
O segundo semestre do ano letivo 
da Faculdade de Medicina da UFG 
teve início no dia 29 de julho. O pro-
cesso de retorno as aulas é um ritual 
em que alunos e professores voltam a 
reintegrar e se adaptar à rotina, por 
isso � zemos uma recepção calorosa 
para recebermos o corpo docente e os 
discentes do Departamento de Gi-
necologia e Obstetrícia do HC. Que 
neste novo ciclo possamos desenvol-
ver atividades inovadoras, instigando 

todos a serem agentes na produção de conhecimento.
Em meio as inúmeras discussões sobre as melhores 

abordagens e práticas pedagógicas, destaco que os profes-
sores do nosso departamento têm se sobressaído. Nosso 
modelo metodológico conta com a participação ativa do 
corpo discente – o envolvimento deles é fundamental para 
o aprendizado. O modelo paulatinamente recebe maior 
aprovação dos acadêmicos, inclusive, vem servindo de ins-
piração e motivação para alguns professores – isso é um 
grande avanço pedagógico.

Graças ao apoio dado pela diretoria da FM-UFG para 
manutenção e desenvolvimento do nosso departamento, 
em especial na área de ensino, estamos colhendo bons fru-
tos. O trabalho integrado junto à reitoria tornou possível a 
realização de concurso para admissão de novos professo-
res, o primeiro docente substituto contratado é o Dr. Die-
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go Fraga Rezende. Posteriormente, promovemos um novo 
concurso, admitindo mais dois pro� ssionais, completando 
assim o quadro de docentes do departamento.

As publicações cientí� cas também são o carro-chefe do 
nosso departamento. Estamos revisando o manual de Gi-
necologia e Obstetrícia, que em breve  será impresso em 
dois volumes. Manteremos a linha editorial, priorizando a 
semiologia, o diagnóstico e o tratamento, tudo de forma 
sintética e objetiva. Quero externar meus sinceros agrade-
cimentos à participação dos professores do departamento 
por redigirem os capítulos com temas essenciais e também 
a coordenação do Prof. José Miguel de Deus.

Parabenizo, ainda, os pro� ssionais da equipe, especial-
mente os que trabalham na urgência, na maternidade, no 
ambulatório e centro cirúrgico, que mantêm a qualidade e a 
continuidade dos serviços prestados, que se dedicam a exe-
cutarem o bom atendimento técnico de maneira humani-
zada aos goianos e também aos pacientes de outros Estados 
que procuram nossos serviços.

Estamos na expectativa para inauguração do novo HC 
da UFG, localizado na rua 235.  As obras do novo hospital, 
que começou a ser construído em 2002, tem previsão de 
serem concluídas em dezembro deste ano, marcando assim 
uma nova era para a Faculdade de Medicina, para os mé-
dicos em formação e atendimento da região Centro-Oeste.

Ainda há muito o que ser conquistado! Vamos enca-
rar os desa� os...

Avante!

Em 2018, inovando mais uma vez, o La-
bRep com o apoio da che� a do Departamento de Gi-
necologia e Obstetrícia do HC adquiriu o sistema Time 
Lapse, que permite observar o crescimento embrionário 
durante todo o processo de cultura. O acompanhamento 
é feito por monitores ligados a microcâmeras, possibili-
tando a visualização de importantes eventos morfológicos 
e cinéticos. O sistema tem câmeras de cultivo separadas, 
com capacidade para até 84 embriões simultaneamente, 
monitorização com intervalo (time lapse) ajustado em mi-
nutos e troca de gás em menos de 10 minutos.

O LabRep realiza em média 182 atendimentos por 
mês. Na recepção é possível ouvir diversas histórias de 
vida: mulheres que optaram pela laqueadura e se arrepen-
deram, mulheres sem parceiros que sonham em ser mãe, 
histerectomizadas (sem útero), etc. No entanto, todas car-
regam um desejo em comum: o objetivo de ter um bebê 
em seus braços. Esses casais, de baixa renda, encontraram 
no centro reprodução uma porta para realizarem o sonho 
da maternidade e paternidade. Con� ra depoimentos!

Incubadora Time Lapse

Centro da esperança

“Sou laqueada, por esse motivo decidi fa-
zer uma FIV. Tenho um casal de � lhos do 
meu primeiro casamento, mas me casei 
novamente e meu esposo não tem � lho. 
Aí decidimos ter agora. O LabRep tem 
um serviço muito conceituado e oferece 
ótimas oportunidades para quem não 

tem condições � nanceiras de pagar pelos procedimentos.”

A.P.A.A, 39 anos

“Eu tirei um ovário em 2001 e o outro 
está trabalhando com di� culdades, não 
está ovulando. Sei que não tenho mais 
tempo a perder, por isso resolvi procurar 
o LabRep. O serviço aqui é excelente, 
só tenho a agradecer. Os gastos que tive 
até o momento foram irrisórios.”

A.I.R.C, 37 anos

“Sou casada há 21 anos e tento 
engravidar desde do início do 
casamento, mas sempre sur-
gem problemas, como mioma, 
cistos, etc. Agora que estamos 
no LabRep, estou con� ante.  O 

atendimento é muito bom e não tenho nenhuma quei-
xa, sou bem assistida nas minhas di� culdades e dúvidas. 
Não tenho nada de negativo para pontuar.”

V.D.R.S, (39 anos) e seu esposo F.S

1º Fórum de Prevenção Contra o Feminicídio

A Faculdade de Medicina da Univer-
sidade Federal de Goiás (FM-UFG) re-
aliza nos dias 27 e 28 de setembro, no 
Teatro Asklepiós, o 1º Fórum de Preven-

ção do Feminicídio. Mais informa-
ções podem ser obtidas por meio do 
site: www.prevencaodofeminicidio.
com.br. 
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Coleta no colo uterino, ecto e endocervical
Dispersão incorreta da amostra

 >> ARTIGO
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Departamento de Ginecologia e Obstetrícia do HC/UFG tem novo professor

 >> FIQUE POR DENTRO

O ginecologista e obstetra Diego 
Fraga Rezende, 31 anos, é o novo 
professor substituto do Departa-
mento de Ginecologia e Obste-
trícia da Faculdade de Medicina 
da UFG. Diego possui título de 
Fellow em Reprodução Humana, é 
docente do curso de Medicina da 
Unifan e mestrando em Ciências 
da Saúde. A contratação se deu por 

meio de concurso realizado pela Faculdade de Medicina 
da Universidade Federal de Goiás (FM-UFG).
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Dr. Maurício Sérgio 
Brasil Leite (CRM-GO 
1058), Especialista em 
Anatomia Patológica 
e  C i t o p a t o l o g i a  e 
professor emérito UFG

Diego Fraga Rezende
Ginecologista e obstetra

As áreas espessas não deixam passar a luz, portanto as células não são visualizadas.

Dispersão correta da amostra Dispersão lado a lado 
longitudianalmente
com menor quantidade
de áreas espessas.DENOMINAÇÃO DAS LESÕES EPITELIAIS ATÍPICAS DO 

COLO UTERINO E CORRELAÇÃO COM A CLASSIFICAÇÃO 
CIPOPATOLÓGICA DE PAPANICOLAOU

O diagnóstico definitivo é realizado pelo estudo 
de Histopatologia. O exame Citopatológico apresenta 
apenas diagnóstico sugestivo.

Nomes usados: displasia, que etimologicamente 
designa malformação.

Qual a diferença entre a displasia acentuada e o 
carcinoma in-situ?

Uma pesquisa com a análise de mais de 30 lâminas 
histopatológica com patologistas especializados em pa-
tologia cervical uterina demonstrou baixo grau de con-
cordância. As mesmas lâminas alguns meses após foram 
reexaminadas pelos mesmos patologistas que apresenta-
ram concordância de menos de 30% dos próprios laudos.

Conclusão dos autores: “o único fator objetivo no 
diagnóstico diferencial histopatológico entre a dis-
plasia acentuada e o carcinoma escamoso in-situ é 
que é completamente subjetivo.

Carcinoma intraepitelial, sendo que raramente 
as neoplasias benignas e malignas sofrem regressão, 
entretanto as neoplasias intraepiteliais cervicais, 
principalmente as de baixo grau, podem regredir es-
pontaneamente.

Dr. Richard e colegas classificaram o diagnósti-
co histopatológico do de Neoplasia Epitélio Uterino 
de NIC (Neoplasia Intraepitelial Cervical): NIC I = 
displasia leve; NIC II = displasia moderada; e NIC 
III = displasia acentuada e carcinoma in-situ.

Atualmente usa-se NIC de baixo grau (NIC I) e 
de NIC de alto grau (NIC II e NIC III).

Waldemar Naves do Amaral, 
professor do Departamento de 
Ginecologia e Obstetrícia do 
HC; Carolina Leão de Mo-
rais; Patrícia Gonçalves Evan-
gelista; e Waldemar Naves 
do Amaral Filho lançaram, 
dia 16 de julho, no Conselho 
Regional de Medicina do Es-
tado de Goiás (Cremego), o 
livro “Metodologias Cientí� ca 

Metodologia Cientí� ca ─ Descomplicando

 >> ACADÊMICO

– Descomplicando”. A obra é 
indicada para graduandos de 
Medicina, médicos residen-
tes e pro� ssionais que estejam 
no mestrado, doutorado ou 
pós-doutorado. A obra dis-
corre sobre o histórico da me-
todologia e apresenta as quatro 
principais vertentes do conhe-
cimento: cientí� co, religioso, 
empírico e � losó� co.

O professor conta que sempre teve a� nidade com a do-
cência. Segundo ele, a troca de conhecimentos permite seu 
crescimento pessoal e pro� ssional. Além disso, a pro� ssão 
possibilita constantes atualizações, para Diego isso é um fato 
encantador e, ao mesmo tempo, essencial na área médica.

“Ser professor de uma instituição que fez parte da mi-
nha formação me traz um sentimento nostálgico de tudo 
que vivi durante os anos de residência médica e fellow, com 
a sensação de que o retorno para uma nova trajetória está 
apenas começando. Espero contribuir para uma formação 
humanizada dos estudantes, entendendo a saúde da mulher 
em seu contexto mais abrangente e holístico”, revela.

LabRep oferece atendimento de primeiro mundo a casais de baixa 
renda que sonham em se tornar pais

 >> GESTAÇÃO

O Centro de Reprodução Humana 
do Hospital das Clínicas da Univer-
sidade Federal de Goiás (LabRep/
HC-UFG) foi inaugurado o� cial-
mente em 12 de dezembro de 1989 
na gestão de Joel Pimentel de Ulhôa 
– embora desenvolvesse algumas ati-
vidades cinco anos antes dessa data 
o� cial. No início, o local foi estrutu-
rado com dois consultórios, sala de 

espera e um embrião de laboratório de baixa complexidade 
para inseminação das pacientes do HC.

Sempre buscando inovar e melhorar o atendimento, ao 
logo de três décadas o LabRep passou por algumas refor-
mas e se consagrou como um centro de reprodução humana 
so� sticado que proporciona tratamento gratuito a casais hé-
teros, homoafetivos e mães independentes que não têm con-
dições � nanceiras para realizar os procedimentos em centro 
particulares de reprodução.

Dentre os procedimentos ofertados estão fertilização in 
vitro, inseminação, inseminação com sêmen doador, coito 
programado, etc. O LapRep possui Centro Cirúrgico, com 

sala cirúrgica e de recuperação; sala de coleta de óvulos, sala 
de coleta de sêmen, laboratório de sêmen, laboratório de 
fertilização in vitro, sala de criopreservação, posto de enfer-
magem, duas salas de ultrassonogra� a e quatro consultórios 
– tudo adaptado para atender às normas da Agência Nacio-
nal de Vigilância Sanitária (Anvisa).

O LabRep faz parte de um projeto de extensão da UFG e 
oferece serviços de alta e média complexidade. Conforme re-
corda o ginecologista e obstetra Mário Approbato, coordena-
dor do LabRep, os serviços de alta complexidade começaram 
em 2002. Um ano depois, 2003, nasceu Ana Paula, a primeira 
bebê FIV do serviço Público do Estado de Goiás. Mensamente 
são feitas em média cerca de 30 fertilizações e 15 inseminações.

Por ser o único laboratório de fertilização assistida de alta 
complexidade subsidiado no Centro-Oeste e principalmen-
te por oferecer atendimento e técnicas de 1º mundo, além 
de atender pacientes de Goiânia e do interior do Estado de 
Goiás, o LabRep recebe casais de vários Estados do Brasil, 
em especial da região Norte  e Nordeste. A equipe do local é 
multipro� ssional e altamente especializada, contudo, atual-
mente carece de alguns pro� ssionais. Porém, os atendimentos 
seguem a todo vapor, inclusive sábado, domingo e feriados.

Classe I Normal Normal Normal

Classe II Atipia (reativo)
ASC-US

Atipia: reativo, 
regenerativo

Atipia: reativo, 
regenerativo

Classe III
LSIL – lesão intraepitelial de 
baixo grau.
ASC-H

Neoplasia intraepitelial de 
baixo grau (NIC I)

Atipia
Coilocitose
Displasia leve

Classe III HSIL - lesão intraepitelial de 
alto grau

Neoplasia intraepitelial
CIN2 – de alto grau
NIC 3 – neoplasia 
intraepitelial de alto grau

Displasia moderada

Classe IV HSIL -  lesão intraepitelial de 
alto grau

NIC 3- neoplasia 
intraepitelial de alto grau

Displasia acentuada 
e carcinoma in-situ

Classe V Carcinoma invasor Carcinoma invasor Carcinoma invasor

CLASSIFICAÇÃO CITOPATOLÓGICA 

Papanicolaou Bethesda
Richard
NIC OMS

CLASSIFICAÇÃO HISTOPATOLÓGICA

Atualmente não se usa NIC I. II e III. Usa-se NIC de baixo grau (NIC I) e NIC de alto grau (NIC II e NIC III)

Patrícia G. Evangelista, 
Waldemar Naves do Amaral, 
Carolina Leão de Morais e 
Waldemar N. do Amaral Filho

Dr. Mário Approbato, 
coordenador do LabRep


