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APESAR DO TEMPO DIFÍCIL,
PRECISAMOS NOS MANTER OTIMISTAS

 >> EDITORIAL

No dia 11 de agosto foram realizadas eleições para nome-
ar um novo chefe para o Departamento de Ginecologia e 
Obstetrícia do HC/FM/UFG para o biênio 2020-2022. 
Tive a honra de ser eleito para o cargo por unanimidade, 
tendo como subchefe o Prof. Dr. Alexandre Vieira Santos 
Moraes que, sem sombra de dúvidas, irá engrandecer ainda 
mais o nosso Departamento.

Assumimos o DGO cientes dos desafios que vamos 
enfrentar, pois existem metas árduas para cumprirmos, 
que demandam muito estudo, preparo e engajamento co-
letivo, haja vista que estamos no meio de uma pandemia 
sem precedentes.

No entanto, prometemos trabalhar com afinco e resolu-
tividade, dando continuidade ao excelente trabalho que vi-
nha sendo desenvolvido pelo Dr. Dejan Rodrigues Nonato.

Como não poderia deixar de ser, nesta edição do jor-
nal confira como a pandemia de Covid-19 afetou o La-
bRep, a Maternidade do HC e o Programa de Residência 
Médica do DGO.

Embora o momento seja difícil, sabemos também que é 
tempo de novas oportunidades e conquistas. Desse modo, 
vamos nos manter positivos. Obrigado pelo apoio de todos 
e conto com vocês para conduzir este Departamento que 
está em constante expansão.

Boa leitura! Um abraço!
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Diante da pandemia de 
Covid-19 que assola o 
mundo e já ceifou a vida 
de mais de 120 mil bra-
sileiros, muitos procedi-
mentos médicos foram 
paralisados por um tem-
po, como reprodução hu-
mana e cirurgias eletivas, 
por exemplo. Porém, mes-
mo frente a um cenário 
caótico e incerto, as ma-
ternidades continuaram 
funcionando. O motivo é 
óbvio: bebês têm hora cer-
ta para nascer.

Na Maternidade do HC, a rotina continua a mesma. 
No entanto, foram adotados vários protocolos para que 
médicos, profissionais da saúde, funcionários, pacientes e 
acompanhantes não fossem infectados pelo Sars-CoV-2. 
Dentre eles, uso de máscara e álcool em gel.

Segundo o ginecologista e obstetra Dr. Washington Luiz 
Ferreira Rios, chefe da Maternidade do HC e gerente de 
Ensino e Pesquisa do HC-UFG/Ebserh, foram instalados 
dispensers de álcool em gel nas paredes da maternidade 
e nas salas de exames e ultrassom. Além da máscara 
convencional, os profissionais de saúde também re-
ceberam máscaras cirúrgicas, N95 e o face shield 
(proteção para o rosto).

No quarto das pacientes as camas foram in-
tercaladas para que houvesse o distanciamen-
to social recomendado pelo Ministério da 
Saúde (OMS). Além disso, gestantes e 
puérperas infectadas com Covid-19 
ficam em uma enfermaria separada. 
A presença do acompanhante tam-
bém foi limitada. “Dentro do pos-
sível, recomendamos que a paciente 
não tenha acompanhante e orienta-
mos sobre os riscos, a importância 
do distanciamento social, etc”, diz.

Conforme relata Dr. Washington, 
antes da pandemia as pacientes iam à 
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Maternidade do HC adota novas normas
após pandemia de Covid-19

 >> MATERNIDADE
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Dr. Washington Luiz Ferreira Rios, 
chefe da Maternidade do HC e 
gerente de Ensino e Pesquisa do 
HC-UFG/Ebserh

Para resguardar profissionais de saúde, funcionários e pacientes, uso de máscaras e álcool em gel é obrigatório

Parto de uma paciente com Covid-19

De acordo com Dr. Washington, o parto de uma pa-
ciente com Covid-19 é realizado baseado na indicação obs-
tétrica. No entanto, caso a gestante esteja em estado grave, 
tenha baixa saturação de oxigênio, piora no quadro clínico 
e idade gestacional viável, a equipe médica realiza cesárea. 
“Se a paciente estiver com covid, mas seu quadro clínico 
for estável, e tiver a indicação obstétrica de parto normal, 
ela será submetida ao parto normal. Agora se observarmos 
uma piora nos padrões respiratórios, antecipamos o parto, é 
melhor para o bebê”, comenta.

Após o parto, as mães que tiverem condições podem 
amamentar, desde que usem máscara e fiquem afastadas do 
restante dos familiares.

maternidade com mais frequência, sempre que tinham 
dúvidas simples, por exemplo. Todavia, atualmente, o 
que as leva à maternidade são sempre questões importan-
tes, como dúvidas sobre o risco de transmissão fetal ou se 
vão poder amamentar.
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A realidade imposta 
pelo novo coronavírus 
(SARS-CoV-2) trou-
xe consigo uma série 
de dificuldades para os 
residentes do Hospital 
das Clínicas da Univer-
sidade Federal de Goiás 
(HC-UFG). Segundo o 
professor livre-docente 
Dr. Waldemar Naves do 
Amaral, coordenador 
da Comissão de Resi-
dência Médica (Core-
m e / H C / F M / U F G /
Ebserh), logo no início 

da pandemia no Brasil, em março, ficou determinado 
que as aulas teóricas dos residentes seriam remotas 
(online). Meses depois, o coordenador da Coreme ga-
rante que “toda a parte teórica está em dia”.

No entanto, a parte prática do curso de residên-
cia médica foi afetada significativamente, principal-
mente os setores que não trabalham com urgência, 
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Prova de residência médica terá novo formato 
devido à pandemia de Covid-19

 >> COREME
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Professor livre-docente Dr. 
Waldemar Naves do Amaral, 
coordenador da Coreme/HC/FM/
UFG/Ebserh

O exame terá 100 questões, como nos anos anteriores.
No entanto, 90% da prova representará a nota final, pois não haverá prova prática

Prorrogação da residência médica?

Programa de residência médica 2021

Diante dos prejuízos causados pela pandemia de 
Covid-19, a coordenação da Coreme encaminhou al-
gumas sugestões para a Comissão Estadual de Re-
sidência Médica em Goiás (Cerem-Goiás) e para a 
Comissão Nacional de Médicos Residentes (CNRM) 
junto ao Ministério da Educação.

Dentre as propostas, estavam a prorrogação da 
residência médica por até um ano e a aquisição de 
bolsas para manter os residentes por mais tempo. 
“Apesar do nosso pedido, já estamos no mês de 
setembro, não há previsão para a prorrogação da 
residência médica. Com isso, a formação dos resi-
dentes que estão no último ano será em fevereiro 
de 2021”, adianta.

 Como não existe previsão para a prorrogação 
do programa de residência médica, a coordenação 
da Coreme deliberou a formação de um novo edi-
tal para o concurso de residência médica. A prova 
será realizada em novembro e os resultados da pri-
meira rodada devem ser divulgados entre os meses 
de dezembro e janeiro de 2021.

Neste ano, respeitando as orientações do Go-
verno e da Reitoria da UFG de não haver aglo-

haja vista que as cirurgias eletivas e atividades am-
bulatoriais, por exemplo, foram suspensas. “Somente 
procedimentos de urgência foram mantidos. Assim, 
os setores que não trabalham com urgência tiveram 
uma perda muito grande”, avalia Dr. Waldemar.

meração, as provas terão um formato diferente. O 
exame terá 100 questões e representará 90% da 
nota final. A prova de título, análise do currículo, 
terá o peso de 10% na nota final.

Antes da pandemia, a prova com 100 ques-
tões representava 50% da nota final, o exame da 
OSCE, prova prática, equivalia a 40% da nota fi-
nal, e a prova de título 10%. As aulas dos novos 
residentes terão início em março do próximo ano.
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Logo no início da pan-
demia de Covid-19, 
diante da crescente 
curva de contaminação, 
instituições científicas 
internacionais especia-
lizadas em Medicina 
Reprodutiva como a 
Sociedade Europeia de 
Reprodução Humana e 
Embriologia (ESHRE, 
sigla em inglês), a So-
ciedade Americana de 
Medicina Reprodutiva 
(ASRM, sigla em in-

glês), Red Latinoamericana de Reproducción Asisti-
da (REDLARA), bem como as sociedades brasileiras 
e a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvi-
sa) foram unânimes em sugerir a interrupção de to-
dos os procedimentos de Fertilização In Vitro (FIV), 
salvaguardando, assim, as pacientes, profissionais da 
saúde – médicos, embriologistas, enfermeiros – e to-
dos aqueles envolvidos direta ou indiretamente nas 
clínicas de reprodução.

O Laboratório de Reprodução Humana da Facul-
dade de Medicina e Hospital das Clínicas da UFG 
(LabRep/HC-UFG) acatou as recomendações das 
sociedades internacionais e nacionais, paralisando 
todos os procedimentos de fertilização assistida. No 
entanto, outras atividades continuaram sendo reali-
zadas, como pesquisas e, virtualmente, as bancas de 
mestrado e doutorado.

Retorno gradual

No final do mês de junho o LabRep voltou a abrir 
as portas para as pacientes. Porém, no momento, o 
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LabRep voltará a realizar procedimentos de FIV após 
declínio da pandemia de Covid-19

 >> REPRODUÇÃO ASSISTIDA
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Dr. Mário Approbato,
coordenador do LabRep

Atualmente o Centro atende um número reduzido de pacientes e realiza consultas, entregas de exames e pesquisas. Além disso, 
o LabRep manteve, virtualmente, as bancas de mestrado e doutorado

Centro está realizando somente 
consultas, solicitação e entrega 
de exames – os procedimentos de 
FIV continuam suspensos. Além 
disso, vale destacar que diante da 
pandemia o número de mulheres 
atendidas diariamente caiu significativamente.

Quem vai ao LabRep para se consultar precisa se-
guir algumas exigências. Logo na entrada a tempe-
ratura é mensurada, a paciente precisa estar usando 
máscara e o acompanhante deve aguardar em uma 
sala separada, no andar debaixo. Também é neces-
sário manter o distanciamento social recomendado 
pelos órgãos de saúde. Assim, a distância de três me-
tros é mantida entre as pacientes e também entre pa-
cientes e atendentes.

Expectativa de queda da pandemia

Para que os procedimentos FIV voltem a ser reali-
zados é preciso que os casos de contágio por Covid-19 
caiam consideravelmente. Segundo o coordenador do 
LabRep, Dr. Mário Approbato, toda quinta-feira um 
grupo de médicos se reúne para avaliar os gráficos 
nacionais e do Estado de Goiás/Goiânia com dados 
referentes à curva do coronavírus. “Estamos ansiosos 
e torcendo para que a queda da pandemia aconteça o 
quanto ates antes, assim poderemos voltar a fazer os 
procedimentos de FIV”, diz.

Para Approbato, a situação atual deixou as mulhe-
res com mais receio de não realizarem o sonho de se 
tornarem mães. “As mais jovens estão menos preo-
cupadas. O risco é maior para mulheres que estão na 
faixa etária mais elevada (37 em diante)”, comenta. 
Por isso, quando os procedimentos de FIV voltarem 
a ser realizados, a ideia inicial é dar prioridade para 
as que estão com idade mais avançada.
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Toda quinta-feria 
uma equipe de médicos 
se reúne para analisar 
a evolução dos casos de 
Covid-19*. Para isso, 
estão acompanhando 
os dados do site www.
worldometers.info/
coronavirus/country/
brazil/ e do Jornal O 
Popular
*Acessado em 7 de 
setembro de 2020.

7Goiânia - Setembro - 2020

Seguindo novamente as orientações de entidades 
nacionais e internacionais, assim que passar o perío-
do crítico da pandemia, ou seja, quando for verificado 
um declínio, conforme sugere a REDLARA, socie-
dade espanhola, o LabRep irá retornar totalmente as 

atividades. Approbato salienta, ainda, que antes do 
retorno total das atividades do LabRep, toda equipe 
do Centro e as pacientes terão que fazer o teste de 
detecção da Covid-19 ou comprovarem estarem imu-
nes ao coronavírus.
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As eleições para escolher o novo chefe Departamento de 
Ginecologia e Obstetrícia da Faculdade de Medicina da 
Universidade Federal de Goiás para o biênio 2020-2022 
foram realizadas no dia 11 de agosto. Na ocasião, os 
professores do departamento participaram do pleito. A 
chapa composta pelos médicos Juarez Antônio de Sousa 
(chefe) e Alexandre Vieira Santos Moraes (subchefe) foi 
eleita por unanimidade.

Um dia depois, 12 de agosto, durante reunião do con-
selho diretor da Faculdade de Medicina (FM), coordena-
da pelo diretor da FM, Dr. Antônio Fernando Carneiro; 
e o vice-diretor da FM, Dr. Waldemar Naves do Amaral; 
os doutores Juarez e Alexandre foram empossados.

Diante da pandemia de coronavírus, Dr. Juarez assu-
me o departamento ciente dos desafios que poderá en-
contrar pela frente. “Temos o compromisso, junto com a 
FM, de organizar o retorno das aulas remotas do tercei-
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Departamento de Ginecologia e Obstetrícia
conta com nova chefia

 >> GESTÃO
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Posse foi realizada no dia 12 de agosto durante reunião do conselho diretor da Faculdade de Medicina da UFG

ro e quarto ano dos graduandos de Medicina e, ainda, 
colaborar no planejamento do internato dos alunos do 
5º e 6º ano”, comenta.

Além disso, a nova chefia do departamento tem es-
tudado maneiras para que as atividades ambulatoriais e 
do centro cirúrgico voltem a funcionar. “Também temos 
organizando o programa de aulas teóricas e práticas dos 
18 residentes do departamento. Outro grande desafio 
será a inauguração do novo Hospital das Clínicas”, re-
vela Dr. Juarez.

No entanto, mesmo frente aos desafios, Dr. Juarez 
está confiante e grato pela oportunidade de chefiar um 
dos maiores departamentos da FM-UFG. “Agradece-
mos a todos professores, alunos, funcionários, residentes 
e colaboradores pelo apoio recebido. É uma honra dar 
continuidade ao excelente trabalho que vinha sendo re-
alizado pelos nossos antecessores.”

Dr. Waldemar Naves do Amaral, 
vice-diretor da Faculdade de 
Medicina (FM); Dr. Antônio 
Fernando Carneiro, diretor da 
FM; Dr. Juarez Antônio de Sousa, 
novo chefe do Departamento de 
Ginecologia e Obstetrícia (DGO); 
Dr. Alexandre Vieira Santos 
Moraes, subchefe do DGO
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