




Final de ano é tempo de reflexões, mas também de fazer balanços e de apre-
sentar o saldo de realizações. São essas reflexões, balanços e realizações que essa 
última edição da Revista da Sociedade Goiana de Ginecologia e Obstetrícia irá 
apresentar. São registros de momentos voltados não apenas para a atualização do 
associado, mas também de conscientização da população sobre temas importantes 
relacionados à prevenção de doenças e à promoção da saúde. 

Dentre as ações sociais/políticas, há necessidade de deixar registrado que 
solicitamos por meio de ofício e participamos do debate sobre “violência 
obstétrica”, organizado pela OAB. Além desses, não faltaram registros de mo-
mentos inesquecíveis de confraternizações, de homenagens e de entrega de 
premiações. Sem dúvida, no ano de 2018 a SGGO cumpriu sua missão tanto 
com os afiliados quanto com a sociedade, com ações educativas e políticas de 
interesse à saúde da mulher. 

Final de ano é tempo de planejamentos, promessas e esperança para o 
Ano Novo. Com o espírito já renovado, iniciamos os trabalhos referentes às 
Educações Continuadas e à organização e programação científica da nossa 
44ªJornada. Esses eventos virão repletos de novidades em todos os sentidos, 
com o objetivo de estimular a participação de todos. Outra grande novidade 
para o Ano Novo é a inauguração da nova sede da SGGO, no prédio do 
Órion Business & Health Complex. Desse modo, o ano de 2019 promete ser 
de grandes realizações para a SGGO!

Final de ano é tempo de desejarmos, a todos, paz, sabedoria e amor. A SGGO 
deseja um Feliz Natal e um Ano Novo pleno de alegrias e bem-aventurança!

ROSANE RIBEIRO FIGUEIREDO ALVES
PRESIDENTE DA SOCIEDADE GOIANA DE GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA
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RETROSPECTIVA

A SGGO a cada ano procura revitali-
zar suas energias e promover a educação 
continuada dos ginecologistas e obstetras 
do Estado. O ano de 2018 certamente 
trouxe renovação e forças para concluir, 
com sucesso, estes objetivos. Foram qua-
tro Educações Continuadas realizadas, 

Retrospectiva 2018: SGGO reforça sua potência 
na promoção da ciência e do conhecimento

03 DE MARÇO: Educação Continuada - I Encontro Científico de Residentes de 
Ginecologia e Obstetrícia e Acadêmicos de Medicina de Goiás

10 DE MARÇO: Ação educativa em alusão ao Dia Internacional da Mulher

14 DE ABRIL: Educação Continuada – Hemorragia Pós-Parto

compostas de diferentes temas e com a 
presença de professores de todo o Brasil, 
além de eventos científicos no interior e 
promoções da saúde junto à comunidade. 
Ainda nesta perspectiva, a 43ª edição da 
Jornada Goiana de Ginecologia e Obs-
tetrícia comprovou e reforçou o grande 

potencial da SGGO, com recorde em tra-
balhos científicos apresentados e grande 
participação dos especialistas. 

Este também foi o ano da eleição 
de uma nova diretoria que trouxe ainda 
mais ânimo e dinamismo à entidade. 
Acompanhe:

A SGGO promoveu no auditório do Conselho Regional de Medicina do Es-
tado de Goiás (Cremego) o I Encontro Científico de Residentes de Ginecologia 
e Obstetrícia e Acadêmicos de Medicina de Goiás. O evento reuniu mais de 70 
acadêmicos de medicina, residentes em ginecologia e obstetrícia e médicos. Com 
temas que abordaram futuro da ginecologia e obstetrícia e o papel das entidades 
médicas, os palestrantes foram Nara Letícia dos Reis de Jesus, Washington Luiz 
Ferreira Rios, Paulo Roberto Cunha Vêncio e Waldemar Naves do Amaral.

Com apoio da SGGO, as ligas da 
UniEvangélica LAGO (Liga Acadêmica 
de Ginecologia e Obstetrícia) e LIAME 
(Liga Acadêmica de Medicina do Es-
porte) organizaram em Anápolis – GO 
uma ação educativa em alusão ao Dia 
Internacional da Mulher, comemorado 
mundialmente no dia 08 de março. 
O público alvo foram as mulheres 

de Anápolis. Os alunos aproveitaram 
a oportunidade para preencherem 
questionários e realizarem coleta de 
dados (P.A, Medidas antropométricas, 
Glicemia); e prestaram serviços do curso 
de estética. Ocorreu ainda uma pales-
tra educativa sobre empoderamento 
feminino, proferida por Anna Carolina 
Prestes e Carolina Salvador.

Por compreender a necessidade de 
orientar e debater sobre a Hemorragia 
pós-parto que tanto gera dúvidas nos 
ginecologistas e obstetras, a SGGO re-
alizou uma Educação Continuada com 
o tema. Sob mediação do ginecologista 
e obstetra Pedro Honorato Pinheiro (1º 
Módulo) e da ginecologista e obstetra 
Rita de Cássia Borges (2º Módulo), o 
palestrante foi o professor do Departa-
mento de Ginecologia e Obstetrícia da 
UFMG (Universidade Federal de Minas 
Gerais), Gabriel Costa Osanan.
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23 A 25 DE MAIO: 43ª Jornada Goiana de Ginecologia e Obstetrícia 
e 7º Congresso Goiano de Ginecologia e Obstetrícia

8 E 9 DE JUNHO: I Fórum de Prevenção do Suicídio 
– Uma Tarefa para Muitas Mãos

25 DE MAIO: Eleição da diretoria da SGGO biênio 2018/2020

Mais uma edição especial da Jornada 
Goiana de Ginecologia e Obstetrícia. 
Foram três dias de programação, mais 
de 400 participantes, 70 temas deba-
tidos, 48 professores convidados, 85 
trabalhos de temas livres apresentados 
e um incontável conhecimento com-
partilhado. A 43ª edição da Jornada e 

7º Congresso Goiano de Ginecologia e 
Obstetrícia reforçou a força e potencial 
da especialidade em Goiás. Além da 
presença dos ginecologistas e obstetras, 
o evento contou ainda com a parti-
cipação de acadêmicos de Medicina, 
residentes e demais profissionais da 
saúde envolvidos com a saúde feminina.

Eleição da diretoria da SGGO, biênio 2018/2020. 
Presidida pela ginecologista e obstetra Rosane Ribeiro 
Figueiredo Alves, a nova coordenação também é formada 
pelos especialistas Reisson Serafim Cruz, Eduardo Camelo 
de Castro, Ricardo Mendonça Lucas, Sebastião Mesqui-
ta, Joice Martins de Lima Pereira, Maurício Machado da 
Silveira, Rodrigo Teixeira Zaiden, José Antônio da Silveira 
Leão e André Marquez Cunha. 

Com apoio da Sociedade Goiana de 
Ginecologia e Obstetrícia, foi realizado o 
I Fórum de Prevenção do Suicídio - Uma 
Tarefa para Muitas Mãos, na Faculdade de 
Medicina da UFG. As ginecologistas Mar-
ta Franco Finotti (coordenadora geral), 
Joice Martins de Lima Pereira (presidente 
da Comissão Científica) e Rosane Silva 
Carneiro de Araújo (Coordenadora das 
Oficinas) estiveram à frente do evento 
que uniu aproximadamente 615 pessoas 
em dois dias de intensas atividades.
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18 DE AGOSTO: Educação Continuada – 17ª Jornada de Reprodução Humana

21 E 22 DE SETEMBRO: 26ª Jornada de Ginecologia e Obstetrícia

6 DE OUTUBRO: Educação Continuada – Vitalidade Fetal

A SGGO, em parceria com a Socie-
dade Brasileira de Reprodução Humana 
– Regional Goiás (SBRH-GO), promoveu 
a 17ª Jornada de Reprodução Humana. 

Foram aproximadamente 200 profissio-
nais que atuam e se interessam pela Re-
produção Humana.  Estiveram presentes 
os professores Paulo Gallo do Rio de 

Janeiro, Nilka Donadio e Juliana Cuzzi de 
São Paulo, além dos professores goianos 
Waldemar do Amaral, Mário Approbato, 
Eduardo de Castro e Alexandre Moraes. 

A Regional do Sudoeste Goiano 
da SGGO realizou a 26ª Jornada de 
Ginecologia e Obstetrícia, junto à 21ª 
Jornada de Mastologia e 2ª Jornada de 
Ginecologia, Obstetrícia e Mastologia 
da Faculdade de Medicina da Universi-
dade de Rio Verde (FM/UniRV).

28 DE JULHO: Movimento da Fertilidade em Goiânia
Goiânia sediou o Movimento da Fertilidade, projeto da So-

ciedade Brasileira de Reprodução Assistida (SBRA), com apoio 
da SGGO, que teve como objetivo conscientizar jovens sobre 
a importância de preservar a fertilidade natural e as limitações 
do sistema reprodutivo. Durante uma manhã no Parque Vaca 
Brava foram realizadas atividades educativas com foco na 
saúde, incluindo práticas físicas e palestras com especialistas. 
A SBRA foi representada pela ginecologista Mylena Naves de 
Castro Rocha e contou com o apoio de médicos habilitados de 
todos os Centros de Reprodução Humana da cidade.

Com o tema foi Vitalidade Fetal, 
a Educação Continuada reuniu apro-

ximadamente 60 especialistas em 
uma manhã de muito conhecimento 

e aprofundamento teórico. Presença 
dos professores Maurício Saito (SP) e 
Evaldo Trajano (DF). Na oportunidade, 
foram sorteados exemplares do livro 
Atlas Multimídia de Anomalias Fetais 
da SBUS, de autoria dos professores 
Maurício Saito, Sang Choon Cha e 
dos goianos Rui Gilberto Ferreira e 
Waldemar do Amaral.

6  -  Dezembro De 2018



6 DE NOVEMBRO: Defesa Profissional - Diálogos sobre Violência Obstétrica

27 DE NOVEMBRO: Defesa Profissional – Instituição 
do Dia Nacional do Médico Ultrassonografista

O diretor de Defesa Profissional da SGGO, Rodrigo Teixeira 
Zaiden, participou, no dia 6 de novembro, na Assembleia 
Legislativa de Goiás, do evento Diálogos sobre Violência Obs-
tétrica – O Lado Invisível do Parto, promovido pela OAB-GO. 
A participação do diretor da SGGO aconteceu após solicitação 
da entidade, via ofício para presidente da Assembleia Legislativa 
e demais organizadores, para ser inclusa na programação oficial 
do evento. Rodrigo Zaiden foi o único representante médico 
e defendeu os obstetras que buscam, diariamente, realizar um 
trabalho que preza pela vida, segurança e conforto do binômio 
materno-fetal durante o pré-natal, parto e pós-parto.

O vice-presidente da SGGO, Reisson Serafim Cruz,  esteve no dia 27 de 
novembro, em Brasília, juntamente com o presidente da Sociedade Brasileira 
de Ultrassonografia (SBUS), Rui Gilberto Ferreira, para audiência pública 
na Comissão de Legislação Participativa da Câmara dos Deputados, coor-
denada pela deputada Flávia Morais. A audiência teve como objetivo dar 
seguimento ao processo que cria, oficialmente, o Dia Nacional do Médico 
Ultrassonografista no dia 21 de agosto.

A SGGO é grata a todos os associados 
que entendem a importância da renovação 
de suas anuidades para o fortalecimento da 
Ginecologia e Obstetrícia em Goiás e convida 
os colegas que ainda não são sócios adimplen-
tes a quitarem seu pagamento. 

Lembrando que o valor total é cobrado 
em parcela única via boleto pela Febrasgo 
e 50% do valor é repassado para a SGGO 
conforme detalhado nas tabelas.

ASSOCIATIVISMO

DATA 
VENCIMENTO

(2019)

RESIDENTES
SGGO FEBRASGO TOTAL

R1 R2 R3 R4 R1 R2 R3 R4 R1 R2 R3 R4

31/jan ISENTO 50,00 100,00 150,00 ISENTO 50,00 100,00 150,00 ISENTO 100,00 200,00 300,00

28/fev ISENTO 52,50 105,00 157,50 ISENTO 52,50 105,00 157,50 ISENTO 105,00 210,00 315,00

31/mar ISENTO 55,00 110,00 165,00 ISENTO 55,00 110,00 165,00 ISENTO 110,00 220,00 330,00

A partir de 01/abr ISENTO 67,50 135,00 202,50 ISENTO 67,50 135,00 202,50 ISENTO 135,00 270,00 405,00

DATA 
VENCIMENTO

(2019)

EFETIVOS/TITULADOS

SGGO FEBRASGO TOTAL

31/jan 200,00 200,00 400,00

28/fev 210,00 210,00 420,00

31/mar 220,00 220,00 440,00

A partir de 01/abr 270,00 270,00 540,00

ANUIDADE 2019:
aproveite os valores com descontos

revista  Da socieDaDe Goiana De GinecoloGia e obstetrícia -  7



EVENTO

Marque em sua agenda: no período 
de 29 a 31 de maio de 2019, a Sociedade 
Goiana de Ginecologia e Obstetrícia pro-
moverá a 44ª edição da sua tradicional 
Jornada Goiana e 8º Congresso Goiano 
de Ginecologia e Obstetrícia. Em 2019, 
diferente dos anos anteriores, as ativida-
des acontecerão no Castro´s Park Hotel.

Temas que refletem a realidade do 
médico ginecologista e obstetra serão 
destaques na programação científica. 
No módulo de Ginecologia, serão 
debatidos Anticoncepção nas Diversas 
Fases da Vida, Sexualidade, Terapias no 
Climatério, Infecções Genitais, Preven-
ção de Câncer, Infertilidade Conjugal, 
Novos Tratamentos em Atrofia Genital 
e Incontinência Urinária Leve, Dor 
Pélvica em Foco, Top Temas em Gine-
cologia e Defesa Profissional e Ética em 
Ginecologia e Obstetrícia.

Em Obstetrícia, serão discutidos 
os temas Via de Parto, Abortamento, 
P r e m a t u r i d a d e ,  H i p e r t e n s ã o , 
Rastreamento do Diabetes Gestacional, 
Tratamento RCIU, Vitalidade Fetal, In-
fecções (Arboviroses, Vaginoses, Herpes), 
e Emergências Obstétricas. Na progra-
mação, também estarão as conferências 
Osteoporose e Vitamina D?, Vacina para 

29 a 31
MAIO 2019

Castro´s Park Hotel
Goiânia, Goiás

sggo.com.br

Realizador Secretaria Executiva

Jornada Goiana de

Ginecologia e

Obstetrícia

44ª44ª Jornada Goiana 
de Ginecologia e 

Obstetrícia possui data 
e local confirmados

Taxa de
Inscrição

Preço Promocional 
Até 04/02/2019

Até 
30/04/2019

Até 
22/05/2019

Local

Sócio com 
TEGO-SGGO / 
Outras Federadas

R$ 300,00 R$ 380,00 R$ 430,00 R$ 480,00

Sócio sem 
TEGO-SGGO / 
Outras Federadas

R$ 350,00 R$ 430,00 R$ 480,00 R$ 530,00

Não-Sócio R$ 480,00 R$ 580,00 R$ 680,00 R$ 710,00

Residente Sócio 
SGGO quites 
com anuidade

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

Residente Sócio 
da Febrasgo quite R$ 150,00 R$ 190,00 R$ 230,00 R$ 290,00

Residente Não 
Sócio* R$ 280,00 R$ 360,00 R$ 400,00 R$ 430,00

Acadêmicos** R$ 100,00 R$ 130,00 R$ 150,00 R$ 180,00

Outros 
Profissionais da 
Saúde

R$ 150,00 R$ 190,00 R$ 230,00 R$ 290,00

*Apresentar comprovante de Residência Médica
**Apresentar comprovante de Acadêmico da Universidade

HPV, Preservação da Fertilidade – O Pa-
pel do Ginecologista, Vitalidade Fetal, Pro-
gesterona na Obstetrícia Contemporânea.
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CARTA

ESPAÇO CULTURAL

Você me chamou no meio da noite
E eu esperei até você chegar

Contrações, apagamento, bolsa, dilatação
E eu esperei até você falar

Palpação, batimento cardio-fetal, posição
E eu esperei até você descansar

Anestesista, pediatra, marido, circulante
E eu esperei até você se trocar

Posição, maca, banqueta, caminhando
E eu esperei até dilatar

Dor, força, bexiga cheia e dúvida
E eu esperei até chegar

Veio lento, progressivo, devagar
E eu esperei até coroar

A vida inteira eu sei que irei esperar
A frente, ao lado, de quem precisar.

POR JB ALENCASTRO
Médico forMado pela UfG eM 1988. professor hoMenaGeado seis vezes consecUtivas coM 
a aUla da saUdade na facUldade de Medicina UfG, três vezes na pUc-Go e UMa vez coMo 
padrinho de tUrMa. GinecoloGista e obstetra, escritor e viajante nas horas vaGas.

OBSTARE
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Em maio de 2019, acontecerão as eleições para nova diretoria 
da Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia 
(FEBRASGO) para o triênio 2019/2022. A Sociedade Goiana de 
Ginecologia e Obstetrícia (SGGO), enquanto entidade represen-
tativa dos médicos ginecologistas e obstetras de Goiás, possui o 
dever de informar sobre o histórico de votação da FEBRASGO e 
quão importante é a manutenção do sistema de voto igualitário por 
unidade da Federação para que a SGGO e seus associados tenham 
força e representatividade no cenário nacional.

Na FEBRASGO, até aproximadamente duas décadas, o modelo 
de votação era por número de associados. Assim,o peso do voto 
da Federada seria proporcional ao número de associados. Como 
consequência, as federadas tinham papeis figurativos, pois tudo 
era decidido pela união das sociedades com maior número de 
associados. A participação das Federadas pequenas e médias nas 
Assembleias Gerais das Federadas (AGF) era insignificante. Nesse 
modelo, a Federada de São Paulo (SOGESP) ficaria com mais de 
um terço do poder de decisão na FEBRASGO (34,82%). 

Revoltado com a referida situação, o presidente da SGGO à 
época, Dr. Waldemar Naves do Amaral, levantou-se na AGF e disse 
que não mais participaria das assembleias, pois estava “gastando 
seu tempo e dinheiro dos sócios goianos em vão”. O presidente da 
FEBRASGO à época, com sensatez e sabedoria, pôs em votação a 
proposta da SGGO que foi aprovada e desde então vigora. Dessa 
forma, o voto igualitário por unidade da Federação, uma maneira 
mais democrática, passou a dar oportunidades e condições de 
participação das Federadas pequenas e médias. 

Em 2015, durante uma AGF realizada em Brasília, o presidente 
eleito, Dr. César Fernandes, participou como convidado para apre-

sentar como alteração do Estatuto da FEBRASGO, novamente o 
voto proporcional ao número de associados de cada Federada. As-
sim, a SOGESP, voltaria a ter mais de um terço dos votos nas AGF 
da FEBRASGO, e Goiás com cerca de 3%.  Felizmente, a maioria 
das Federadas votou contra a proposta apresentada.

Ainda em 2015, na gestão do Dr. Cesar Fernandes, o presidente 
da SOGESP, adotando a proposta rejeitada através de deliberação 
majoritária de AGF, adentrou com Ação na Justiça no Estado do 
Rio de Janeiro em desfavor da FEBRASGO, solicitando que o Poder 
Judiciário determinasse a pretendida alteração Estatutária, ou seja, 
o voto por número de associados.

A maioria das Federadas, inclusive a SGGO, manifestou vontade 
de participar diretamente da ação judicial para que colaborassem 
diretamente com a instrução processual, pois o autor e réu da ação 
tinham os mesmos interesses. Simultaneamente, denunciaram a 
SOGESP à Comissão de Ética da FEBRASGO, em razão de infra-
ções aos dispositivos do Estatuto da FEBRASGO pela SOGESP. 

Dessa forma, não encontrando maneira de conciliação e a pos-
sibilidade da retirada da ação judicial pela SOGESP e opondo-se 
às condutas antidemocráticas e reprováveis adotadas pela atual 
gestão da FEBRASGO, não restou outra alternativa à maioria das 
Federadas senão a criação da Chapa de oposição “UMA SÓ VOZ”, 
para combater a forma opressora e manter a democracia.

Não restam dúvidas que temos amizade, respeito e admiração 
pela diretoria da SOGESP, mas temos que pensar e refletir, e separar 
bem as coisas. Lembrar, sempre, que nós fomos eleitos para garantir 
os direitos dos associados do nosso Estado.

Cabe uma reflexão - Depois da enorme conquista às duras 
penas, não podemos retroceder!

ELEIÇÕES FEBRASGO: RETROCEDER JAMAIS –
SGGO EM DEFESA DOS TOCO-GINECOLOGISTAS GOIANOS

Diretoria da Sociedade Goiana de Ginecologia e Obstetrícia



OPINIÃO

FEVEREIRO
23 - EDUCAÇÃO CONTINUADA – 
URGÊNCIAS EM OBSTETRÍCIA

ABRIL
27 - 18ª JORNADA DE REPRODUÇÃO HUMANA

MAIO
29 a 31 - 44ª JORNADA GOIANA DE 
GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA

AGOSTO
10 - EDUCAÇÃO CONTINUADA – 
PATOLOGIA CERVICAL E COLPOSCOPIA

MAIORES INFORMAÇÕES
Site: www.sggo.com.br  /  E-mail: ginecologia@sggo.com.br 
Telefone: (62) 3285-4607
Instagram: @sggo_ginecologia
Facebook: /Sociedade Goiana de Ginecologia e Obstetrícia

AGENDA DE EVENTOS SGGO - 2019

SETEMBRO
13 e 14 - XXVII JORNADA DE GINECOLOGIA E 
OBSTETRÍCIA DO SUDOESTE GOIANO / XXII 
JORNADA DE MASTOLOGIA 
Local: Jataí - Goiás

OUTUBRO
19 - EDUCAÇÃO CONTINUADA –
COSMIATRIA EM GINECOLOGIA
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O 28º Congresso Brasileiro de Repro-
dução Humana ocorreu de 14 a 16 de 
novembro de 2018, em Belo Horizonte. 
Trata-se de um evento tradicional que 
ocorre a cada 2 anos, intercalado com o 
Congresso Brasileiro de Ginecologia e Obs-
tetrícia. O encontro é promovido pela So-
ciedade Brasileira de Reprodução Humana 
(SBRH) criada há 71 anos.  Esta é a enti-
dade médica de maior representatividade 
entre os profissionais que militam na área 
da medicina reprodutiva no Brasil.

Para a SBRH, a reprodução humana en-
globa todas as etapas do período reprodutivo: 

POR PROF. DR. EDUARDO CAMELO DE CASTRO
Médico (crM 11384), GinecoloGista (rQe 5694), especialista eM reprodUção assistida (rQe 11406), 
professor adjUnto de reprodUção hUMana da Medicina UfG, presidente do conselho de deleGados 
da sociedade brasileira de reprodUção hUMana, diretor associado da hUMana Medicina reprodUtiva

O CONGRESSO BRASILEIRO 
DE REPRODUÇÃO HUMANA 
FOI UM SUCESSO

adolescência, contracepção, preservação 
da fertilidade, tratamento da infertilidade e 
climatério. Com isso os temas do Congresso 
da SBRH contemplaram em três auditórios 
os especialistas em Reprodução Assistida, 
Ginecologia, Obstetrícia, Ultrassonografia, 
Endoscopia Ginecológica, Andrologia, Endo-
crinologia e Sexologia. Duas salas concomi-
tantes para os assuntos da Embriologia teórica 
e prática. Uma sala para a Enfermagem e 
outra para a Psicologia.

Efeitos das intervenções no estilo de vida 
pré e periconcepcional e seus impactos na 
fertilidade e o adiamento da maternidade 
foram discutidos. Verifica-se grande preocu-
pação com a diminuição da Reserva Ova-
riana e o importante papel do ginecologista 
para alertar suas pacientes sobre a busca 
da maternidade abaixo dos 35 anos e até 
mesmo sobre estratégias de preservação 
da fertilidade, incluindo a possibilidade do 
congelamento social nos casos em que não 
há a possibilidade de uma alternativa.

A Reprodução Assistida foi atualizada, 
avanços nas técnicas de fertilização in 
vitro tanto do ponto de vista clínico como 
laboratorial foram amplamente aborda-
dos. Debate sobre as normas éticas para 
a prática da reprodução assistida e regu-
lamentos técnicos para o funcionamento 
das clínicas e laboratórios de Reprodução 
Humana foram realizados.

Um aplicativo do CBRH com tudo 
que o congressista precisava saber sobre 
o evento foi desenvolvido, mas o maior 
conforto era que cada participante podia 
criar a sua própria agenda, com as pales-
tras e cursos que desejava participar.

Houve eleição da nova diretoria com 
as mesmas bases e a promessa de conti-
nuar com o mesmo ritmo de trabalho. 
Convidamos desde já a todos que lutam 
pela qualidade da saúde reprodutiva para 
o nosso próximo Congresso Brasileiro de 
Reprodução Humana que será realizado 
em novembro de 2020.  
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