
O Departamento de Ginecologia e Obste-
trícia avança a passos largos através de suas 
áreas básicas e seus setores de excelência.

Na última semana de novembro reali-
zamos a 19ª edição da Semana Científi-
ca do DGO e 9ª Jornada Científica do 
DGO. Nesses eventos, médicos, residen-
tes, discentes e docentes puderam apre-
sentar seus produtos do ano à academia 
(FM/UFG).

ANO PROFÍCUO PARA O DGO
 >> EDITORIAL

Dejan Rodrigues Nonato
Chefe do Departamento 
de Ginecologia e 
Obstetrícia HC/FM/UFG
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Realizamos dois concursos para professor 
substituto e contratamos os doutores Diego 
Fraga Rezende e Maria Gabriela Machado 
Junqueira, sendo que estamos preparando-
concurso para professor substituto em 2020.

Assim, trabalhando para produzir e 
crescer, vamos encerrando as atividadesde 
2019 com olhar positivista para 2020.

Um feliz Natal e um 2020 muito melhor 
para toda à Academia e à população goiana.
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Uma mulher à frente do seu tempo 
 >> HOMENAGEM

Quando Mariluza Terra Silveira tinha 8 anos, sua mãe lhe 
perguntou o que gostaria ser quando crescesse. Ela respon-
deu: médica. Sua mãe perguntou o porquê dessa escolha. Ela 
respondeu: porque eu quero ajudar os índios no Xingu. Com 
essa vontade de ajudar as pessoas, ela seguiu sua jornada.

Nascida em Goiânia, � lha de Alcione e Zarita, ingressou 
no curso de Medicina na Universidade Federal de Goiás, se 
graduando em 1980. Em 1981, especializou-se em Gine-
cologia e Obstetrícia – residência médica feita no Hospital 
Geral de Goiânia (HGG).

Após ter contato com as várias di� culdades do universo 
feminino, se interessou pelo estudo da sexualidade humana, 
área ainda tão pouco compreendida e explorada na época, 
se especializando em Educação Sexual em 1992 no Centro 
Uni� cado de Brasília.  Com o desejo de poder orientar me-
lhor suas pacientes, também se graduou em Psicologia pela 
Universidade Católica de Goiás (UCG) em 1988.

Em 1987, se tornou professora efetiva da Faculdade 
de Medicina da UFG, ingressando em uma nova paixão: 
a docência. Lá, realizou seu mestrado e doutorado, am-
bos na área de sexualidade – também participou da for-
mação de centenas futuros médicos no Estado de Goiás.

De 1997 a 1990, tornou-se a primeira mulher a estar 
à frente da che� a do Departamento de Ginecologia e 
Obstetrícia da HC-UFG.

Com o espirito sempre questionador, movida pelo de-
sa� o e a vontade de ajudar as pessoas, fundou em 1999 o 

Por: Luiza Carolina Terra Colman e Marcus Vinícius Terra Colman

Projeto de Transsexualida-
de (Projeto TX) no Hos-
pital das Clínicas da UFG, 
se tornando pioneira e refe-
rência brasileira na atuação 
junto a esse público.

Mulher de conhecimen-
to ímpar, de grande compe-
tência, ética inquestionável, 
inteligência sagaz e de personalidade forte, enfrentou várias 
di� culdades em prol de garantir que seus pacientes tivessem 
um serviço público gratuito e de qualidade. Lutava pelo di-
reito de as pessoas serem como são, levando alento, respeito, 
esperança e qualidade de vida aos indivíduos incompreendi-
dos, marginalizados e desamparados socialmente.

Passou a vida ensinando sobre o respeito às diferenças 
e sobre amor ao próximo. Filha amorosa, amiga acolhe-
dora, mãe cuidadosa, pro� ssional humana, com grande 
� rmeza de caráter e um coração enorme.

Obrigada por ter ensinado pelo seu exemplo. Obri-
gada por termos tido a oportunidade e o privilégio de 
sermos seus � lhos. Você com certeza deixou sua marca 
no mundo, e em nós!

Com todo amor, carinho, admiração e saudade...
Seus Filhos!

Profa. Dra. Mariluza Terra Silveira 
(in memoriam)

Dra. Mariluza e seus � lhos Luiza e MarcusMariana (nora), Marcus (� lho), Mariluza, Luiza (� lha) e Rhuan (genro)

O 1º Simpósio Sobre Luto da 
Universidade Federal de Goiás 
(UFG) será realizado dia 14 de 
dezembro, das 8h30 às 12h10, 
no Teatro Asklépios da Faculda-
de de Medicina da UFG. Com o 
tema “Humanização do Luto no 
Contexto da Saúde: Um Novo 
Olhar”, o evento é direcionado 
para pro� ssionais e alunos de 
graduação da área da saúde, bem 
como para comunidade de forma 

1º Simpósio Sobre Luto da UFG
 >> SAVE THE DATE

geral. Os temas serão abordados 
com foco na humanização da as-
sistência às pessoas enlutadas.

O Simpósio conta com a co-
ordenação do ginecologista e 
obstetra Dr. Waldemar Naves do 
Amaral, professor livre-docente, 
e é promovido pela Universida-
de Federal de Goiás, Faculdade 
de Medicina da UFG, Amor 
no Céu, Fértile Diagnósticos e 
Unimed Goiânia.



“Feliz aquele que ensina o que 
sabe e aprende o que ensina.” As-
sim se expressou a poetisa goiana 
Cora Coralina, sábia e ilumi-
nada, sensível a tudo e a todos 
que transitavam em seu mundo 
de pensamentos e ações. Nessa 
a� rmação, quis nos dizer que o 
aprender e o ensinar, simbiotica-
mente, se tornam um inteiro no 

caminho do conhecimento.
Nesse compromisso que abraçamos frente a Facul-

dade de Medicina da UFG, no ano de 2018, nada mais 
temos feito a não ser trilhar esse caminho de buscar no-
vos conhecimentos, seja no aspecto cientí� co, teórico, 
no incentivo à pesquisa no vasto campo da nossa prática 
cotidiana e buscando novos modelos de gerenciamento.

 Por meio de ações efetivas de todos os colaborado-
res, vislumbramos essa busca da atuação de excelência. 
É o que vem acontecendo ao longo do planejamento 
estratégico da FM, que temos tido o prazer de acom-
panhar. É grati� cante constatarmos que nessas ocasi-
ões a oportunidade de sanarmos dúvidas e indagações 
está cada vez mais presente e, a partir daí, somos ou 
podemos ser cada vez mais: mais competentes, mais 
e� cazes, mais comprometidos, mais transformadores 
e mais humildes para continuarmos buscando.

A Faculdade de Medicina sente-se orgulhosa de 
pertencer à Universidade Federal de Goiás. Nossos 
projetos, assim como todos os desa� os, estão sujeitos 
a riscos, incompreensões e fracassos – mas há possibi-
lidades de conquistas, de mudanças, de sucesso. Para 

 >> CONCLUSÃO DA RESIDÊNCIA
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Dr. Antônio Fernando 
Carneiro, Diretor da 
Faculdade de Medicina 
da Universidade Federal 
de Goiás (FM-UFG)

isso temos que estar armados de união, vontade, com-
prometimento e coragem para enfrentar o caos insta-
lado com raízes profundas na nossa cultura de fechar 
os olhos para tudo que não traga benefícios pessoais. 
Contrariando tudo isso, apostamos na certeza do su-
cesso desta faculdade.

Aproveito o momento para agradecer a todos os 
envolvidos que do seu jeito, mas de forma coordenada, 
incorporaram a ideia de caminhar lado a lado com a 
Faculdade de Medicina no seu Planejamento Estra-
tégico Humanizado. Dentre várias ações para 2020, 
podemos citar: fortalecer as comissões do SICAD, 
demanda direta dos colaboradores; parceria da FM 
com a biblioteca virtual da AMB-GO; participação 
da AMB-GO e FM no ECAM e show do esqueleto; 
criação da revista da FM; edição do livro dos 60 anos 
da FM e festa comemorativa dos 60 anos da FM; de-
monstrar e discutir o planejamento estratégico da FM 
com o poder público; reformar o an� teatro da FM e 
buscar  fomentos para a expansão do centro de habi-
lidades da FM. 

Estes dois anos de gestão frente a direção da FM 
foi uma caminhada enriquecedora que oportunizou 
o crescimento de toda a diretoria e de seus colabo-
radores, no campo pessoal e pro� ssional. Os agrade-
cimentos são pessoais: fortaleci laços de amizade e 
ganhei novos amigos durante esse tempo e também 
� z parceiros. Agradecimento especial à reitoria pelo 
apoio de sempre.

Por tudo isso, agradeço.
Gratidão sempre!

A médica Gisele Pimenta Melo 
Hoshino é uma das sete residentes 
em Ginecologia e Obstetrícia do 
Hospital das Clínicas da Universi-
dade Federal de Goiás (HC-UFG) 
a concluir sua especialização no 
segundo semestre de 2019. Para 
marcar o � m de um ciclo, a médica 
apresentou seu Trabalho de Con-
clusão de Curso (TCC) no dia 27 
de novembro, este teve como tema 
Neoplasia Trofoblástica Gestacional. 

O objetivo do trabalho foi avaliar o desfecho clínico das 
pacientes acompanhadas ambulatorialmente no HC-
-UFG no período de janeiro de 2017 a janeiro de 2019.

Segundo Gisele, um dos motivos que a levou a pesquisar a 
Neoplasia Trofoblástica Gestacional foi o fato do HC-UFG ser 
um Centro de Referência da doença e atender pacientes de 
todo o Centro-Oeste, tendo a entrada facilitada pelo Siste-
ma Único de Saúde (SUS). Para chegar a um desfecho, foram 

TCC discute per� l epidemiológico de pacientes com trofoblástica gestacional

 >> PESQUISA

Depoimentos dos especialistas em Ginecologia e Obstetrícia
ANTÔNIO CARLOS DA SILVA JÚNIOR
“Concluir Ginecologia e Obstetrícia na UFG, 
uma das melhores escolas do País, me deixa 
muito orgulhoso. Ser médico da mulher e atuar 
junto a sua causa exige competência e respon-

sabilidade. Hoje, como especialista, vejo um horizonte repleto de 
trabalho e me sinto apto para encarar os desa� os.”

MARCELA PINHEIRO SILVA
“A residência é uma etapa muito importante na 
vida de um médico. Uma fase intensa, de mui-
to aprendizado e que nos proporciona um cres-
cimento pro� ssional e pessoal. Sonhei em fazer 

Ginecologia e Obstetrícia no HC. Concluir essa etapa é grati� -
cante. Saio daqui uma pessoa melhor, uma médica melhor, e muito 
agradecida pelas oportunidades que tive e pessoas que conheci. Foi 
um prazer aprender com excelentes mestres e fazer grandes ami-
gos. Novas etapas virão, mas agora me sinto mais segura e prepa-
rada para atender minhas pacientes e trabalhar com o que escolhi.”

PÂMELLA DEUZILA DE OLIVEIRA SCHELLE
“Me sinto realizada e feliz por ter feito minha espe-
cialidade no HC. É impressionante a evolução pro-
� ssional com o conhecimento adquirido nesses três 
anos de residência - assim como o crescimento pessoal 

e como ser humano. Eu amo o que faço! Através da minha pro� ssão tenho 
como objetivo de vida ajudar e cuidar das mulheres. Agradeço a todos os 
colegas que ajudaram a construir um pouco da ginecologista e obstetra que 
sou hoje. Agradeço os meus professores e principalmente a Deus.TATHIANA KHRISTINE A. DE M. CARVALHO

“Sinto-me honrada em fazer parte da equipe de 
residentes de Ginecologia e Obstetrícia do HC-
-UFG. Este é sem dúvidas um centro de excelên-
cia que conta com pro� ssionais de altíssimo nível, 

que contribuem para o aprimoramento pro� ssional de seus residentes. 
Ao concluir o curso, tenho plena convicção de uma formação diferencia-
da focada na assistência à mulher e pronta a atender às suas necessida-
des. Agradeço aos mestres, colegas e amigos que contribuíram com essa 
especialização. Parabéns a todos e que Deus ilumine a nossa missão.”

SÂMELLA KATRINE MACEDO ROSA
“Concluir a residência em Ginecologia e Obstetrí-
cia no HC/UFG me deixa muito realizada. Essa 
área, mesmo tão desa� adora, nos permite viver 
experiências incríveis e emocionantes a todo mo-

mento. Aprendi muito em teoria e prática com a especialização, cresci 
com a experiência de grandes mestres e agora saio capacitada para exer-
cer essa pro� ssão e com desejo de continuar aprendendo todos os dias.”

JULIANA DE PAULA GUIMARÃES FLEURY
“A intensidade com que vivemos esses três anos de 
especialização, sem dúvidas, me permitiu experi-
mentar um crescimento pessoal e pro� ssional expo-
nencial. Ouso dizer que é possível não haver outra 

oportunidade semelhante para tal. Agradeço imensamente ao Hospital 
das Clínicas e a Universidade Federal de Goiás que, através de seus 
pacientes, funcionários, corpo clínico e professores me acolheram e en-
sinaram com amor. Registro aqui minha eterna admiração e respeito 
por estas instituições que marcaram meu grande passo rumo ao conhe-
cimento no âmbito da Ginecologia e Obstetrícia.”

feitas as seguintes perguntas: qual o per� l epidemiológico e a 
queixa principal das pacientes? Quais as principais complica-
ções relacionadas ao diagnóstico? As características demográ-
� cas in� uenciam no grau de abandono ao tratamento? 

Após várias indagações, chegou-se à seguinte conclusão:
O per� l epidemiológico das pacientes acompanhadas no 

serviço foi de mulheres jovens, residentes em Goiânia ou ci-
dades próximas, com duas ou mais gestações anteriores, e a 
queixa principal e mais comum era metrorragia. As principais 
complicações foram: anemia, crise tireotóxica e perfuração 
uterina após curetagem, observadas em 7,8% da amostra es-
tudada. Não houve in� uência do local de residência no segui-
mento ambulatorial das pacientes. Recomenda-se orientação 
adequada a todas as vítimas da doença trofoblástica gestacio-
nal quanto a periodicidade e realização de exames semanais 
a � m de diminuir a perda de seguimento e as complicações 
da doença. A di� culdade no acesso aos exames, taxa de ado-
lescentes com a doença (25%) e o desconhecimento do local 
dos Centros de Referência podem estar relacionados à taxa de 
abandono ao tratamento, evidenciado em 20% dos casos.

Médica Gisele 
Pimenta Melo 
Hoshino, especialista 
em Ginecologia e 
Obstetrícia

O poder dos eventos cientí� co do DGO

 >> SEMANA CIENTÍFICA

Há quase 20 anos o Departamento de Ginecologia e Obs-
tetrícia do Hospital das Clínicas da Universidade Federal 
de Goiás (HC-UFG) promove, na última semana do mês 
de novembro, a “Semana Cientí� ca do HC-UFG”. Nesse 
período, residentes e professores têm a chance de expor e 
apresentar seus trabalhos cientí� cos na Faculdade de Me-
dicina da UFG de segunda a sexta-feira.

Na quarta-feira, metade da semana, habitualmente as 
atenções se voltam para a defesa dos Trabalhos de Con-
clusão de Curso dos residentes RC3 de Ginecologia e 
Obstetrícia. Em 2019, as apresentações dos TCCs fo-
ram realizadas no dia 27 de novembro.

Na sexta-feira e no sábado, dentro da Semana Cientí-
� ca, ocorre a Jornada do Departamento de Ginecologia e 

Obstetrícia do HC-UFG – em 2019, a Jornada chegou a 
sua 9ª edição, sendo realizada nos dias 29 e 30 de novem-
bro. Desde sua 7ª edição, � caram acoplados os Simpósios 
da Maternidade Dona Íris e Maternidade Nascer Cidadão.

Conforme adianta o consultor cientí� co do Departamento 
de Ginecologia e Obstetrí-
cia, Dr. Waldemar Naves 
do Amaral, Prof. livre-do-
cente, em 2020, durante a 
realização da 10ª Jornada 
do DGO, será acoplado o 
Simpósio da Maternidade 
Oeste Maria Célia Câma-
ra, instituição que está pres-
tes a ser inaugurada e estará 
ligada à gestão da Funda-
ção de Apoio ao Hospital 
das Clínicas (Fundahc).


