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JUNTOS IREMOS SEMPRE MAIS ALÉM

 >> EDITORIAL

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

Mesmo diante da pandemia de covid-19 que assola 
o país há mais de um ano e frente a algumas dificul-
dades internas, o DGO continua avançando e man-
tendo suas atividades. Desse modo, as aulas teóricas 
estão sendo realizadas online e as práticas em nosso 
ambulatório de Ginecologia e Obstetrícia e também 
na Maternidade.

Além disso, estamos atendendo as pacientes nas no-
vas instalações do Hospital das Clínicas, no 10º andar. 
Em suma, mesmo diante dos reveses, estamos manten-
do o nosso trabalho, tanto em relação à assistência às 
pacientes quanto em relação ao ensino.

Quero aproveitar este espaço para pa-
rabenizar o Dr. Washington Luiz Fer-
reira Rios pela conclusão do doutorado 
e, ainda, os doutores Leonardo Ribeiro 
Soares e Tárik Kassem Saidah por terem 
sido aprovados no concurso para professor 
efetivo do DGO – agora eles fazem parte 
do corpo docente deste departamento.

Além disso, é com muita alegria que 
anuncio a reforma que está sendo feita em 
nosso ambulatório que, futuramente, fun-
cionará como um centro de atendimento 
à mulher. Parabéns ao Prof. livre-docente 
Dr. Waldemar Naves do Amaral por es-
tar à frente desse projeto, atuando como 
coordenador.

Também felicito o Dr. Waldemar por 
ser coordenador do Centro de Genética 
Humana da UFG desde a sua gênese, ins-

tituição que foi agraciada no mês de maio com o Prêmio 
Dr. Pinotti, conquistando o 2º lugar.

No mês de maio tivemos a 45ª edição da Jornada 
Goiana de Ginecologia e Obstetrícia. Aproveitando o 
ensejo, parabenizo a Dra. Rosane Ribeiro Figueiredo 
Alves, presidente da SGGO; o presidente da Comissão 
de Obstetrícia, Dr. Reisson Serafim Cruz; e o presiden-
te da Ginecologia, Dr. Eduardo Camelo de Castro.

Estar à frente do DGO e participar desses avanços 
me enche de orgulho. Sigamos juntos para tornar a his-
tória deste departamento cada vez mais frutífera.

Avante!
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 >> RECONHECIMENTO

O Centro de Genética Huma-
na HC/UFG/EBSERH rece-
beu, no dia 5 de maio, o Prêmio 
Dr. Pinotti – Hospital Amigo da 
Mulher. A premiação é concedi-
da anualmente a entidades gover-
namentais e não governamentais 
cujos trabalhos ou ações merecem 
especial destaque pela promoção 
do acesso e pela qualificação dos 
serviços de Saúde da Mulher.

Neste ano, as cinco entidades 
agraciadas foram escolhidas por 
votação direta de um conselho de-
liberativo formado por deputados, 
constituído especialmente para 
esse fim. O Centro de Genética, 

que concorreu com 63 unidades de saúde de todo o Brasil, 
foi indicado para a condecoração pela deputada federal Flá-
via Morais (PDT) e ficou em segundo lugar.

A solenidade de premiação será realizada às 10 horas do 
dia 26 maio, em alusão ao Dia Internacional de Luta Pela 
Saúde da Mulher e Dia Nacional de Redução da Mortali-
dade Materna

Centro de Genética Humana HC-UFG 
recebe Prêmio Dr. Pinotti da Câmara Federal
Premiação é concedida anualmente a entidades que atuam em prol da saúde da mulher

O Centro de Genética Humana
O Centro de Genética Humana do HC-UFG, co-

ordenado pelo Prof. livre-docente Waldemar Naves do 
Amaral, é referência no atendimento a gestantes de fe-
tos com malformação devido a anomalias genéticas ou 
cromossomial.

A instituição também 
tem se destacado pelo re-
levante trabalho feito na 
identificação de síndro-
mes, como a Síndrome 
de Down, doenças do sexo, gênese do câncer, reprodução 
humana, comportamento humano e, de forma especial, a 
obstetrícia.

“Cerca de um terço das doenças humanas, sejam de ca-
ráter genético ou cromossomial, prejudicam a qualidade 
de vida dos pacientes. Desse modo, o Centro de Genética 
Humana realiza exames laboratoriais para cromossomas, 
genes e biologia molecular,  o que propicia ao médico fazer 
o diagnóstico e o prognóstico desde a fase fetal até a adulta”, 
comenta o coordenador.

Conforme salienta Dr. Waldemar, o Centro de Genéti-
ca Humana oferece às pacientes de baixa renda do Sistema 
Único de Saúde (SUS) atendimento de primeiro mundo. 
“Isso tudo é possível graças as verbas que recebemos da 
bancada federal dos parlamentares goianos. Alguns dos 
que mais nos ajudaram foram os deputados federais Jovair 
Arantes (PTB), Flávia Morais (PDT), João Campos (Re-
publicanos) e Zacharias Calil (Democratas)”, destaca.

Para o coordenador do Centro de Genética Humana, a 
conquista desse prêmio representa um grande reconheci-
mento. “Estamos bastante felizes e gratos à bancada federal, 
em especial à deputada Flávia Morais, que além de destinar 
verbas à instituição, também indicou o Centro à premia-
ção. Agora, é continuar trabalhando muito para honrar esse 
prêmio e valorizar nossa bandeira esplendorosa nos últimos 
anos, a genética”, finaliza.

Prof. Livre-Docente
Dr. Waldemar Naves
do Amaral, vice diretor
da Faculdade de Medicina 
(FM), Coordenador do 
Centro de Genética 
Humana do Hospital das 
Clínicas
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 >> REFORMA

Visando dar mais comodidade e conforto às pa-
cientes, equipe médica e funcionários, o ambulatório 
do Departamento de Ginecologia e Obstetrícia fun-
cionará dentro do Instituto da Mulher, ambiente que 
está sendo criado na antiga área da pediatria do Hos-
pital das Clínicas.

O Instituto da 
Mulher está sendo 
construído em uma 
área extensa e con-
tará com recepção 
ampla, sete consul-
tórios de Gineco-
logia e Obstetrícia 
com banheiro in-
terno, duas salas de 
u lt rassonogra f ia , 
um miniauditório, 
uma sala de aula, 
dois consultórios 
de Medicina Fetal, 
que atenderá fetos 
com malformação, 
e a sala da chefia. 
No entanto, uma 
das grandes ino-
vações será o The 
Clinical, um espa-
ço para as pacientes 
que necessitarem de 
repouso.

Além disso, o ambulatório contará com sa-
las apropriadas para a realização de colposcopia, 

Ambulatório de Ginecologia e Obstetrícia 
funcionará em novo ambiente e terá The Clinical

Espaço contará com sete consultórios de Ginecologia e Obstetrícia, duas salas de ultrassonografia,
dois consultórios de Medicina Fetal e muito mais

histeroscopia, curetagem endocervical semiótica, 
transfusão intrauterina, miocentese e colosentese, 
etc. No local também será possível fazer pequenos 
procedimentos cirúrgicos relacionados a lesões gi-
necológicas e mamárias.

Segundo o coor-
denador à frente do 
projeto, Prof. livre-
-docente Waldemar 
Naves do Amaral, 
as novas instalações 
do ambulatório do 
DGO deverão fun-
cionar plenamente 
em no máximo seis 
meses.

“O sonho de to-
dos que trabalham 
no ambulatório 
do DGO era que 
médicos, residen-
tes, profissionais 
da saúde, funcio-
nários e pacientes 
pudessem estar em 
um ambiente mais 
cômodo. Muito em 
breve esse desíg-
nio se tornará re-
alidade dentro do 

Instituto da Mulher. Esse avanço será crucial para 
atender melhor aos pacientes do Estado de Goiás”, 
afirma Dr. Waldemar.
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 >> ENTREVISTA

Deputada federal Flávia Morais (PDT) – deputada federal reeleita para 
a terceira legislatura na Câmara com mais de 169 mil votos, a segunda 
maior votação do Estado de Goiás.
Na Câmara desde 2010, a parlamentar tem atuado em defesa dos 
direitos humanos e das minorias, pela educação e pela saúde de 
qualidade para todos os brasileiros. Presidiu a Comissão de Legislação 
Participativa em 2017 e foi relatora, em 2012, da CPI do Tráfico de 
Pessoas. É autora da proposta que concede linha de crédito aos 
proprietários rurais nos mesmos moldes em que são concedidos aos 
agricultores familiares e da emenda de Plenário que estabelece o prazo 
máximo de 60 dias, contados do diagnóstico médico, para o paciente 
receber, pelo Sistema Único de Saúde (SUS), o tratamento disponível 
contra o câncer, incluindo cirurgia, radio e quimioterapia (Lei 12.732/12)
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Deputada Flávia, o que te levou a indicar o 
Centro de Genética Humana do HC-UFG ao 
Prêmio Dr. Pinotti?

Os goianos têm muitos motivos para agraciar o Centro 
de Genética Humana. Um dos pontos-chave e decisivo na 
nossa indicação foi o brilhante trabalho realizado pelo local 
com mulheres grávidas.  Acompanho os trabalhos do HC-
-UFG desde o ambulatório de genética que atendia várias 
gestantes semanalmente com anomalias fetais, auxiliando 
cada mãe na identificação de doenças genéticas em bebês 
ainda em gestação. Foi deste olhar da aplicação da gené-
tica clínica na saúde pública, que tivemos o primeiro bebê 
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Deputada federal Flávia Morais indica Centro de 
Genética Humana ao Prêmio Dr. Pinotti
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A deputada federal Flávia Morais (PDT) indicou o 
Centro de Genética Humana do HC-UFG ao Prêmio Dr. 
Pinotti – Hospital Amigo da Mulher. A votação que ele-
geu a instituição ocorreu no dia 5 de abril na Câmara dos 
Deputados. O Centro de Genética concorreu com outras 
63 instituições de todo o Brasil. Cerca de um mês depois, 
o Centro de Genética conquistou a premiação, ficando em 
segundo lugar. Na entrevista a seguir, a parlamentar fala 
porque indicou a instituição e o que essa conquista repre-
senta para a saúde das mulheres do Estado de Goiás.

de proveta da HC-UFG e do Centro-Oeste do país. Hoje, 
com o Centro de Genética Humana estruturado, o servi-
ço foi ampliado e garante todo suporte na identificação de 
síndromes, doenças do sexo, gênese do câncer, reprodução 
humana, comportamento humano e, de forma especial, a 
obstetrícia. Todos estes fatores, que devem ser reconhecidos 
nacionalmente, me levaram a indicar o Centro de Genética 
Humana ao Prêmio Dr. Pinotti da Câmara dos Deputados.

Você se lembra quando conheceu o Centro de 
Genética? O que mais te chamou atenção à época?

Sempre acompanhei de perto as ações efetivas do 
HC-UFG. Em diálogo constante com o reitor da UFG, 
Edward Madureira Brasil, tive uma atuação muito repre-
sentativa nas causas da Universidade, buscando auxiliar a 
educação dentro do Congresso Nacional. Conheci o coor-
denador do Centro de Genética Humana do HC-UFG, 
o ginecologista e obstetra Waldemar Naves do Amaral, e 
aprofundei os conhecimentos desta área dentro da UFG, 
principalmente pelo trabalho realizado pela mulher. Por 
isto e por entender a relevância da genética clínica na saúde 
pública, sempre me coloquei à disposição em ajudar e foi 
onde destinamos recursos na construção efetiva do Centro 
de Genética Humana do HC-UFG.

Tendo em vista que o Centro de Genética concorreu 
com outras 63 instituições, conquistando o 2º 
lugar, de que maneira você vê essa conquista?

A indicação do Centro de Genética Humana ao Prê-
mio Dr. Pinotti – Hospital Amigo da Mulher partiu do 
nosso gabinete e ter esta vitória, após a votação na Câmara 
dos Deputados, é gratificante. O prêmio é concedido a en-
tidades cujos trabalhos ou ações merecem especial destaque 
pela promoção do acesso e pela qualificação dos serviços de 
Saúde da Mulher. A premiação ocorre uma vez por ano, 
ocasião em que são concedidos os cinco diplomas de men-
ção honrosa. Mas a satisfação é fazer o Centro ser reconhe-
cimento nacionalmente, divulgar o trabalho realizado pela 
instituição para todo país e mostrar que Goiás realiza um 
excelente trabalho de pesquisa e produção de conhecimento 
científico em prol da genética humana, principalmente vol-
tado para a mulher.



A nova estrutura da Maternidade do Hospital das 
Clínicas da Universidade Federal de Goiás (HC-U-
FG) foi inaugurada no dia 27 de janeiro. Por conta 
da pandemia de covid-19, não houve cerimônia.

Instalada no novo prédio do HC-UFG, a Mater-
nidade possui estrutura moderna que conta com 22 
leitos de enfermaria, dois de isolamento e dois pré-
-parto. As novas instalações têm, ainda, sala para 
ultrassom, amamentação e observação.

Segundo o ginecologista e obstetra Dr. Washin-
gton Luiz Ferreira Rios, chefe da Maternidade do 
HC, toda estrutura é voltada para segurança e co-
modidade das pacientes. “A Maternidade possui 
agora dois leitos por enfermaria e ponto de gases em 
todos eles, o que possibilita individualidade, respeito 
e assistência humanizada e de qualidade”, destaca.

Além disso, as novas instalações possuem pedia-
tria, Unidade de Cuidado Intermediários Neonatal 
(UCIN) e Unidade de Terapia Intensiva (UTI) no 
mesmo andar. Há também centro cirúrgico de últi-
ma geração, com cinco salas cirúrgicas, e toda apa-
relhagem nova e moderna.
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Nova estrutura da Maternidade
do HC-UFG é inaugurada

 >> INSTALAÇÕES
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Devido à pandemia de covid-19, não houve solenidade de inauguração. A maternidade conta agora com dois leitos 
por enfermaria, garantindo individualidade e comodidade às pacientes

Embora o número possa variar, a Maternidade 
tem agora a capacidade para realizar mais de cem 
partos por mês. “É realmente um salto de qualidade 
e humanização”, finaliza Dr. Washington.
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A 45ª Jornada Goiana de Ginecologia e Obs-
tetrícia e o 9º Congresso Goiano de Ginecologia 
e Obstetrícia foram realizados concomitantemente 
de 5 a 8 de maio de forma remota. Neste ano, a 
Jornada teve como tema “Promoção à saúde e bem-
-estar da mulher: da visão científica à holística”.

A Sociedade Goiana de Ginecologia e Obste-
trícia (SGGO), junto às comissões científicas de 
Ginecologia e Obstetrícia, não pouparam esforços 
e propiciaram aos participantes uma programação 
que, além de atualizada, pudesse ref letir a realida-
de do ginecologista e obstetra, e também as neces-
sidades das pacientes.

“Quero aproveitar a ocasião e parabenizar a pre-
sidente da SGGO, Dra. Rosane Ribeiro Figueire-
do Alves, pela condução dos trabalhos; o presidente 
da Comissão de Ginecologia, Dr. Reisson Serafim 
Cruz; e o presidente da Comissão de Obstetrícia, 
Dr. Eduardo Camelo de Castro”, congratula o 
chefe do DGO, Dr. Juarez Antônio de Sousa.

O chefe do DGO também parabeniza os au-
tores dos trabalhos que conquistaram as três pri-
meiras colocações, tanto na Ginecologia quanto 
na Obstetrícia.
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45ª Jornada Goiana de Ginecologia e Obstetrícia
é realizada online

 >> EDUCAÇÃO CONTINUADA
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Evento ocorreu de 5 a 8 de maio e premiou os três melhores trabalhos na área de ginecologia e obstetrícia
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O Departamento de Ginecologia e Obstetrícia 
do Hospital das Clínicas da Universidade Federal de 
Goiás realizou, do dia 1º a 3 de dezembro, processo 
seletivo para contratar novos docentes. O concurso 
contou com prova escrita e oral, defesa da mamogra-
fia e avaliação curricular.

Ao final do certame, os médicos Leonardo Ribei-
ro Soares e Tárik Kassem Saidah foram aprovados 
com louvor. Confira a seguir os depoimentos deles 
sobre essa conquista profissional.

O concurso para 
Professor Efetivo no 
Departamento de Gine-
cologia e Obstetrícia da 
FM/UFG se reveste de 
uma importância vital 
no contexto acadêmico 
da nossa faculdade, por-
que traduz a renovação 
no quadro de docentes 
e a manutenção da qua-
lidade no ensino. Em 
2020, apesar de todas 
as consequências causa-
das pela Covid-19, uma 
nova oportunidade ilu-

minou o meu caminho e fui aprovado no concurso 
ao lado do colega e ex-companheiro de plantões, Dr. 
Tárik Kassem Saidah.

No decorrer da minha carreira profissional, es-
tive em todos os momentos dentro da Universida-
de Federal de Goiás. Como aluno de graduação, fui 
representante discente de órgão colegiado, membro 
e diretor de Liga Acadêmica, membro do Centro 
Acadêmico, bolsista de pesquisa e bolsista de exten-
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 >> DOCÊNCIA
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Os novos docentes foram selecionados por meio de concurso realizado no mês de dezembro

A realização de um sonho e o início de 
uma nova caminhada

Prof. Dr. Leonardo Ribeiro 
Soares – professor adjunto da 
FM/UFG, Ginecologista, obstetra 
e mastologista pelo HC/UFG, 
doutorado em Ciências da Saúde 
pela FM/UFG

são universitária, e participei de diversas atividades 
acadêmicas e científicas.

Posteriormente, realizei duas residências médicas 
no HC/UFG e ingressei neste Departamento como 
médico vinculado à EBSERH em dezembro de 
2016. Em todo esse período, sempre estive à dispo-
sição do Departamento para as mais diversas tarefas 
e contribuições, incluindo seminários, aulas teóricas, 
plantões na Maternidade e orientação dos residentes. 
Porém, ainda faltava a cereja do bolo: o contato com 
a graduação e a formação direta dos futuros profis-
sionais que irão cuidar de nós em um futuro breve.

O meu interesse pela docência se revelou preco-
cemente, como consequência das experiências viven-
ciadas dentro da própria FM/UFG. No ambiente 
hospitalar, é comum a percepção de que aprendemos 
com os discentes mais velhos e transmitimos o co-
nhecimento aos estudantes mais jovens. Em outras 
palavras, o aluno da FM/UFG é treinado diaria-
mente, por vezes de forma imperceptível, para se 
tornar um educador. Em mim, esse estímulo encon-
trou morada e, desde os tempos da graduação, eu 
já planejava retribuir tudo aquilo que conquistei e 
aprendi dentro daquelas salas que chamei de casa 
por seis anos – a “Casa de Francisco”, como carinho-
samente chamamos a FM/UFG em alusão à figura 
do professor Francisco Ludovico de Almeida Neto 
(in memoriam).

Enfim, participar desse concurso despertou um 
exercício de ref lexão que me faltava há muitos anos, 
reforçando em minha consciência o caminho inevitá-
vel de ser professor. Após treze anos do meu ingresso 
nessa faculdade, terei o orgulho de integrar o qua-
dro de docentes do Departamento de Ginecologia e 
Obstetrícia da UFG, onde construí grandes amiza-
des e ancorei toda a minha vida profissional. Minha 
memória afetiva guarda boas e doces lembranças do 
Departamento e da FM/UFG...

A carreira docente é repleta de desafios e opor-
tunidades, permitindo que os obstáculos superados 
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É uma honra poder 
trabalhar ao lado de pro-
fissionais renomados em 
uma Faculdade de Me-
dicina que é referência 
não só em Goiás, mas em 
todo o Brasil.

A conquista deste 
cargo, por si só, já seria 
uma das minhas maiores 
conquistas profissionais. 
Mas assumir em meio à 
pandemia, diante de um 
momento único, em que 
sociedade depende tanto 
de profissionais dedicados 

e com boa formação, traz uma carga de responsabi-
lidade ainda maior. Espero poder contribuir muito 
neste período tão delicado.

Ensinar para aprender e marcar a história da medicina em Goiás

Prof. Dr. Tárik Kassem Saidah 
– Ginecologista Obstetra, área 
de atuação Medicina Fetal, 
doutorado em ciências da 
saúde pela UFG, presidente 
da Comissão Estadual de 
Residência Médica

Quando ainda cursava Medicina, me identificava 
bastante com a área acadêmica. Minha grande ins-
piração foi meu pai, o Dr. Kassem Saidah, tanto no 
atendimento clínico, diretamente com a paciente, 
quanto na sala de aula.

Ele dedicou sua vida à medicina e, consequen-
temente, a ensinar. Além disso, sempre me ensinou 
que quem tem sede de conhecimento, não basta ter 
ele só para si, precisa compartilhar para ensinar e 
também aprender.

A meu ver, ser docente é um desafio contínuo por 
ser um compromisso não só com a educação, mas 
com a medicina, com a vida de outras pessoas. Mi-
nha missão é muito complexa, mas muito gratifican-
te – ensinar os acadêmicos a serem bons médicos.

Minha expectativa agora é contribuir para a for-
mação dos novos médicos, incentivá-los também 
para a área de pesquisa e acadêmica. Espero deixar 
minha marca na medicina em Goiás.

EXPEDIENTE REALIZAÇÃO
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se transformem em novos conhecimentos e experi-
ências de vida. Ao longo dos meus anos de formado, 
pude crescer como ser humano, como médico, como 
pesquisador e como docente. Quando ref lito sobre 
a vida, em tudo que vivi até esse momento, concluo 
que valeu a pena. E nada é tão gratificante quanto 

construir pontes, fazer amigos e reunir pessoas em 
torno de um ideal comum, que é gerar e semear o co-
nhecimento. Por fim, gostaria de agradecer a Deus, 
aos mestres e colegas que me ajudaram nesse proces-
so, e claro, à minha esposa e à minha família, que 
sempre me apoiaram em todos os momentos.
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 >> STRICTO SENSU
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O consultor científico do Departamento de Ginecologia 
e Obstetrícia, Dr. Washington Luiz Ferreira Rios, apresen-
tou, remotamente, no dia 3 de abril, sua tese de doutorado, 
que teve como tema a “Análise Perinatal de Macrossômicos”.

 Participaram da banca virtual os professores Dr. Wal-
demar Naves do Amaral, Dr. Rui Gilberto Ferreira, Dra. 
Glaucimeire Marquez Franco, Dr. Tárik Kassem Saidah, 
Dr. Marcello Braga Viggiano, Dra. Sara Rosa de Sousa 
Andrade, e o chefe do DGO, Dr. Juarez Antônio de Sousa.

O objetivo da tese foi avaliar a interferência da macros-
sômia no resultado perinatal e, ainda, se a macrossômia in-
terfere no resultado perinatal dos fetos. 

Para isso, Dr. Washington analisou dos grupos de re-
cém-nascidos da Maternidade Dona Íris, um de neonatos 
adequados para a idade gestacional e outro de recém-nasci-
dos macrossômicos.

 Além dos neonatos, o perfil das mães também foi ava-
liado e diversos fatores foram levados em consideração, 
como características do pré-natal, resultado perinatal, re-
sultado final em relação à via de parto, etc.

Ao final da pesquisa, o médico chegou à conclusão que 
o parto pode ser vaginal e a via de parto não interferiu no 
resultado perinatal dos recém-nascidos. 

“Os recém-nascidos normais, adequados para a idade 
gestacional, e os recém-nascidos macrossômicos tiveram a 
evolução semelhante no resultado perinatal. Desse modo,  a 
via de parto não sofreu interferência, sendo o feto macros-
sômico ou não”, salienta.
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Dr. Washington Luiz apresenta tese de doutorado

Goiânia - Maio - 2021

O trabalho, que teve como tema “Análise Perinatal de Macrossômicos”,
foi apresentado a uma banca virtual composta por professores do DGO

Conquista 
Segundo Dr. Washington, a sensação de concluir o 

doutorado é ímpar. “É uma sensação de gratidão, de de-
ver cumprido, de felicidade, de carinho pelas pessoas... 
Até me emocionei ao final da apresentação com as pa-
lavras do Dr. Rui”, comenta. O médico é grato a todos 
que estiveram presentes na banca, em especial ao Dr. 
Waldemar Naves do Amaral. 

“Ele é uma pessoa que me ajudou bastante, tem uma 
qualidade intelectiva e uma capacidade de produção in-
vejável. Além disso, tem um coração enorme. Sou grato 
pela forma como ele conduziu todo o doutorado e pela 
ajuda durante essa jornada”.
Dedicatória

Dr. Washington dedicou sua tese de doutorado às 
pacientes do Sistema Único de Saúde, principalmente as 
que permitiram que ele avaliasse sua história, a evolução 
da gravidez e também dos filhos recém-nascidos.

“Quero agradecer também a todos que de manei-
ra direta ou indireta contribuíram para que eu con-
cluísse esse doutorado, em especial aos meus pais, 
familiares e ao Dr. Waldemar que, sem sombras de 
dúvidas, foi uma pessoa sensacional para conclusão 
desse doutorado”, finaliza.
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Médicas concluem residência médica em 
Ginecologia e Obstetrícia. Cerimônia de formatura 

foi realizada online

Goiânia - Maio - 2021

 >> ESPECIALIZAÇÃO

A cerimônia de formatura das seis concluintes do Pro-
grama de Residência Médica em Ginecologia e Obstetrícia 
do Departamento de Ginecologia e Obstetrícia do Hospital 
das Clínicas da Universidade Federal de Goiás foi realizada 
no dia 24 de fevereiro, às 20h.

Devido à pandemia de covid-19, a solenidade ocor-
reu de forma remota, por meio do YouTube. Por ser um 
evento online, aberto às residentes e aos convidados delas, 
quem acompanhava a transmissão podia interagir dei-
xando seus comentários.

O Prof. livre-docente Waldemar Naves do Amaral, 
coordenador da Coreme, esteve à frente da cerimônia de 

formatura. A solenidade contou, ainda, com a presença de 
várias autoridades, dentre elas o reitor da UFG, Edward 
Madureira Brasil; o pró-reitor de Pós-Graduação, Laerte 
Guimarães Ferreira Júnior; e o superintendente do HC-U-
FG/Ebserh, Dr. José Garcia Neto.

As médicas Bruna Vicente de Oliveira, Julyana Gomes 
de Oliveira, Lanna Marla Andrade Pinheiro, Letícia Zanu-
tim Pereira, Nathália Dell Eugênio Costa e Sarah Ha-
simyan Ferreira concluíram a residência médica após três 
anos e agora são especialistas em Ginecologia e Obstetrícia.

Confira abaixo o que elas têm a dizer sobre esse momen-
to marcante na vida delas.

Especialistas em Ginecologia e Obstetrícia, da esquerda para direita: Julyana, Bruna, Nathália, Lanna, Letícia e Sarah
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“Concluir a residência médica em tempo de 
pandemia foi um desafio, pois algumas vezes 
duvidamos se seria possível finalizar a resi-
dência em meio a tudo que vivíamos. Mas 
graças ao apoio dos nossos chefes e colegas 
conseguimos concluir essa fase e dar um passo 

tão importante – é um momento de muita felicidade. Durante 
a cerimônia, as palavras de carinho dos nossos chefes para nós 
foram muito marcantes e refletiram a relação de confiança que 
construímos. A residência em Ginecologia e Obstetrícia do HC 
foi mais gratificante do que imaginava. Ali construí laços de 
amizade e confiança com pessoas que sempre admirei e com 
quem sei que posso sempre contar. Minhas expectativas agora 
são de muito trabalho e aprimoramento a cada dia para poder 
fazer parte da vida de muitas mulheres e famílias.”

 Dra. Julyana Gomes de Oliveira, Ginecologista e Obstetra

“Concluir a residência foi um grande desa-
fio, devido ao ano de provações, inseguran-
ças e incertezas. Muitas práticas deixaram 
de ser realizadas e isso acabou nos prejudi-
cando um pouco, mas fomos atrás e acho que 
conseguimos suprir um pouco das deficiên-

cias. Porém, apesar de desafiadora, foi muito gratificante. O 
momento mais marcante da cerimônia para mim, foi quando 
o reitor citou especificamente meu nome, devido a uma ami-
zade com meu pai. Saio com a certeza de que fiz amizades 
eternas, tenho muito carinho e admiração pelos chefes e pelas 
minhas companheiras de residência. Minhas expectativas com 
a profissão são as melhores possíveis, pois a ginecologia e obs-
tetrícia é uma área bastante ampla que me permite atuar em 
vários segmentos, e a residência me preparou para isso.””

 Dra. Leticia Zanutim Pereira, Ginecologista e Obstetra

“Finalizar a residência médica em época de pan-
demia é bastante desafiador. No começo da epi-
demia fiquei receosa se a formatura iria ocorrer. 
Mas graças a Deus não ficamos tão prejudicadas e 
conseguimos concluir com mérito. O momento que 
mais me marcou na cerimônia foi quando apare-

ceu meu nome como formada, já que era algo que eu estava esperando 
muito e sonhando.  Saliento que a residência é completa nas duas áreas 
e conta com uma equipe de docentes muito competente. Apresenta al-
guns problemas? Sim! Mas coisa que toda residência tem. Ademais, 
a direção está sempre disposta a nos ajudar e a melhorar o ensino e o 
aprendizado para nós residentes. Eu, com toda certeza, recomendo. 
Minhas expectativas com a profissão são as melhores possíveis. Quero 
me dedicar à saúde da mulher e a uma obstetrícia humanizada.”

 Nathália Dell Eugênio Costa, Ginecologista e Obstetra

“Nesse momento, nossa capacidade médica e 
humana vem sendo testadas em seus limites, 
medo constante por nossos familiares – visto 
que não nos afastamos 100% das obrigações no 
hospital – mas a certeza de era ali que preci-
sávamos estar naquele momento para concluir 

essa etapa tão importante, que é a residência médica. O Serviço 
de Ginecologia e Obstetrícia do HC-UFG é de excelência. Mesmo 
com todos os problemas que qualquer residência médica tem, tenho 
a certeza de estar preparada para um mundo de possibilidades que 
está por vir. Sei que fui conduzida e moldada pelos melhores pro-
fissionais que poderia ter. Minha expectativa para com a profissão 
é crescer sempre, jamais deixar de estudar e ser um pouquinho do 
que vi nos meus chefes da Ginecologia e Obstetrícia do HC.

 Sarah Hasimyan Ferreira, Ginecologista e Obstetra

“Durante a cerimônia, um momento que me 
marcou muito foi quando citaram o nome de 
cada uma das formandas. Houve um misto de 
orgulho e nostalgia, despertado pela conclusão 
da especialização e pelos três anos de convivên-
cia. Além disso, foi uma vitória muito grande 

concluir a residência, principalmente por termos enfrentado pro-
blemas ímpares na adversidade da pandemia, como dificuldade 
de acesso e seguimento de pacientes ambulatorialmente e pela 
drástica redução no volume de cirurgias eletivas realizadas desde 
o início da pandemia. Porém, preciso destacar que o serviço de Gi-

necologia e Obstetrícia do HC é excelente, principalmente devido 
a dedicação de alguns dos staffs, como os doutores Marcos Augusto 
Filisbino, Rui Gilberto Ferreira, Luso Guedes D’Amorim Junior, 
Júlio Eduardo Ferro, Waldemar Naves do Amaral e Washington 
Luiz Ferreira Rios. Apesar de alguns entraves burocráticos que 
enfrentamos ao longo dos três anos, que também nos preparam 
para o mercado e estimulam nosso crescimento, é um excelente ser-
viço. Agora, tenho a expectativa de fazer ginecologia e obstetrícia 
com muito amor e ter o retorno de sucesso profissional/pessoal como 
consequência disso.”
Dra. Lanna Marla Andrade Pinheiro, Ginecologista e Obstetra
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