
“No meio de qualquer dificul-
dade encontra-se uma opor-
tunidade.” Esta frase do físico 
Albert Einstein nos faz ref letir 
quantas conquistas tivemos no 
Departamento de Ginecologia 
e Obstetrícia (DGO) ao lon-
go de quase 60 anos. Em meio 
às diversidades, conseguimos 
fundar diversos serviços que 
beneficiam a população mais 
necessitada deste país.

Dentre eles, destaco o Labo-
ratório de Reprodução Humana do Hospital das Clíni-
cas da UFG (LabRep). Fundado há mais de 30 anos, o 
LabRep oferece atendimento de primeiro mundo a mu-
lheres e casais que sonham em ter filhos, mas não pos-
suem condições financeiras para pagar pelo tratamento 
na rede privada. Em breve, o laboratório terá uma esta-
ção de trabalho sofisticada com sistema Witness.

Outro marco do DGO foi a criação do Centro de 
Genética Humana do HC-UFG, há mais 25 anos. 

DGO PROPICIA AVANÇOS CIENTÍFICOS
E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

 >> EDITORIAL
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Mensalmente, atendemos um número expressivo de 
gestantes portadoras de fetos malformados. Neste 
ano, no mês de fevereiro, instalamos maquinário eu-
ropeu de última geração para avaliação de cromos-
somos. Mais uma aquisição que beneficiará nossas 
pacientes carentes.

Além oferecer serviço de qualidade às nossas pa-
cientes carecidas, procuramos equilibrar o estímulo 
à docência na graduação, na pós-graduação, na re-
sidência médica, no mestrado e doutorado e, ainda, 
os projetos de extensão. Aproveito a ocasião para dar 
boas-vindas aos novos residentes do DGO.

Este ano (2020) está só começando, mas estamos 
trabalhando a todo vapor e com afinco! Seguire-
mos firmes e, como sempre, superaremos qualquer 
revés que surgir em nossa jornada. Parafraseando 
Raul Seixas, temos uma porção de coisas grandes 
para conquistarmos, não podemos ficar parados. 
O ano, com certeza, será profícuo e de muito tra-
balho e avanços.

Avante!

Centro de Genética do HC-UFG adquiri aparelho de última 
geração para avaliação de cromossomos

Departamento de Ginecologia e Obstetrícia promove 
café da manhã natalino

 >> FIQUE POR DENTRO

O Centro de Genética Humana do Hospital das Clínicas da 
Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Goiás, vin-
culado à Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh), 
adquiriu no mês de fevereiro, por meio de verbas da Câmara 
dos Deputados do Congresso Nacional, maquinário europeu 
de última geração para avaliação de cromossomos. Com isso, 
doenças  cromossômicas da vida fetal até a terceira idade 
poderão ser analisadas no laboratório do Centro de Genética.

O equipamento (proveniente diretamente da Alemanha) 
possui microscopia, isso possibilita avaliar o aspecto celular dos 
cromossomos na fase de mitose. “Com os equipamentos de 
avaliação gênica e biologia molecular que já temos instalados, 
o laboratório está pronto para funcionar a todo vapor e atender 
os pacientes do SUS do Estado de Goiás e do Brasil”, garante 
o professor livre-docente Waldemar Naves do Amaral, co-
ordenador do Centro de Genética Humana do HC-UFG.

Para celebrar o Natal, o nascimento do menino Jesus e va-
lorizar os preceitos cristãos, a direção do Departamento de 
Ginecologia e Obstetrícia do Hospital das Clínicas da Uni-
versidade Federal de Goiás (HC-UFG) serviu um saboroso 
café da manhã, no dia 11 de dezembro, a partir das 8 horas, 
às pacientes, discentes de Medicina, docentes da Faculdade 
de Medicina e residentes de Ginecologia e Obstetrícia.

Algumas autoridades estiveram presentes na confraterni-
zação realizada na enfermaria da maternidade do HC-UFG, 

dentre elas o diretor da FM, Prof. Dr. Antônio Fernando 
Carneiro; o diretor superintendente da Empresa Brasileira de 
Serviços Hospitalares (Ebserh), Prof. Dr. José Garcia Neto; e 
o reitor da UFG, Edward Madureira Brasil. Esta tradição de 
comemorar o espírito natalino na maternidade do HC-UFG 
completará duas décadas neste ano.

Além do congraçamento festivo-religioso, os presentes pude-
ram fazer uma análise do que foi construído na UFG, na FM e 
HC-UFG durante o ano e, assim, fazer projeções para o futuro.

Dejan Rodrigues Nonato
Chefe do Departamento 
de Ginecologia e 
Obstetrícia HC/FM/UFG
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Perspectivas no início da residência médica

“Ginecologia e Obstetrícia: um sonho que 
hoje sinto ainda mais palpável. Espero 
poder absorver tudo de melhor que o HC-
-UFG tiver para oferecer, para que eu possa 
me tornar uma profissional capaz de resol-
ver com humanização e competência qual-

quer caso que chegue até mim.”
Gabriela Riva van Lieshout

“Nessa nova etapa da minha vida, agora como 
residente do HC, espero aprender muito com os 
melhores preceptores e colegas e, logo, poder atuar 
como ginecologista e obstetra, acolhendo e promo-
vendo todo o cuidado às minhas pacientes.”

Guilherme Simão Souza

“De volta ao amado serviço que me formou, 
espero viver anos de muito aprendizado ao 
longo da residência de Ginecologia e Obstetrí-
cia do Hospital das Clínicas da UFG. Anseio 
viver integralmente todas as oportunidades 
que me forem oferecidas, sempre no intuito de 

zelar pelxs pacientes. Vai além de me tornar um médico especia-
lista, trata-se de realizar um sonho e poder aprender com todos 
professores/mestres, colegas e equipe dessa área única na medici-
na. Destarte, espero me qualificar técnica e humanamente com 
maestria e ética.”

João Gabriel Franco Lopes

“Iniciar a residência de Ginecologia e Obs-
tetrícia foi, por muito tempo, um sonho e 
agora está se tornando realidade. Escolhi 
o Hospital das Clínicas pelo suporte que o 
hospital oferece, contando com diversas espe-
cialidades e apoio dos melhores preceptores/

professores. Ao lado deles e dos meus colegas, espero adquirir 
um vasto conhecimento e proporcionar melhor atendimento às 
nossas pacientes.”

Lamise Teixeira Silva

“Fazer parte da equipe do HC, para mim, 
é uma honra. Eu sempre gostei muito de 
Ginecologia e Obstetrícia, desde o início da 
Graduação, e hoje me sinto privilegiada por 
esta oportunidade que, para mim, represen-
ta uma chance de crescimento, tanto como 

pessoa quanto como médica. Não tenho dúvidas de que foi a 
melhor escolha e que minhas expectativas serão superadas.”

Tábata Silva de Oliveira

“A excelência é marca conhecida da Univer-
sidade Federal de Goiás e, semelhantemen-
te, de seu Hospital das Clínicas. Sinto-me 
honrado em poder aprender com grandes 
mestres e professores dessa instituição e, ain-
da mais, em usar da ciência e da verdade em 

favor dos nossos caros pacientes, a quem entrego toda minha 
disposição.”

Giovanni Ferreira Viggiano

O Departamento de Ginecologia e Obstetrícia do 
Hospital das Clínicas recebeu, dia 2 de março, seis 
novos médicos que farão parte do programa de resi-

dência em Ginecologia e Obstetrícia. Haja vista que 
novos ciclos despertam expectativas, confira abaixo o 
que os médicos esperam da residência.

Há cerca de 35 anos, o 
jovem médico vanguar-
dista Mário Approbato, 
munido de coragem, de-
terminação e com apoio 
de eminentes autoridades 
médicas e políticas do 
Estado de Goiás, estru-
turou e fundou o primeiro 
e único centro de repro-
dução assistida de Goiás 

destinado a atender casais e mulheres de baixa renda que 
sonham em ter fi lhos, mas não conseguem pagar pelo 
procedimento em clínicas privadas.

Inaugurado ofi cialmente em 12 de dezembro de 1989, o 
Laboratório de Reprodução Humana do Hospital das Clí-
nicas (LabRep-HC) faz parte de um projeto de extensão da 
Universidade Federal de Goiás (UFG) – não possuindo ne-
nhuma ligação com o Sistema Único de Saúde (SUS). Mais 
de três décadas depois, sempre driblando reveses que surgem, 
o laboratório tornou-se sólido e sofi sticado, realizando pro-
cedimentos de média e alta complexidade – inclusive, con-
quistou selo ISO em 2017 por ser um dos mais proeminentes 
centros universitários de reprodução assistida do Brasil.

Avanços
Segundo Dr. Mário Appobato, coordenador do LabRep, 

nos últimos anos houve inúmeros avanços no laboratório, 
como a construção do novo centro (350 m²), inclusão de 
FIV/ICSI (fertilização in vitro), a aquisição de uma incuba-
dora time lapse – a primeira em um hospital universitário do 
Brasil – e a criação das pós-graduações stricto sensu (mestrado 
e doutorado) e lato sensu (TAV-Fellow) em Reprodução As-
sistida. Além disso, o LabRep terá em breve uma estação de 
trabalho sofi sticada com sistema Witness. Essa conquista foi 
possível graças aos esforços do Prof. Dr. Jesiel Freitas Carva-
lho, pró-reitor de Pesquisa e Inovação da UFG.

A nova estação de trabalho está em processo de aquisi-
ção e custou cerca de 90 mil dólares. Com a nova aparelha-

“Aquele que estuda medicina sem livros está nave-
gando em um mar desconhecido, mas aquele que 
estuda medicina sem pacientes sequer está chegan-
do ao mar.” Esta frase dita por William Osler, um 
dos pais da residência médica, vai ao encontro de 
um grande acontecimento na vida de sete médicos 
do Hospital das Clínicas da Universidade Federal 
de Goiás (HC-UFG): a conclusão da especialização 
em Ginecologia e Obstetrícia.

Após três anos de muita dedicação e superação, 
os médicos Antônio Carlos Júnior, Gisele Pimenta 
Melo Hoshino, Juliana de Paula Gimarães, Marce-
la Pinheiro da Silva, Pâmela Deuzila De Oliveira 
Schelle, Sâmella Katrine Macedo Rosa e  Tathiana 
Khristine Alvares De M. Carvalho concluíram a 
residência médica e receberam o diploma de espe-
cialista em Ginecologia e Obstetrícia. A solenidade 
foi realizada no dia 19 de fevereiro no Teatro Ask-
lepiós da Faculdade de Medicina da UFG. Dez dias 
depois, 29 de fevereiro, os médicos, seus familiares, 
amigos e professores se reuniram em um jantar no 
restaurante Serena Steak para confraternização e 
comemoração.

Participaram da mesa diretiva o Reitor da UFG, 
Edward Madureira Brasil; o Pró-Reitor de Pós-Gra-
duação da UFG, Professor Laerte Guimarães Fer-
reira Júnior; o Superintendente do HC-UFG, José 
Garcia Neto; o diretor da Faculdade de Medicina da 
UFG, professor Antônio Fernando Carneiro; o Coor-
denador da Comissão de Residência Médica do HC-
-UFG e vice-diretor da FM, professor livre-docente 
Waldemar Naves do Amaral; além dos representan-
tes do Conselho Regional do Estado de Goiás (Cre-
mego), Rui Gilberto Ferreira; da Academia Goiana 
do Estado de Goiás, Natalino da Cunha Peixoto; da 
Comissão Estadual de Residência Médica do Esta-
do de Goiás, Tarik Kassem Saidah; da Gerência de 
Ensino e Pesquisa do HC-UFG, professora Regiane 
Aparecida Barreto; e do Governo Estadual de Goiás.

Marcela Pinheiro é só elogios ao Serviço de Resi-
dência Médica do HC-UFG. “A residência em Gi-
necologia e Obstetrícia é ótima, muito completa e 
com professores capacitados, isso nos dá segurança 
para exercer a nossa especialidade”, comenta. Mas, 
além disso, a especialista recorda algumas dificul-
dades encontradas ao longo do caminho, como car-
ga horária pesada e plantões noturnos cheios. Ela 
destaca ainda que os médicos precisam ter o lado 
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Avanços do LabRep nos últimos anos
 >> REPRODUÇÃO ASSISTIDA
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Dr. Mário Approbato, coordenador 
do LabRep, ao lado da estação de 
trabalho com sistema witness, em 
exibição no congresso europeu 
(ESHRE) em Viena, 2019

gem será possível manusear os embriões dentro das normas 
exigidas pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária 
(Anvisa) – segundo estas diretrizes, num ambiente no qual 
embriões são manuseados, não pode haver mais de 10 mil 
partículas no ar. “No LabRep já existe uma câmara seme-
lhante, porém, só é possível trabalhar um profi ssional por 
vez. Com nova máquina, será possível trabalhar três biomé-
dicos ao mesmo tempo”, comenta Approbato.

Projetos futuros
Conforme salienta Approbato, um dos projetos futu-

ros para o LabRep é criar a residência médica na área de 
Reprodução Assistida. “Os pós-graduandos que estão no 
laboratório são fellows e não recebem remuneração pelo 
trabalho desempenhando”, comenta o coordenador. Há 
três anos a diretoria do LabRep tenta implantar a residên-
cia, mas sempre acaba esbarrando em alguma burocracia 
ou até mesmo a falta de verba, assim, a criação da resi-
dência acaba sendo postergada. No entanto, apesar dos 
obstáculos, Approbato não esmorece e afi rma: “no pró-
ximo ano, 2021, mais uma vez vamos tentar implantar a 
residência no Centro de Reprodução.”

Para fi car por dentro de todos os projetos, histórico e to-
das as novidades do LabRep, acesse: labrep.hc.ufg.br.

Residentes de Ginecologia e Obstetrícia do HC-UFG
recebem diploma de especialista
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Comemoração no LabRep

No dia 14 de feve-
reiro foi organizada 
uma confraterniza-
ção no LabRep para 
comemorar os ani-
versários do mês e, 
ainda, a conclusão 
da especialização (Fellow) em Reprodução Assisti-
da dos médicos Waldemar Naves do Amaral Filho 
e Mariana Costa Borges.

emocional forte, pois trabalham em uma maternida-
de de alto risco e com situações delicadas.
 

Momentos marcantes

Marcela guarda com carinho todas as lembranças 
dos três anos de residência, dentre elas, evidência a 
parceria com os amigos e professores, que se torna-
ram quase irmãos/pais, os nascimentos emocionantes 
e as vitórias das pacientes. “A sensação agora é de 
dever cumprido, sonho realizado. Começo de uma 
nova etapa. A palavra certa para este momento é gra-
tidão – ao Hospital das Clínicas, às pessoas que lá 
trabalharam e que nos ensinaram tanto, e às nossas 
pacientes”, diz.

Diante de uma jornada que está apenas começan-
do, a especialista almeja exercer a profissão da forma 
que aprendeu: com amor. Pretende também se man-
ter sempre atualizada, com estudo contínuo.
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