
Depoimento de participantes

Bruna Priscila Brito riBeiro dos 
santos – residente de GinecoloGia 
e oBstetrícia
“A residência médica foi um divisor de águas 
na minha vida profissional. Cresci e desen-

volvi habilidades técnicas com grandes mestres em três anos 
de convívio diário e intenso. Aprendi a olhar as mulheres, das 
mais diferentes idades, além das queixas no consultório”

FaBíola Ferreira rodriGues da 
cunha – residente de GinecoloGia 
e oBstetrícia
“A residência médica é importante para que os 
médicos possam se especializar em determinada 

área. Com isso, o mercado de trabalho recebe profissionais capaci-
tados para melhor atendimento da população. Espero contribuir, 
da melhor forma possível, para a saúde das nossas mulheres. Agra-
deço a todos os chefes, funcionários, colegas e amigos pela oportu-
nidade de conviver e aprender com a equipe do HC. Vocês foram 
fundamentais para o meu crescimento pessoal e profissional”

Mariana costa BorGes - residente 
de GinecoloGia e oBstetrícia
“A residência médica é para se obter uma 
especialização dentro daquilo que a gente 
gosta ou espera trabalhar o resto da vida. 

Desde o início eu sou apaixonada em Ginecologia e Obs-
tetrícia e, com certeza, quero lidar com essa área o resto da 
minha vida. A residência médica me permitiu ganho de co-
nhecimento e habilidade para me preparar para o que vem aí 
de fora. Serei eternamente grata aos meus mestres, minhas 
companheiras de residência e, principalmente, a cada pacien-
te que fez parte da minha história”

Marcella rezende Mendonça – re-
sidente de MastoloGia
“Realizei minha residência em Mastologia 
no HC/UFG e isso foi fundamental para 
meu crescimento profissional. Ao fim dessa 

jornada, me sinto confiante para desempenhar minha especia-
lidade de forma responsável”.

Mariana christino de Melo soa-
res - residente de GinecoloGia e 
oBstetrícia
“Diante de um número crescente de faculda-
des de Medicina abertas descriteriosamente 

no país, o mercado exige uma especialização médica. Encontrei 
na residência do HC a excelência de ensino que eu precisava, ao 
lado de grandes staffs que me fizeram crescer. Entro no merca-
do com o diferencial de ter me especializado na instituição mais 
respeitada em Goiás, e isso é motivo de muito orgulho. Minha 
expectativa é que a busca pelo saber não se finde aqui, com a 
conclusão desse curso, mas que o conhecimento seja constante-
mente renovado para prestar a melhor assistência às pacientes”

rayane couto loPes cardoso – resi-
dente de GinecoloGia e oBstetrícia
“A residência médica foi fundamental para 
eu finalizar um ciclo de estudos. Agora posso 
iniciar minha carreira com segurança, numa 

especialidade que sou apaixonada. A residência no HC foi im-
portante porque pude conviver com grandes mestres e fazer 
grandes amizades. Agora volto para minha cidade natal no 
interior de Goiás, onde sei que minha especialidade fará dife-
rença para a população”

larissa chaveiro da silva - residente 
de GinecoloGia e oBstetrícia
“A residência médica é importante pois for-
ma profissionais capacitados que vão oferecer 
atendimento de qualidade e boa resolubi-

lidade às pacientes. Com isso, podem ser atendidas de forma 
holística. A residência de Ginecologia e Obstetrícia do HC/
UFG e extremamente completa e proporciona ao médico re-
sidente total segurança ao realizar atendimentos na área. Es-
pero proporcionar o bem-estar físico e mental de todas que me 
procurarem, sendo muito mais do que médica de corpo... mas, 
sim, de corpo e alma”

Novas iNstalações

Christiane Ricaldoni, da UFG de Jataí, defende sua tese 
de doutorado no LabRep. A banca contou com a presença 
das professoras Maria do Carmo (UERJ) e Maria Alves 
(FEN/UFG)

Caros colegas,
Todos os dias e anos são iguais. O que 
pode torná-los diferentes e especiais 
são a força e garra que encontramos 
no dia a dia para realizarmos nossos 
desígnios. Desse modo, desejo que 
os médicos, residentes, pacientes e 
colaboradores do Departamento do 
Ginecologia e Obstetrícia do HC/
UFG tenham um ano memorável, 
que vocês consigam encontrar dia-
riamente motivos para seguir em 

frente rumo a realização dos seus sonhos.
Falando nisso, aproveito a oportunidade para para-

benizar, mais uma vez, as especialistas em Ginecologia 
e Obstetrícia e também da Mastologia que concluíram a 
residência médica e receberam seus certificados dia 20 de 
fevereiro. Que vocês tenham sempre em mente “que o co-
nhecimento dirige a prática. No entanto, a prática aumenta 
o conhecimento”. Felicito, ainda, o Dr. Mário Approbato 
por seu pioneirismo e por estar à frente do Centro de Re-
produção Humana desde a sua gênese, tendo conquistado 
tantos feitos ao longo dessas mais de três décadas.

Destaco também que membros do Departamento es-
tarão presentes na banca examinadora dos três residentes 
de Ginecologia e Obstetrícia da Maternidade Munici-
pal Aristina Cândida, da Cidade de Senador Canedo. 
A apresentação do TCC será realizada dia 13 de março. 

O melhOr sempre está pOr vir
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Desse modo, somados as especialistas do HC/UFG, te-
remos uma dezena de exímios profissionais atuando na 
capital e no interior do Estado.

A parceria entre a prefeitura de Senador Canedo e o 
Departamento de Ginecologia e Obstetrícia do HC/UFG 
começou em 2011. Todavia, a primeira turma do Progra-
ma de Residência da Maternidade Municipal Aristina 
Cândida teve início em março em 2013, após chancela do 
MEC no mês de dezembro de 2012. À época, os douto-
res Juarez Antônio de Sousa e André Silva Magalhães de 
Macedo eram os coordenadores da residência. Atualmen-
te, somente o Dr. Juarez exerce tal cargo.

Em suma, temos quatro turmas formadas com louvor. 
Em março, mais quatro médicos, quinta turma, farão 
parte desse programa proficiente – sejam bem-vindos!

Ademais, meu desejo é que nosso departamento continue 
se expandindo e se consolidando. Corroboro que continuare-
mos trabalhando para fomentar o ensino, a prestação de servi-
ços e a pesquisa, afinal, o conhecimento médico é constituído 
desses pilares. Seguiremos comprometidos para oferecer edu-
cação continuada aos médicos e atendimento inovador e de 
qualidade às pacientes – razão de todos nossos esforços.

Agradeço aos médicos e patrocinadores que sempre 
contribuem com nosso informativo. Espero contar com 
vocês ao longo de 2019.

Estimo a todos um ano cheio de estudos, crescimento 
profissional e pessoal.

Abraços cordial!

Dr. Mário (à direita) ao lado do Dr. 
Howard Jones, pioneiro em Medicina 
Reprodutiva, fez o 1º bebê de proveta dos 
EUA. Na foto, o médico norte-americano 
tinha 100 anos. Faleceu em 31 de julho de 
2015 com 104 anos

Dr. Mário participa do programa do 
Gugu Liberato. Na ocasião, houve uma 
homenagem do Dia das Mães. No palco, 
a história de uma mãe de 54 anos que 
emprestou o útero para que a filha tivesse 
filhos – ela foi submetida à fertilização 
assistida no LabRep

No entanto, a ginecologista Wilzenir Brito Sandes, 
irmã do ex-deputado federal Sandes Júnior (PP), infor-
mou que o parlamentar poderia arrumar verba para cons-
trução sobre o galpão existente. “Conseguimos 1 milhão 
de reais. Essa quantia, somada aos poucos recursos que 
tínhamos, possibilitou a construção do atual Centro de 
Reprodução Humana, desenhado pelo arquiteto Adriano 
dos Reis, do Centro de Gestão do Espaço Físico (CE-
GEF), com chancela da Anvisa, que acompanhou a plan-
ta e a aprovou”, revela.

A inauguração do novo prédio, realizada no dia 9 de 
dezembro de 2013, contou com a participação de vá-
rias autoridades políticas e universitárias. Atualmente, o 
Centro de Reprodução do HC é um dos mais eminentes 
centros universitários de reprodução assistida do Brasil, 
inclusive possui selo ISO, concedido em 2017. Ademais, 

já formou inúmeros mestres 
e doutores de Goiás e tam-
bém de outros Estados.

Além de preparar pro-
fissionais capacitados, o 
objetivo do Centro de Re-
produção humana é con-
tinuar oferecendo serviços 
de excelência às famílias 
carentes que sonham em 
ter um filho. “A última 
aquisição foi uma incu-
badora com Time Lapse, a 
primeira em um hospital 
universitário do Brasil”, fi-
naliza Approbato.

Novo Centro de Reprodução 
Humana fundado em 9 de 
dezembro de 2013
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Considerando a legisla-
ção brasileira vigente e, 
especialmente, a promul-
gação da Lei 12842 de 
10 de julho de 2013, que 
inclui os exames anato-
mopatológicos (AP) no 
rol das atividades privati-
vas dos médicos (art. 4º, 
inciso VII), a Sociedade 
Brasileira de Patologia 
(SBP) adverte que para 
o recebimento de exames 
AP, em estabelecimentos 

sem estrutura operacional e médico patologista para 
a realização desses procedimentos diagnósticos, tor-
na-se necessário:

1) Contrato formal de parceria com Laboratório 
de Patologia inscrito no CRM da mesma jurisdição 
do estabelecimento, no qual o paciente entregou seu 
exame anatomopatológico; 

2) Entregar ao paciente o laudo original emitido 
pelo Laboratório de Patologia parceiro, com assina-
tura do patologista e o seu registro em CRM da mes-
ma jurisdição onde o material de exame foi recebido, 
em conformidade com o art. 6º da Lei 12842, fi-
cando proibidas as transcrições ou assinaturas de não 
médicos em laudos anatomopatológicos; 

SUCUMBÊNCIA:
É um princípio que estabelece que a parte que perdeu 

a ação efetue o pagamento das custas processuais e hono-
rários advocatícios da parte vencedora.

Desta forma, decorre do ato ou efeito de sucumbir, ou 
seja, de ser vencido.

Resolução 2074 do CFM e resolução do Poder Judi-
ciário do Distrito Federal 13ª Vara, decisão do processo 
n° 60647-87-872014.4.01. 3400:

O médico ou médica que adote um procedimento 
tendo como base um exame Citopatológico suspeito ou 
positivo, sem o exame pericial de assinatura de um mé-
dico ou médica Citopatologista, poderá ser processado 
pela paciente ou por um parente dela.
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Maurício Sérgio Brasil Leite 
(CRM-GO 1058) - Especialista em 
Anatomia Patológica e Citopatologia 
e professor emérito da UFG

3) Utilização de quadros de aviso e termos de con-
sentimento para informar claramente aos seus clien-
tes sobre o trânsito das biópsias e peças cirúrgicas e 
sobre as medidas de segurança adotadas para evitar 
extravios e também para a conservação do material 
biológico, em conformidade com os direitos básico 
do consumidor (CDC, artigo 6º); 

4) Adoção das recomendações do anexo da Re-
solução CFM 1823/2007 ou de outro documento 
emitido por órgão público de vigilância sanitária 
para o acondicionamento e o transporte do material 
biológico; 

5) Constituir Diretor Técnico com título de es-
pecialista em Patologia, inscrito no CRM da jurisdi-
ção do estabelecimento, sem o qual não é permitido 
anunciar a especialidade, por qualquer meio, inclu-
sive em catálogos, placas, carimbos ou cartão pro-
fissional, em conformidade com a Resolução CFM 
2007/2013;

A SBP, por outro lado, adverte que, encaminhan-
do exames AP para estabelecimento em situação ir-
regular ou permitindo a assinatura de não médico em 
laudo anatomopatológico, o médico infringe o art. 2º 
e/ou art. 10º do Código de Ética Médica, passível 
de denúncia no CRM. Profissional não médico as-
sinando exame anatomopatológico será denunciado 
por exercício ilegal da Medicina (pena de seis meses 
a dois anos de prisão).

As células de defesa, denominadas de “infl amatórias”, 
apresentam quantidades diferentes, dependendo da fase do 
ciclo menstrual. Portanto, fazer o diagnóstico de “esfregaço 
infl amatório leve, moderado e acentuado”, tendo como base 
a quantidade das células de defesa, denota desconhecimento 
da Fisiologia.

Paciente Histerectomizada:
O 1/3 superior da vagina tem a mesma origem do colo 

uterino. Assim, em pacientes histerectomizadas para evitar 
o ressecamento, apresenta células glandulares indistinguí-
veis das endocervicais.

A importância da informação clínica ao citopatologista:
Se ele não recebe a informação de que a paciente foi his-

terectomizada, relatará: “presença de células endocervicais”. 
Se ele recebe a informação de que a paciente foi histerecto-
mizada, relatará: “presença de células glandulares do tipo 
das endocervicais.

Solicitação de revisão de exame:
Citopatológico deve ser realizado na mesma lâmina.
A coleta de secreção e dispersão em outra lâmina não é 

revisão, trata-se de novo exame.

IARC Handbooks of Cancer Prevention Volume 10: Cervix cancer screening 

Table 14. The original papanicolau classifi cation

Class
i
ii
iii
iv
v

absence of atypical or abnormal cells
atypical cytology, but no evidence for malignancy
Cytology suggestive of, but not conclusive for, malignancy
Cytology strongly sugge stive of malignancy
Cytology conclusive for malignancy

From papanicolau, 1954

Description

Histopatológico: da mesma forma, por princípio ético 
e de respeito, deve ser solicitado para o médico ou médica 
patologista que fez o exame.

Caso continue a não conformidade, deve se solicitar re-
visão para outro/a médico ou médica patologista, que certa-
mente, receberá mais informações clínicas.

Uma publicação de AFIP demonstra que de 10% a 15% 
das vezes o revisor apresenta erro.

Solicitação exame:
Mesmo que não tenha sido preenchido pelo médico as-

sistente, deve ser lido e corrigido quando necessário.
Em 1998 e 1999 eu fazia macroscopia de mama, da mesma 

forma no tempo em que trabalhei no Hospital Araújo Jorge. A 
técnica cirúrgica da época, devido à presença dos músculos pei-
torais, permitia defi nir de que lado foi realizada a mastectomia.

O material colhido poderá ou não apresentar coincidência, 
entretanto, às vezes, não apresentam os mesmos elementos.

Quando não houver conformidade com os resultados, 
a revisão deve ser solicitada pelo mesmo médico ou mé-
dica que fez o exame, até o pedido de revisão representa 
nova informação.

As técnicas cirúrgicas modernas não permitem esta de-
cisão.Em alguns casos, no frasco está descrito um lado da 
cirurgia, até mesmo erroneamente, e na solicitação do exa-
me esta informação não é relatada.

Há uma lei de 1931 e o Código de Ética deixam claro 
que o médico poderá ser processado se escrever um docu-
mento médico com letra ilegível.

Exame anatomopatológico é ato médico exclusivo (Lei 12842/2013)
Tudo começou em janeiro de 1985, quando o Prof. 
William Barbosa, um dos maiores pesquisadores brasilei-
ros na área de Medicina Tropical, e também idealizador 
e construtor do Instituto de Patologia Tropical e Saúde 
Pública (IPTSP-UFG), procurou o ginecologista e obste-
tra Dr. Mário Approbato. Na ocasião, ele queria transferir 
uma das salas de pesquisa que tinha no Hospital das Clí-
nicas (HC-UFG) pois, após décadas de dedicação à pes-
quisa e contribuição à medicina, estava se desligando das 
atividades para construir um hotel no distrito de Caldas 
Novas, hoje cidade de Rio Quente.

Havia duas salas no prédio do HC/UFG, uma no andar 
superior da pediatria, e a outra ao lado do que é atualmente o 
almoxarifado do HC. “Ficamos com a sala perto do almoxa-
rifado, que tinha aproximadamente 16 m2, o forro do teto era 
de pano e tinha, ainda, uma mesa de fórmica”, recorda Ap-
probato. Nesse período, a Profa. Maria do Rosário Cassimiro 
era reitora da UFG.

VANGUARDA
Mário Approbato foi o primeiro médico do Estado de 

Goiás a receber o título de doutorado pela faculdade de 
Medicina da USP de Ribeirão Preto (USP-RP) na área de 
Ginecologia e Obstetrícia. Esse fato permitiu que ele con-
seguisse alguns estudantes bolsitas do Programa Institucio-
nal de Bolsas de Iniciação Científi ca (Pibic) das faculdades 
de Farmácia e Medicina da UFG e da PUC-GO (à época 
Universidade Católica de Goiás).

Com a ajuda dos bolsitas, foi criado um biotério com 
desenvolvimento in vitro de blastocistos de coelhas Nova 

Centro de reprodução humana do hC/UFG completa 34 anos em 2019
 >> FERTILIZAÇÃO

Zelândia em uma incubadora artesanal construída por Ap-
probato, na USP de Ribeirão Preto. “Arcamos com o custo 
de todo material do biotério, o único da FM/UFG. Inúme-
ras publicações foram feitas com os bolsistas, que se reveza-
vam para cuidar dos animais”, conta.

AVANÇOS
Quatro anos depois, o Prof. Joel Pimentel Ulhôa cons-

truiu o primeiro laboratório – inaugurado em 12 de dezem-
bro de 1989, há quase 30 anos, junto aos laboratórios de 
Hepatologia e Chagas – estruturado com dois consultórios, 
sala de espera e um embrião de laboratório de baixa comple-
xidade para inseminação das pacientes do HC.

Tempos depois, no reitorado do Prof. Ary Monteiro do 
Espírito Santo (1994-1998), as instalações foram ampliadas 
e os médicos residentes passaram a atender também pacien-
tes inferteis. “Conseguimos a primeira biomédica contratada 
pela Fundação de Apoio ao Hospital das Clínicas da UFG 
(Fundahc), Katia Karina Verolli, responsável por cuidar do 
laboratório por muitos anos”, relata Approbato.

EXPANSÃO
Foi feita uma planta para construção de um prédio no 

local do antigo laboratório. Nessa época, o Prof. Rodopia-
no Florêncio estava na diretoria do HC e deu a ideia da 
construção de um terceiro andar sobre o prédio do Centro 
de Pesquisa clínica. “Não tínhamos recursos fi nanceiros 
sufi cientes. Desse modo, construímos apenas um galpão 
que ocupava 350 m2 acima da Unidade de Pesquisa Clínca 
(UPC)”, comenta Approbato.

Caso o responsável pela ação contra o médico seja o 
próprio paciente ou seus familiares, eles estarão sujeitos 
da sucumbência.

Pergunta: se eles foram infl uenciados a fazer queixa 
contra o médico por terceiros, poderão entrar com a su-
cumbência contra que os infl uenciou?

eXpeDiente realiZaÇÃO

Circulação: Goiânia/GO
Tiragem: 1000 exemplares | Distribuição Gratuita: Dep. de 
Ginecologia e Obstetrícia da Faculdade de Medicina da UFG. 

Diretora: Keila Garcia
Designer Gráfi co: Eduardo Costa
Reportagem e edição: Denyze Nascimento

Informações:
keilagarciapublica@gmail.com
(62) 9 9171-5225
Av. Oeste, nº53, sala 03 - Setor Aeroporto

INFORMATIVO DO DEPARTAMENTO DE
GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA DA
FACULDADE DE MEDICINA DA UFG.

CHEFE DO DEPARTAMENTO:
PROFº DEJAN RODRIGUES NONATO
SUBCHEFE:
PROFª. ROSANE RIBEIRO FIGUEIREDO ALVES
CONSULTORIA CIENTÍFICA
PROF. DEJAN RODRIGUES NONATO
PROF. JOSÉ MIGUEL DE DEUS
PROF. MÁRIO SILVA APPROBATO
PROF. RUFFO DE FREITAS JÚNIOR
PROF. RUI GILBERTO FERREIRA
PROF. WALDEMAR NAVES DO AMARAL

Opiniões, ideias e conceitos emitidos em matérias e artigos do Informativo do Departamento de 
Gionecologia e obstetrícia da Faculdade de Medicina da UFG são de inteira responsabilidade dos 
respectivos autores.


