB) a Classificação 
Brasileira Hierarquizada de Procedimentos Médicos 
(CBHPM) - uma espécie de rol de procedimento em 
que o médico e os planos de saúde se baseiam para o 
pagamento de honorários médicos.

Além disso, a AMG detém a 10ª Corte de Con-
ciliação e Arbitragem, relacionada principalmente às 
questões de saúde. “O médico inserindo a cláusula da 
corte em seu termo de consentimento poderá ter um 
julgamento justo e honesto, sem o viés da imprensa 
ou populismos”, destaca o presidente.

O Sistema Kanban foi implanta-
do no Hospital das Clínicas da 
Universidade Federal de Goiás 
(HC/UFG) e está funcionado 
desde dezembro de 2018 na me-
dicina interna, nefrologia, pe-
diatria e pneumologia. “No HC, 
o objetivo é implementar ferra-
mentas de gestão que possam 
auxiliar na melhoria de atenção 
à saúde, reduzindo o tempo de 

internação do paciente e auxiliando na resolução de 
pendências, comenta o ginecologista e obstetra Wa-
shington Luiz Ferreira Rios, professor efetivo da Fa-
culdade de Medicina da UFG.

Por meio de placas ou cartões nas cores verde, 
amarelo ou vermelho, é possível identificar o tempo 
de permanência do paciente no hospital. Períodos de 
internação considerados normais recebem a cor ver-
de, quando a internação excede alguns dias recebe a 
cor amarela, e quando o tempo de permanência do 
paciente é o dobro do esperado, a cor de identificação 
é a vermelha.

Segundo Washington Luiz, o método Kanban traz 
benefícios para os profissionais da saúde (médicos e 
enfermeiros) e pacientes. “O Kanban auxilia o mé-
dico na resolução de 
problemas e, ainda, 
pode reduzir o tem-
po de internação do 
paciente, diminuin-
do os riscos de uma 
internação prolon-
gada. A Adoção 
de boas práticas de 
gestão hospitalar, já 
validadas em outros 
hospitais, possibili-

amG: a casa do médico goiano

Kanban é uma palavra japonesa e signifi ca, literalmente, registro, sinal 
visível ou placa visível. esse método, originário da indústria Toyota, tinha 
como objetivo controlar o movimento de materiais entre centros de tra-
balhos, bem como a produção de novos materiais para recolocar aqueles 
mandados para o próximo centro de trabalho, usando somente sinais visu-
ais simples como cartões de informações.

Curiosidades

“Gostaria de convidar, quem ainda não conhece, a ver como ficou a nova sede da amG. 
estou à disposição para receber e mostrar como estamos cuidando de um patrimônio 
que é de todos os médicos e médicas goianos.”

Conheça a AMG

 >> NOVA SEDE

Nova sede

Uma instituição tão eminente merecia uma estrutura 
à altura. Com isso, o médico radiologista Nabyh Sa-
lum, presidente da AMG por quatro mandatos, já na 
década de 1970, sonhava em construir a sede própria 
para a associação em parceria com o Órion. Ele vis-
lumbrava um prédio suntuoso, no qual seria possível 
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Ginecologista e obstetra 
Washington Luiz 
Ferreira Rios

Presidente da AMG José 
Umberto Vaz de Siqueira

ta a melhoria dos cuidados e aumento da segurança 
do paciente”, salienta.

Vários hospitais universitários ligados à rede Eb-
serh já contam com os benefícios da utilização do 
Sistema Kanban, como Hospital Universitário de 
Santa Maria (Husm), Rio Grande do Sul; o Hospital 
Universitário Maria Aparecida Pedrossian (Humap), 
Mato Grosso do Sul; Hospital das Clínicas da Uni-
versidade Federal de Minas Gerais (HC/UFMG); 
o Hospital da Universidade Federal do Vale do São 
Francisco (Univasf), Pernambuco; o Complexo Hos-
pitalar Universitário Professor Edgard Santos, da 
Universidade Federal da Bahia; dentre outros. 

abarcar consultórios, hotel e shopping no mesmo ter-
reno. Décadas depois, o anseio de Nabyh Salum tor-
nou-se realidade. “A parceria com o Órion Business 
& Health Complex se concretizou na gestão do Dr. 
Rui Gilberto. Pelo fato ser uma entidade por adesão, 
a AMG vivenciou um crítico período financeiro, no 
qual boa parte da classe médica, infelizmente, não 
teve a sensibilidade de perceber esse declínio da insti-
tuição, e nem a AMG foi suficientemente convincen-
te para reverter a situação”, lamenta José Umberto.

Associe-se

Todavia, apesar de todos dos percalços, o projeto saiu 
do papel e ganhou novos contornos. “Para resolver a 
situação financeira, procurou-se parcerias para per-
mutar a área na conf luência da Av. Portugal com a 
Mutirão. O desejo do Dr. Nabyh era que a AMG 
voltasse a ser grandiosa e referência para toda classe 
médica goiana. Com a parceria estabelecida, isso vol-
tou a acontecer. Espero que ele esteja vendo tudo de 
onde estiver...”, deseja.

É imensurável o valor agregador da nova sede. “A 
AMG não precisou vender nada. A área da antiga 
sede foi permutada por um espaço dentro do edifício 
Órion, temos em torno de 8.000 m², o que nos dará 
uma boa renda futuramente. Também conseguimos 
manter as sociedades de especialidades mais impor-
tantes juntas e agregadas dentro da AMG no novo 
prédio”, revela.

Conforme adianta José Umberto, o próximo passo 
será investir em uma sede campestre, onde o médi-

co poderá desfrutar de momentos inesquecíveis jun-
to aos colegas e familiares. “Estamos insistindo para 
que os colegas se aproximem cada vez mais da AMG. 
Com a nossa entidade forte e representativa, podere-
mos fazer muito mais. Nós, médicos associados, so-
mos todos ‘donos’ da AMG”, assegura.

SGGO na AMG

A Sociedade Goiana de Ginecologia e Obstetrícia é 
uma das nossas especialidades mais representativas, 
por isso uma das melhores salas no Edifício Órion foi 
destinada à instituição. “A SGGO sempre foi muito 
bem representada junto a AMG, inclusive posso ci-
tar vários ex-presidentes, como os doutores Osvaldo 
Arraes, Goianésio Lucas, Dejan Rodrigues Nona-
to, Daniel do Prado, Waldemar Naves do Amaral 
e Rui Gilberto Ferreira.”  Atualmente, o Dr. Wa-
shington Luiz Ferreira Rios é o 1º vice-presidente 
da AMG e o Dr. Waldemar Naves do Amaral o 1º 
diretor científico. Mas além deles, outros eminentes 
gineco-obstetras fazem parte da diretoria da AMG, 
como os doutores, Élio Caetano de Assis, Clidenor 
Gomes Filho e Wilzenir Sandes Brito Barbosa.

O presidente da AMG salienta que almeja se 
aproximar cada vez mais da SGGO, do Departa-
mento de Ginecologia e Obstetrícia do HC e da 
Faculdade de Medicina da Universidade Federal de 
Goiás (UFG). “Seria muito bom estreitar cada vez 
mais o elo entre a AMG e os gineco-obstetras do 
Estado. Desse modo, podemos trabalhar em con-
junto em prol de todos os profissionais.” 


