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“DIAS QUE NÃO DEIXAREMOS PARA TRÁS”

 >> EDITORIAL

Dr. Juarez Antônio de Sousa, chefe do Departamento de Ginecologia e 
Obstetrícia do HC/FM/UFG

Está se findando um ano atípico para qualquer um 
de nós. Quem esperaria, em 1º de janeiro de 2020, 
que o novo coronavírus, então recém-detectado na 
China, provocaria tantas mudanças em nossas vidas?

Diante da nova realidade imposta, tivemos que 
nos adaptar. Com isso, passamos a depender ainda 
mais de dispositivos eletrônicos para nos comunicar 

e trabalhar. Graças à tecnologia, conse-
guimos realizar alguns eventos online 
e, ainda, dar prosseguimentos às aulas 
teóricas de forma remota.

Mas apesar da tecnologia ser uma 
grande aliada, infelizmente muitos dos 
nossos objetivos tiveram que ser posterga-
dos. Agora, estudamos maneiras para que 
as atividades presenciais, como as am-
bulatoriais, possam ser retomadas, o que 
deve acontecer logo no início de 2021.

No entanto, mesmo diante do caos e 
de muitos obstáculos, 2020 se encerra 
com chave de ouro para todos que fa-
zem parte do Hospital das Clínicas, da 
Faculdade de Medicina e da Universi-
dade Federal de Goiás, pois, após quase 
duas décadas, o novo prédio do HC-U-
FG foi inaugurado, um marco que nos 

enche e alegria e até nos deixa sem palavras.
Agora, nossa expectativa para 2021 é que todos 

possam ser vacinados para que, assim, possamos re-
tomar todas as nossas atividades acadêmicas.

Que 2021 chegue de porta aberta para nossos pro-
jetos e renovações.

Desejo a todos um Feliz Natal e um próspero Ano Novo!
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A pandemia causa-
da pelo coronavírus nos 
trouxe a necessidade 
de buscar novas formas 
de nos comunicarmos, 
de readaptarmos nos-
sas rotinas e de rein-
ventarmos o modo de 
conduzir aquilo consi-
derado essencial. Nesse 
contexto, a Sociedade 
Goiana de Ginecologia 
e Obstetrícia (SGGO) 
planejou uma série de 

eventos científicos de for-
ma remota. Dentre esses, 
a Jornada de Ginecologia, 
Obstetrícia e Mastologia da 
Regional do Sudoeste Goia-
no da (SGGO) aconteceu de 
modo especialmente mar-
cante.

De forma tradicional, as 
Regionais da SGGO promo-
vem jornadas de ginecologia, 
obstetrícia e mastologia com 
periodicidade anual, na for-
ma presencial. Assim, a Re-
gional do Sudoeste Goiano 
promove suas jornadas cien-
tíficas no segundo semestre 
do ano, com alternância en-
tre as cidades de Quirinópo-
lis, Rio Verde e Jataí.

Neste ano de 2020, coube 
às lideranças locais de Quiri-
nópolis, junto à SGGO, pro-
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Docentes do Departamento de Ginecologia e 
Obstetrícia na Jornada do Sudoeste Goiano

 >> EVENTO

Goiânia - Dezembro - 2020

Profa. Dra. Rosane Ribeiro 
Figueiredo Alves, professora 
associada da Faculdade de 
Medicina/UFG, coordenadora do 
curso de Medicina, orientadora 
do Programa de Pós-Graduação 
em Ciências da Saúde/FM/UFG e 
presidente da Sociedade Goiana de 
Ginecologia e Obstetrícia (SGGO)

gramarem e realizarem a 28ª Jornada de Ginecologia 
e Obstetrícia do Sudoeste Goiano e a 23ª Jornada de 
Mastologia do Sudoeste Goiano.

No contexto atual, o tema eleito para essa jor-
nada foi a “Saúde da mulher em tempos de pan-
demia”. Como as medidas de segurança exigem, a 
jornada ocorreu totalmente no formato virtual e foi 
subdividida em três módulos: mastologia, gineco-
logia e obstetrícia. Nos três módulos a participação 
dos professores do Departamento de Ginecologia e 
Obstetrícia da Faculdade de Medicina/UFG, jun-
to a renomados profissionais goianos, foi marcante 
e decisiva para o sucesso do encontro que foi bas-
tante elogiado. 

anterior

início



final

próximo



O novo chefe do Departamento de Ginecologia e 
Obstetrícia (DGO), o mastologista Dr. Juarez Antô-
nio de Sousa, e o subchefe, Alexandre Vieira Santos 
Moraes, foram empossados, para o biênio 2020-
2022, no dia 12 de agosto, durante reunião do con-
selho diretor da Faculdade de Medicina. Na ocasião, 
estiveram presentes o coordenador da Faculdade de 
Medicina (FM), Dr. Antônio Fernando Carneiro, e 
o vice-diretor, Dr. Waldemar Naves do Amaral.

Além de chefe e subchefe, o DGO também conta 
com um grupo de Consultoria Científica composta 
pelos professores Waldemar Naves do Amaral, Rui 
Gilberto Ferreira, Dejan Rodrigues Nonato, Mário 
Silva Approbato, Washington Luiz Ferreira Rios e 
Rosane Ribeiro Figueiredo Alves.

Dr. Juarez assumiu o DGO em meio a uma pan-
demia de coronavírus. Diante da realidade imposta, 
ele revela que todos tiveram que se adaptar em re-
lação ao modo de ensino. “Aprendemos a ministrar 
aula pelo Google Classroom, uma plataforma online. 
De certa forma, essa novidade trouxe grandes apren-
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Atividades presenciais do DGO

serão retomadas em janeiro de 2021

 >> PROJETOS

Goiânia - Dezembro - 2020

Chefia do departamento está trabalhando em conjunto com a coordenação da FM
e a previsão é que o início ocorra a partir d dia 4 de janeiro

dizados, tanto para os alunos quanto para os profes-
sores”, acredita.

Segundo o chefe, um dos grandes desafios de 2021 
será a volta do ensino prático presencial, tanto das 
aulas teóricas como das atividades ambulatoriais. “Eu 
diria que o grande projeto de 2021 será a retomada 
das aulas práticas e teóricas presenciais”, adianta.

Aulas presenciais

Após meses de aulas remotas, a previsão é que as 
aulas e atividades presenciais do DGO sejam reto-
madas a partir do dia 4 de janeiro de 2021, obede-
cendo todos os protocolos de segurança. “Estamos 
trabalhando em conjunto com a coordenação da FM 
para que isso seja possível. Além disso, a perspectiva 
é que possamos tomar a vacina o quanto antes para 
que tenhamos o retorno o mais breve possível das 
atividades teóricas e práticas aqui do departamento”, 
anseia Dr. Juarez.
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Em 2020 a Jornada do Departa-
mento de Ginecologia e Obstetrícia 
da Faculdade de Medicina da Uni-
versidade Federal de Goiás (FM-U-
FG) completou 20 anos. Realizada 
dia 28 de novembro e coordenada 
pelo Prof. livre-docente Dr. Walde-
mar Naves do Amaral, a 20ª edição 
do evento ganhou um novo formato 
devido a pandemia de coronavírus, 
sendo promovida online.

Concomitante à Jornada, foram 
realizados o 9º Encontro Científi-
co e Multiprofissional do Hospital e 
Maternidade Dona Íris e Maternida-
de Nascer Cidadão e o 2º Encontro 

Científico e Multiprofissional do Hospital e Maternidade 
Municipal Célia Câmara.

Apesar de ter sido realizada online, a Jornada do Depar-
tamento de Ginecologia e Obstetrícia foi um sucesso, con-
tando com diversas palestras, dentre elas “SOP: O Estado 
da Arte”, Prof. Luiz Augusto; “Endometriose: Diagnóstico 
Atual, Prof. Dr. Rui Gilberto; “Anomalia Fetal: luto e pós-
venção”, Prof. Dr. livre-docente Waldemar Naves do Ama-
ral); “Doenças da Mamas e os Marcadores Atuais”, Prof. 
Dra. Juarez Antônio de Sousa; “Hemorragias Peri-parto: 
gravidade e conduta”, Prof. Ms. Washington Luiz Ferreira 
Rios.  “Suicídio/depressão/agressões domiciliares na pan-
demia”, “Covid-19, transmissão vertical” e “Sexualidade 
Humana em Época de Pandemia” também foram temas 
debatidos durante o evento.

Apresentação de TCC
Residentes do Departamento de Ginecologia e Obs-

tetrícia do HC-UFG apresentaram, dia 28 de novembro, 
online, Trabalho de Conclusão de Curso (TCC). Além 
dos médicos residentes de Ginecologia e Obstetrícia, os re-
sidentes da Mastologia também expuseram seus trabalhos 
e foram aprovados com louvor. Confira abaixo o tema dos 
trabalhos apresentados e os nomes dos respectivos autores.

• Anomalias cardíacas fetais: Diagnóstico no Pré-Natal 
– Lanna Marla Andrade Pinheiro Melo

• Avaliação do estadiamento locorregional como fator 
prognóstico de mulheres com câncer de mama me-
tastático – Letícia Zanutim Pereira
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20ª Jornada do DGO é realizada online
e conta com diversas palestras

 >> FIQUE POR DENTRO

Goiânia - Dezembro - 2020

• Conhecimento dos profissionais da atenção básica so-
bre prevenção e detecção precoce do câncer de mama 
no Estado de Goiás – Sarah Hasimyan Ferreira

• Caracterização do perfil das gestantes com diabetes 
mellitus gestacional do pré-natal de alto risco de um hos-
pital terciário em Goiás – Nathália Dell Eugênio Costa

• Desfecho obstétrico em gestantes com anemia fal-
ciforme em um hospital terciário – Bruna Vicente 
de Oliveira

• Impacto do atraso do diagnóstico de câncer de 
mama no estadiamento clínico e no prognóstico de 
pacientes tratadas em Goiânia- GO – Débora Sara 
de Almeida Cardoso

• Mudanças no KI67 como fator prognóstico após qui-
mioterapia neoadjuvante no câncer de mama – Osval-
do de Alcântara Braga Aidar

• Hipoglicemia neonatal no diabetes gestacional em di-
ferentes modalidades de tratamento – Julyana Gomes 
de Oliveira

Coordenador da 
20ª  Jornada do 
Departamento  
de Ginecologia e 
Obstetrícia - Prof. livre-
docente  Dr. Waldemar 
Naves  do Amaral
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O novo prédio do 
Hospital das Clínicas da 
Universidade Federal de 
Goiás (HC-UFG) foi 
inaugurando dia 14 de 
dezembro, após 18 anos 
de obras. A solenidade 
foi restrita e contou com 
a presença de ex-reitores; 
gestores da universida-
de; parlamentares; como 
o governador de Goiás,  
Ronaldo Caiado; o Mi-

nistro da Educação, Milton Ribeiro; e parte da comu-
nidade acadêmica. Toda cerimônia foi transmitida pelo 
canal oficial da UFG no You Tube.
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Novo HC-UFG é inaugurado e contará com 600 leitos

 >> OBRA PRONTA

Goiânia - Dezembro - 2020

Solenidade de inauguração foi realizada dia 14 de dezembro e contou com a presença de políticos,
parte da comunidade acadêmica, ex-reitores, dentre outros

O novo prédio possui 20 andares e mais de 44 mil me-
tros quadrados de área construída. Além disso, as novas 
instalações contam com oito pavimentos de internação 
geral, com 60 leitos cada um, um pavimento exclusivo 
para a internação de pacientes transplantados, dois pavi-
mentos para Centro Cirúrgico com 30 salas de cirurgia 
e outros pavimentos para UTI Adulto (43 leitos), UTI 
Pediátrica (18 leitos) e UTI Neonatal (15 leitos).

Há também um Centro Obstétrico com 5 salas de 
parto e 24 leitos de pós-parto e um de isolamento; Cen-
tral de Transplantes com Enfermarias e Isolamentos e 
uma Unidade de Transplante de Medula Óssea; pre-
paração para Heliponto na cobertura; Unidade de He-
modinâmica e uma Central de Material e Esterilização 
com mil metros quadrados. O prédio conta, ainda, com 
espaços para pesquisa e extensão.
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